
Waterhof
Heemstede45



Heemstede,

Waterhof 45

COMFORTABEL EN CENTRAAL WONEN, IN HEERLIJK LICHT EN GOED GEISOLEERD (A+) APPARTEMENT MET 

SCHITTEREND VRIJ UITZICHT OVER WATER EN HAVEN VAN HEEMSTEDE.





Dit luxe, moderne en zeer royale 4-kamerappartement ligt in het, in 2013 opgeleverde, wooncomplex 'Waterhof' in 

Heemstede!





Waterhof is gelegen aan de haven van Heemstede en op loopafstand van het centrum van Heemstede met zijn vele 

voorzieningen, zoals de winkels aan de gezellige winkelstraat Binnenweg/Raadhuisstraat, de bibliotheek, 

sportverenigingen, het zwembad en diverse uitvalswegen naar zowel Amsterdam, Schiphol en Den Haag.


Het Groenendaalse bos is op loopafstand en op de fiets is zowel Haarlem-centrum als strand en duinen uitstekend 

bereikbaar.


De oude haven van Heemstede is inmiddels getransformeerd tot een centrale sloepenhaven met een gezellige horeca 

gelegenheid waar u op het zonneterras aan het water kunt genieten van een drankje of een hapje. 


Kortom een schitterend, zo te betrekken en uiterst comfortabel appartement op een fantastische plek om fijn te wonen!





Indeling:


Begane grond: entree in centrale hal met lift en trappenhuis; toegang tot ondergelegen parkeerkelder met eigen 

parkeerplaats; aparte berging en het appartement op de 1e etage.





1e etage: entree met L-vormige ruime hal.


Aan de voorzijde van het appartement betreedt u de ruime en sfeervolle woonkamer (ca. 65 m2) met aangrenzend 

balkon/terras en fantastisch vrij uitzicht over water, groen en de haven van Heemstede.


Door de moderne schuifwand kan een deel van de woonkamer worden afgescheiden voor bijvoorbeeld een aparte TV-

kamer of rustige werkplek.


De moderne strakke open keuken is gemakkelijk vanuit woonkamer bereikbaar en is voorzien van diverse 

inbouwapparatuur w.o. inductiekookplaat, afzuigkap, combi-oven, vaatwasser, koelkast en vriezer. De aangrenzende 

bijkeuken/berging biedt plaats aan wasmachine en droger en eventueel andere apparatuur.


Door het hoge plafond en de vele ramen aan voor- en achtergevel is het een heerlijk licht appartement!





De hoofdslaapkamer is via de hal bereikbaar, de royale kamer ligt aan de achterzijde van het appartement, 

aangrenzend aan de hoofdslaapkamer bevindt zich de moderne strak betegelde badkamer met dubbele 

wastafelmeubel, inloopdouche en 2e toilet, verder twee flinke slaapkamers aan de voorzijde, beiden met vrij uitzicht, de 

kamers kunnen desgewenst eenvoudig worden doorgebroken tot één grote kamer, in de gang is nog een modern 

betegelde gastentoilet met hangcloset en fontein.





Algemeen:


• Voor maatvoering en indeling, zie plattegronden. 


• Energielabel A+.


• Bouwjaar 2013.


• Woonoppervlakte 140 m².


• Geheel geïsoleerd en dubbele beglazing (HR ++).


• Gehele etage voorzien van vloerverwarming als hoofdverwarming.


• 1 eigen vaste parkeerplaats en 1 variabele parkeerplaats in de parkeergarage.


• Voor gasten is er toegang tot het bezoekersgedeelte van de parkeergarage.


• Servicekosten bedragen € 267,11 per maand (o.a. reservering onderhoud, verzekering, schoonhouden algemene 

ruimten, parkeren).


• Eigen fietsenberging en toegang tot algemene fietsenberging in de parkeergarage.


• Ligplaats in "Sloepenhaven” op aanvraag via Gemeente Heemstede.


• Zo te betrekken en oplevering in overleg.

Vraagprijs € 750.000,- k.k.


Oplevering: in overleg
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Object gegevens

Soort woning portiekflat

Type woning appartement

Bouwjaar 2013

Bouwvorm Bestaande bouw

Permanente bewoning ja

Huidig gebruik wonen

Huidige bestemming wonen

Maten object

Aantal kamers 4

Aantal slaapkamers 3

Volume 445 m³

Perceeloppervlakte 0 m²

Woonoppervlakte 140 m²

Details

Ligging object aan water, in centrum, in woonwijk, vrij uitzicht

Bijzonderheden

Verwarming c.v.-ketel

Isolatie volledig geisoleerd

Warm water c.v.-ketel

Tuin gegevens

Tuin geen tuin
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Verkoopprocedure

Biedsysteem


Het Amsterdamse biedsysteem wordt gehanteerd. De procedure bij de onderhandelingen over de verkoop van 

onroerend goed is als volgt; er is pas sprake van onderhandelingen als op het eerste bod van een kandidaat-koper een 

tegenvoorstel van verkoper volgt. In deze fase wordt niet met andere gegadigden onderhandeld. Er wordt wel 

bezichtigd. Bij de bezichtiging moet gemeld worden dat men in onderhandeling is en dat er bij interesse een éénmalig 

bod kan worden uitgebracht. De makelaar mag pas met derden onderhandelen als de onderhandelingen met de eerste 

kandidaat-koper gegadigde op niets zijn uitgelopen. Wel kan een derde eenmalig, maximaal bod doen. Indien dit een 

beter bod is dan het laatste voorstel van de eerste kandidaat-koper, wordt deze in de gelegenheid gesteld om zijn beste 

bod te doen. Men koppelt terug naar 1e bieder dat er een bod binnen is en dat hij zijn uiterste bod mag neerleggen. De 

1e bieder kan ook bij zijn huidige bod blijven. De makelaar verstrekt geen gegevens aan derden over de hoogte van de 

geboden bedragen. Zolang er geen overeenstemming is, zijn partijen niet aan elkaar gebonden. Is men in 

onderhandeling dan moet echt dus duidelijk zijn voor de 3e partij dat hij een eenmalig bod mag uitbrengen en dat dat 

zijn enige kans is.





Biedingen


Biedingen dienen te allen tijde schriftelijk bevestigd te worden aan ons kantoor. Dit kan per email 

(bennebroek@heemborgh.nl) of brief.





Gunning


Verkoper behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, het object te gunnen aan de gegadigde van zijn keuze.





Wilsovereenstemming


Een overeenkomst zal pas worden opgemaakt, nadat overeenstemming is bereikt over koopsom, oplevering bijkomende 

voorwaarden en roerende zaken.





Nadere informatie


Alle relevante verkoopinformatie is via ons kantoor op te vragen.





Maten en jaartallen


De opgegeven maten en jaartallen zijn indicatief derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleend.
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Koopakte

Nadat de overeenkomst is gesloten, wordt er door Heemborgh Makelaars Bennebroek een koopakte opgesteld. 

Behoudens nadere afspraken gelden hiervoor als basis de standaard regels, zoals deze voorkomen in de 

modelkoopakte die is opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars NVM, de Consumentenbond en de 

Vereniging Eigen Huis.





Transportnotaris


Behoudens nadere afspraken vindt de notariële overdracht plaats bij een notaris in de regio, ter keuze van de koper.





Bankgarantie/waarborgsom


De bankgarantie/waarborgsom is gebruikelijk 10% van de koopsom en dient door de koper te worden voldaan aan de 

notaris binnen vier weken na het tot stand komen van de overeenkomst.





Bedenktijd


De koper, die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, heeft bedenktijd om 

deze overeenkomst te ontbinden. De bedenktijd duurt drie dagen en begint om 0.00 uur van de dag die volgt op de dag 

dat de tussen beide partijen opgemaakte akte (in kopie) aan de koper te hand gesteld is. Ontvangst van (een kopie van) 

de akte bij het makelaarskantoor wordt ook aangemerkt als terhandstelling aan de koper. Indien de bedenktijd op een 

zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag eindigt, wordt deze verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet 

een zaterdag, zondag of een algemeen erkende feestdag is. De bedenktijd wordt, zo nodig, zoveel verlengd, dat daarin 

ten minste twee dagen voorkomen die niet een zaterdag, zondag of een algemeen erkende feestdag zijn. Indien de 

koper de overeenkomst wenst te ontbinden dient hij dit binnen de gestelde termijn schriftelijk te bevestigen aan 

Heemborgh Makelaars Bennebroek alwaar de verkoper voor wat de ontbinding betreft domicilie kiest.





Schriftelijke vastlegging


De partij die deze akte als eerste ondertekent, doet dit onder voorbehoud dat hij Heemborgh Makelaars Bennebroek 

uiterlijk op de vijfde werkdag nadat hij de akte ondertekend heeft (een kopie van) de door beide partijen ondertekende 

akte heeft ontvangen. Indien de eerste ondertekenaar of Heemborgh Makelaars Bennebroek niet tijdig (een kopie van) 

de door beide partijen ondertekende akte heeft ontvangen, heeft hij het recht zich op het voorbehoud te beroepen, 

waardoor hij niet (meer) gebonden is. Dit recht vervalt als daar niet uiterlijk op de tweede werkdag nadat alsnog (een 

kopie van) de door beide partijen ondertekende akte is ontvangen, gebruik van is gemaakt.





Toevoeging artikel 18.1.b


Indien er een voorbehoud is opgenomen in de koopakte en één van de partijen hiervan gebruik moet maken, dient dit 

uiterlijk de 1e werkdag na afloop van de in de koopakte genoemde datum ingeroepen te zijn. In het kader van een 

mededeling dat ontbinding wordt ingeroepen op grond van een financieringsvoorbehoud artikel 15.1.b. wordt onder -

goed gedocumenteerd- in ieder geval verstaan dat de mededeling vergezeld moet gaan van bewijsstukken dat koper bij 

tenminste één geldverstrekkende instelling een offerte heeft gevraagd of heeft laten vragen en dat die aanvraag niet tot 

het gewenste resultaat heeft geleid. Het beroep op ontbinding dient te worden voorzien van bijlagen, het zgn. 

hypotheekaanvraagformulier met aanvraagbescheiden. Indien de mededeling niet goed gedocumenteerd en incompleet 

is, behoeft verkoper geen genoegen te nemen met de ontbinding.





Voorbehoud koper


Eventueel door de koper te maken voorbehouden (zoals het verkrijgen van woonvergunning, hypotheek, Nationale 

Hypotheek Garantie) worden alleen vermeld als deze in de onderhandelingen zijn afgesproken.
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Koopakte (vervolg)

Onderzoeksplicht


Hoewel gestreefd is naar een zo nauwkeurig mogelijke inventarisatie van de beschikbare gegevens, moet ervan uit 

gegaan worden dat het bovenstaande slechts indicatief is. De gegevens (bedragen, jaartallen, omschrijvingen e.d.) zijn 

soms verkregen door mondelinge informatie, soms zijn ze uit het geheugen opgediept. De verkoper is nadrukkelijk 

gevraagd bij hem bekende gebreken te melden. De koper heeft echter zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die 

voor hem van belang kunnen zijn en kan zich nimmer beroepen op onbekendheid met feiten die hij zelf had kunnen 

waarnemen of die kenbaar waren uit de openbare registers. Uw makelaar kan u hierover informeren. De makelaar kan u 

desgewenst verwijzen naar de desbetreffende instanties. Door vergroten c.q. verkleinen van de originele 

bouwtekeningen is het mogelijk dat bijgaande tekeningen niet meer op maat zijn.





Informatie


Deze informatie wordt aan meerdere personen verstrekt en aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. 

De aanbieding van dit object dient te worden gezien als een uitnodiging tot het doen van een bieding. Voor het doen van 

een bieding raadt Heemborgh Makelaars Bennebroek geïnteresseerden aan een eigen NVM-makelaar in te schakelen 

voor begeleiding bij de aankoop.
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Clausules

Clausule notariskeuze koper


De koper heeft in beginsel het recht om de notaris te kiezen. Indien koper kiest voor een notariskantoor welke zich 

bevindt op een afstand groter dan 10 kilometer van het verkochte dan zijn de eventuele aanvullende kosten van die 

notariskeuze (zoals bijvoorbeeld een volmacht voor de verkoper) voor rekening van koper.





Bouwkundige keuring 


Koper verklaart door verkoper voldoende in de gelegenheid te zijn gesteld de woning in- en uitwendig (bouwkundig en 

technisch) te beoordelen. Van deze mogelijkheid heeft koper wel/geen* gebruik gemaakt 

op: ......................................................................................... 

door ..........................................................................................





Clausule bodeminformatie


De verkoper verklaart dat hem betreffende eventuele bodem- en/of grondwaterverontreiniging niets anders bekend is 

dan: zie aangehechte Bodeminformatie Omgevingsdienst IJmond d.d. 09-03-2022, die onderdeel uitmaakt van deze 

koopakte. Elke aansprakelijkheid van de verkoper voor bodem- en/of grondwaterverontreiniging wordt uitgesloten. 

Koper zal verkoper niet voor enige vorm van bodem- en/of grondwaterverontreiniging aanspreken.





Zuiveringsclausule


Koper verleent bij deze volmacht aan verkoper, alsmede aan iedere afzonderlijke medewerker van de notaris die bij 

deze akte is aangewezen voor het verlijden van de akte van levering, namens koper mee te werken aan de akte waarbij 

de inschrijving van de onderhavige koopovereenkomst in de daartoe bestemde openbare registers waardeloos wordt 

verklaard. Deze volmacht is alleen geldig, als koper als gevolg van bijvoorbeeld vernietiging, ontbinding, tijdsverloop of 

andere oorzaak ieder belang rechtens heeft verloren bij bedoelde inschrijving.





Meetinstructie


Het meetrapport is conform de NVM Meetinstructie en is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te 

passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in 

meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren 

van de meting.





Clausule Tekeningen/Plattegronden


Eventueel in de brochure aanwezige kopieën van (bouw)tekeningen c.q. plattegronden zijn over het algemeen van 

oudere datum, zijn of kunnen vaak niet op schaal gekopieerd worden en hoeven niet representatief te zijn voor de 

huidige indeling en maatvoering en zijn slechts ter indicatie bijgevoegd. Hieraan kunnen geen rechten ontleend worden.





Clausule verkoopbrochure


Koper verklaart zich op de hoogte te hebben gesteld van de inhoud van de verkoopbrochure van betreffende woning.





Clausule bemiddeling partijen


Voor de verkopende partij heeft Heemborgh makelaars te Bennebroek opgetreden.





Clausule Corona-virus / "lockdown" 


Partijen zijn bewust van de huidige situatie aangaande het Corona-virus en de onzekerheden die dit met zich mee 

brengt. Op dit moment kent Nederland nog geen algehele "lockdown” inhoudende dat burgers niet meer bevoegd zijn 

hun huis te verlaten. Partijen komen daaromtrent het navolgende overeen: Mocht zich ten tijde van de levering (indien 

en zodra die juridisch mogelijk is) een situatie voor doen van een "lockdown” inhoudende dat van overheidswege is 

verordonneerd dat het (een van) partijen en/of de notaris niet meer geoorloofd is zich te verplaatsen of zich in het 

gezelschap van elkaar te bevinden (alles in de meest ruime zin), dan zal de levering worden uitgesteld tot het tijdstip dat 

de "lockdown” van overheidswege is beëindigd.



Je hebt een woning 
bezichtigd, en nu?

FAQ

Bezichtiging

Je hebt geen verdere belangstelling; wil je ons dit even laten weten, zodat wij dit aan onze 

opdrachtgever kunnen doorgeven.

Enthousiast

Je bent enthousiast en wilt de woning graag kopen:


- ken je jouw hypotheek mogelijkheden?


- indien jij dat wenst kan Heemborgh Makelaars jou hierbij adviseren. t 023 - 584 52 65


- Is er voor deze woning een huisvestingsvergunning vereist?


  Zo ja, ga na of jij hiervoor in aanmerking komt.

Een bod uitbrengen

Als je bovengenoemde zaken hebt onderzocht, weet je of het voor jou zinvol is om een bod 

uit te brengen. Een bod kan je zowel mondeling als schriftelijk uitbrengen. Heemborgh 

Makelaars zal jouw bod overbrengen en bespreken met de eigenaar van de woning. Wordt 

het door jouw uitgebrachte bod door de eigenaar geaccepteerd, dan is er sprake van een 

koopovereenkomst. Echter het is pas bindend als de koopovereenkomst door iedereen 

getekend is.


Het is belangrijk dat jij in jouw bod die zaken opneemt, die voor jouw belangrijk zijn zoals:


- het verkrijgen van een hypotheek al dan niet met Nationale Hypotheek Garantie.


- het verkrijgen van een huisvestingsvergunning.


- een opsomming van de roerende zaken waarvan jij wilt dat ze bij de aankoop in de woning 

achterblijven.


- het wel of niet laten uitvoeren van een bouwkundige keuring

Onderhandelingen

Het is mogelijk dat het door jouw uitgebrachte bod niet direct door de verkoper wordt 

geaccepteerd. Heemborgh Makelaars zal dan namens de verkoper met jou in onderhandeling 

treden.

Koopovereenkomst

Als er een overeenstemming is wordt vervolgens door de verkopende makelaar de koopakte 

opgemaakt. Nadat de koper een volledig getekend koopcontract heeft ontvangen, heeft de 

koper nog 3 dagen bedenktijd. Indien de koper de koopovereenkomst wenst te ontbinden, 

dan dient hij/zij dit middels een bericht met ontvangstbevestiging aan de makelaar kenbaar 

te maken.

Waarborgsom

De notaris zal jou (de koper) enkele dagen nadat hij de koopakte heeft ontvangen, verzoeken 

tot het storten van de waarborgsom of het stellen van een bankgarantie, uiterlijk op de datum 

zoals afgesproken in het koopcontract.

Hypotheek

Als de koopakte is getekend dien je zo spoedig mogelijk de hypotheek aan te vragen. De bank 

zal een taxatierapport van de woning verlangen. Overleg met je hypotheekadviseur wie dit 

taxatierapport mag maken. Indien nodig zal nu ook de huisvestingsvergunning kunnen 

worden aangevraagd.

Leveringsakte

Op het moment dat de datum van het transport nadert, ontvang je een uitnodiging van de 

notaris om de transportakte te komen tekenen. Op deze dag vindt dus de feitelijke 

eigendomsoverdracht plaats en ontvang jij de sleutel van jouw nieuwe woning.
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Alles naar wens 
geweest?

Bennebroek

Rijksstraatweg 22

2121 AE Bennebroek




023 - 584 52 65

bennebroek@heemborgh.nl

Nieuw-Vennep

Hoofdweg 1334 A

2151 LT Nieuw-Vennep




0252 - 629 090

nieuw-vennep@heemborgh

Hoofdstraat 142

2181 EH Hillegom




0252 - 516 413

hillegom@heemborgh.nl

Hillegom

Hoofdstraat 271

2171 BE Sassenheim




0252 - 217 011

sassenheim@heemborgh.nl

Sassenheim

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard 

voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.


