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UITGEBREIDE VIDEO OPNAME VAN HET GEBIED/DE VILLAWIJK EN DE WONING TE 
ZIEN OP WWW.FUNDA.NL 

EXTENSIVE VIDEO RECORDING OF THE AREA / SURROUNDINGS AND THE HOUSE  
TO BE SEEN AT WWW.FUNDA.NL 
ENGLISH TRANSLATION BELOW 

 
Vrijstaande villa HOUT HOEVE 

Schitterende beeldbepalende vrijstaande villa (gemeentelijk 
monument, Engelse landhuisstijl uit 1906)  

op 711 m2 eigen grond.  
De stijl wordt bepaald door vele architectonische verfijningen: de 

hoektoren, fraai trappenhuis, bijzondere schouwkamer met 
pilaartjes en vensterbanken,  

rondom glas in lood, authentieke paneeldeuren,  
de karakteristieke hoofdentree. 

 
Woonopp. 320 m2 – gebruiksopp. 347 m2 – inh. 1.405 m3 

 
Vrijstaande garage (7.75 x 3.30 resp. 4.65) met vliering  

(7.75 x 1.55). Aparte buitenberging. 
 

Direct bij uitvalswegen naar Amsterdam/Schiphol en Den Haag 
en op 5 minuten fietsafstand van Haarlem-centrum. 

 
Parterre : Hoofdentree met bordes, vestibule (2.30 x 1.80), ruime  hal (4.00 x 2.50);  

  vrijhangend toilet met fontein, garderobekast, wijnkelder met stahoogte  
  (5.00 x 3.65). 

    Bijzonder sfeervolle woonkamer totaal 74 m2 met massief eikenhouten  
    tapis gelegde parketvloer verdeeld in: 
    woonkamer (9.35 x 4.40), stijlvolle kastenwand, in het verlengde de serre  
    (4.50 x 2.90) en in de L-vorm de schouwkamer (5.40 x 3.75) met serre  

  en vensterbanken. 
    Vanuit de centrale hal toegang tot de woon/eetkeuken (8.4 x 3.00),  

  vele servieskasten, zwart granieten aanrechtbladen, inbouwapparatuur, 
    eetgedeelte met openslaande tuindeuren naar zonnig terras,  

  zwart/wit marmeren vloer. 

http://www.funda.nl/
http://www.funda.nl/


                                                                                                

 

 
Tussenverd. : badkamer (3.00 x 2.05) met wasmachine + droger-aansluiting,  
    vrijhangend toilet, douche en wastafel, vloerverwarming. 
   
1e etage : Overloop (5.30 x 2.50), 2 bergkasten; computerkamer (2.05 x 1.75),  
    dakraam; slaapkamer (torenkamer) met schouw en kastenwand  

  (5.30 x 3.20) en sierplafond; slaapkamer (4.30 x 2.95); bijzonder grote  
  slaapkamerruimte (8.65 x 7.00 resp. 3.95) met ingebouwde kledingkasten,  
  openslaande deuren naar loggia (overdekt balkon 4.00 x 1.20); 
  grote nieuwe badkamer (3.80 x 2.95) met groot hoekbad, aparte douche  
  met trendy extra functies, wastafel en toilet, designradiator,  
  vloerverwarming. 
 

2e etage : ruime overloop (5.20 x 2.50); moderne badkamer met douche,   
  toilet, kast, smaakvolle keramische wastafel (2.52 x 3.04); slaapkamer  
  (5.55 x 2.92); grote L-vormige verblijfsruimte (5.90 x 5.15);  
  aangrenzend de torenkamer met slaapkamer gedeelte. 

     
- Gemeentelijk monument 0392/59-0334 gelegen in beschermd stadsgezicht 
- Woonopp. 321 m2  - inhoud 1.405 m3 - externe bergruimte 38 m2 –  

overige inpandige ruimte 21,5 m2   
- Vloerverwarming 2006 (onder parketvloer parterre, vestibule, hal en keuken) 
- Bodemafsluiting v.v. schelpenlaag onder de betonnen systeem/combinatievloer 

(met isolatie). Kruipruimte 1.00 m 
- Hoofdgebouw gemetselde fundering (geen palenfundering) 
- Vrijstaande garage gebouwd in 2004 (fundering stalenbuispalen, betonnen vloer). 

Breedte inrijdeuren ca. 3.30 m, aparte achteringang voor fietsen. Vlizotrap naar 
de zolder met Velux dakraam. V.v. elektra  

- elektrisch oplaadpunt bij garage voor een hybride voertuig 
- automatisch tuinsproeisysteem 
- elektrisch bedienbare zonneschermen 
- Alarminstallatie aanwezig 
- Parterre plafondhoogte 3.80 m – verdieping plafondhoogte 3.20 m 
- Kelderhoogte 2.00 m 
- C.v.-ketel  HR Nefit CW6 Topline (bouwjaar 2010) in (inpandige) berging 
- Oplevering in nader overleg 

 

 



                                                                                                

 

 

DETACHED VILLA “ HOUT HOEVE “ 

Superb iconic detached villa (monument, built in 1906) on 711 m2 of land. 
The style is dominated by many architectural refinements: the tower, 

beautiful staircase, special gentleman’s room with pillars and window sills, 
stained glass, authentic panel doors, the characteristic main entrance. 

Living area 320 m2 –abt. 347 m2 - content 1.405 m3.                                         
Detached garage (7.75 x 3.30 or 4.65) with loft (7.75 x 1.55).  

Directly at exit roads to Amsterdam / Schiphol and The Hague and               
5 minutes cycling distance from Haarlem center. 

LAYOUT: 

Ground floor: Main entrance with terrace, lobby (2.30 x 1.80),  spacious hall (4.00 x 2.50); 
 modern toilet with washbasin, wardrobe, wine cellar height 2 m (5.00 x 3.65). 

Attractive living room of  74 m2 with solid oak wood tapis laid parquet flooring.    
Living room (9.35 x 4.40), hand made wall cupboard, in the extension the conservatory          
(4.50 x 2.90) and in the L-shape the gentleman's room (5.40 x 3.75) with  window sills. 

From the central hall there is an access to the dining kitchen (8.4 x 3.00) with storage 
cupboards, black granite countertops, appliances, black & white marble floor, dining 
area with French windows to the sunny terrace. 

Mezzanine floor: bathroom (3.00 x 2.05) with space for washing untis, modern toilet, 
shower and washing stand, underfloor heating.  

1st floor: passage (5.30 x 2.50), 2 cupboards; computer room (2.05 x 1.75); bedroom 
(tower room 5.30 x 3.20) with ornamental ceiling; bedroom (4.30 x 2.95); very large 
master bedroom (8.65 x 7.00 or 3.95) with built-in wardrobes; covered balcony            
(4.00 x 1.20); large new bathroom (3.80 x 2.95) with a bath situated in the corner, separate 
shower with trendy extra functions, washbasin and toilet, design radiator, underfloor 
heating. 

2nd floor: spacious corridor (5.20 x 2.50); modern bathroom with shower, toilet, 
cupboard, tasteful ceramic washbasin (2.52 x 3.04); bedroom (5.55 x 2.92);                    
large L-shaped living area (5.90 x 5.15) and  the tower room with bedroom area. 



                                                                                                

 

 

Special information: 

Municipal monument 0392 / 59-0334, location in a protected cityscape  

Living space 321 m2 - content 1.405 m3 - storage space 38 m2 -  extra space 21.5 m2 

Main building masonry foundation  

Separate outside storage 

Detached garage built in 2004 (foundation steel tubular piles, concrete floor).                    
Width entrance doors 3.30 m, separate storage for bicycles. Hatch staircase to the attic 
with window 

electric charging point near the garage  

the garden is equipped with an automatic garden sprinkler system 

electrically operated sunblindes 

Underfloor heating 2006 (under parquet floor parterre, vestibule, central hall and 
kitchen) 

Bottom seal with seashells underneath the concrete system / combined floor (with 
insulation).  

Alarm system present 

Ground floor ceiling height 3.80 m -first  floor ceiling height 3.20 m 

C.v. boiler HR Nefit CW6 Topline (year 2010) in (indoor) storage 

The villa "Houthoeve" is executed in English country house with red tile cover and has a well 
preserved character. Due to the uneven shields of the saddle roof, the second building layer is 
partly hidden from sight. A striking tower-like extension that connects to one of the façade 
corners is encased under a roof with a three-sided closure. The façades are plastered and are 
characterized by a varied layout with windows and entrances. In the left side wall is the main 
entrance in a round arch and is accessible via a quarter-round platform.  

 

 



                                                                                                

 

 

 
 
 
 

 



                                                                                                

 

 

 
 
 

 



                                                                                                

 

 

 
 

 
 

 



                                                                                                

 

 

 
 
 
 

 



                                                                                                

 

 

 
 
 

 

 



                                                                                                

 

 

 
 
 
 

 



                                                                                                

 

 

 
 
 
 

 



                                                                                                

 

 

 



                                                                                                

 

 

 
 
 
 

                 



                                                                                                

 

 

 
 
 
 



                                                                                                

 

 

 



                                                                                                

 

 

 
 
 
 

 



                                                                                                

 

 

 
 

 
 

 



                                                                                                

 

 

 
 
 
 

 



                                                                                                

 

 

 
 
 
 

 



                                                                                                

 

 

                
 
 
 

 



                                                                                                

 

 
 

 



                                                                                                

 

 

 
 
 
 

 



                                                                                                

 

 

 
 
 
 



                                                                                                

 

 
 

   
 
 
 

 



                                                                                                

 

 

 
 
 
 

 



                                                                                                

 

 

 
 
 
 

 



                                                                                                

 

 

 
 
 
 

 



                                                                                                

 

 
 

 

 



                                                                                                

 

         



                                                                                                

 

 



                                                                                                

  



                                                                                                

 



                                                                                                

  



                                                                                                

 



                                                                                                

 

BIJZONDERHEDEN MET BETREKKING TOT HET AANBOD: Linnaeuslaan 4 te Haarlem 
kadastraal bekend gemeente Haarlem-II sectie R nummer 1161 groot 711 m2 
 
KOOPAKTE 
Een koopovereenkomst komt tot stand indien overeenstemming is bereikt over koopsom, oplevering, 
roerende zaken en bijkomende voorwaarden. Nadat de koopovereenkomst is gesloten wordt er door 
Parkhage Makelaars of een notaris een koopakte opgesteld. De koopovereenkomst is pas bindend indien 
deze schriftelijk (ondertekend door beide partijen) is aangegaan. Behoudens nadere afspraken, gelden de 
standaardregels zoals deze voorkomen in  de model koopovereenkomst voor een woning (model 2014), 
vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en 
vastgoeddeskundigen NVM, VastgoedPRO, VBO Makelaar, de Consumentenbond en VEH. 
 
BIEDSYSTEEM 
Toelichting op het biedsysteem “Amsterdams model” resp. “verkoop volgens inschrijving”:  
Er is sprake van onderhandelingen als op het bod van een kandidaat-koper een tegenvoorstel van 
verkoper volgt. De makelaar mag met derden onderhandelen als de onderhandelingen met de eerste 
kandidaat-koper op niets zijn uitgelopen. Wel kan een derde een eenmalig, maximaal bod doen. Indien 
dit een beter bod is dan het laatste voorstel van de eerste kandidaat-koper, wordt deze eerste kandidaat-
koper in de gelegenheid gesteld om zijn beste bod te doen. De verkoper besluit vervolgens al dan niet tot 
verkoop over te gaan aan de gegadigde van zijn keuze. De makelaar verstrekt geen gegevens aan derden 
over de hoogte van de geboden bedragen. Dus: zolang er geen overeenstemming is, zijn partijen niet aan 
elkaar gebonden. Zie tevens onder kopregel: Koopakte.  
 
Het biedsysteem kan worden aangepast tijdens de verkoopprocedure in “Verkoop volgens inschrijving” : 
Bij verkoop volgens inschrijving, worden geïnteresseerden uitgenodigd om schriftelijk hun uiterst bod 
kenbaar te maken uiterlijk vóór of op een specifieke datum en tijdstip die is vastgesteld door de (makelaar 
van de) verkoper. Binnen gerede tijd zal de verkopende makelaar met de verkoper overleggen welke 
bieding door verkoper wordt aanvaard.  
 
Goede voorlichting kan helpen om teleurstelling of onbegrip te voorkomen. De verkoopmakelaar kan 
uitleg geven over het schriftelijkheidsvereiste aan koper en verkoper, maar ook een aankoopmakelaar kan 
een koper helderheid geven over de positie van partijen.  

BANKGARANTIE of WAARBORGSOM 
Er dient na overeenkomst (te doen gebruikelijk één week nadat het financiersvoorbehoud is verlopen) 
door koper een waarborgsom of bankgarantie ter grootte van 10% van de koopsom te worden voldaan bij 
de notaris. Eventuele voorbehouden door de koper op te nemen (zoals het verkrijgen van hypotheek) 
worden alleen vermeld en opgenomen als deze in de onderhandelingen zijn afgesproken. Na 
overeenstemming dient koper de condities waaronder de koopovereenkomst gesloten is per omgaande 
schriftelijk of per email te bevestigen.  
 
BEDENKTIJD 
De koper die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft 
bedenktijd om deze koopovereenkomst te ontbinden. De bedenktijd duurt drie dagen en begint om 0.00 
uur van de dag die volgt op de dag dat de tussen partijen opgemaakte akte (in kopie) aan de koper ter 
hand gesteld is. 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 algemeen erkende 
feestdag is. De bedenktijd wordt, zo nodig, zoveel verlengd, dat daarin ten minste twee dagen voorkomen 
die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag zijn. Een schema bedenktijd  is verkrijgbaar 
via Parkhage Makelaars. 



                                                                                                

 

 
REGISTREREN KOOPAKTE 
Tenzij anders wordt overeengekomen wordt de koopakte ingeschreven in de openbare registers (Dienst 
van het Kadaster). De kosten voor deze inschrijving zijn voor rekening van koper. 
 
KEUZE NOTARISKANTOOR 
Bij keuze door koper van een notariskantoor buiten de regio Zuid Kennemerland, kan dit resulteren in 
bijkomende kosten voor de verkoper (regeling akte van volmacht, reiskosten e.d.).  Alsdan worden deze 
kosten opgenomen in de nota van afrekening via het notariskantoor en ten laste van de koper. 
In bijzondere gevallen verkiest verkoper het notariskantoor.  
 
ERFDIENSTBAARHEDEN 
Aan elke onroerende zaak kunnen erfdienstbaarheden en bijzondere bepalingen verbonden zijn, welke bij 
verkoop over zullen gaan op een nieuwe eigenaar. Deze zaken zijn vermeld in het eigendomsbewijs. Een 
kopie hiervan is desgewenst bij ons kantoor op te vragen. 
 
GUNNING 
Verkoper behoudt zich het wettelijk recht voor van gunning tot verkoop  aan een gegadigde van zijn 
keuze. 
 
ALGEMENE ONDERZOEKSPLICHT KOPER, BOUWKUNDIGE KEURING 
De gegadigde is zelf verantwoordelijk voor het onderzoeken van elke door hem gewenste informatie. Na 
datum van de door de makelaar verstrekte gegevens kunnen zich wijzigingen hebben voorgedaan. Zowel 
verkoper als diens makelaar stellen de koper vóór het sluiten van de koopovereenkomst (binnen de 
wettelijke bedenktijd) in de gelegenheid het onderhavige registergoed van binnen en van buiten op 
bouwkundige kwaliteiten en/of gebreken te laten inspecteren door een door koper aan te wijzen 
deskundige. Ook wordt de koopgegadigde geadviseerd om bij de gemeente na te vragen welke 
consequenties het funderingstype heeft op de bouwkwaliteit, de stabiliteit en de toekomstverwachting 
daarvan. Koper is zelf verantwoordelijk voor het onderzoeken van elke door hem gewenste informatie 
met betrekking tot gemeentelijke ontwikkelingen, registraties, bestemmingen van het gebied, grond-
/duinwaterbeheer, gebruik- en uit- en verbouwmogelijkheden, verleende vergunningen of de 
afwezigheid ervan. Door vergroten/verkleinen/faxen van de originele bouwtekeningen is het mogelijk, 
dat de tekeningen niet meer op schaal zijn.  
 
AANVULLENDE CLAUSULES OP TE NEMEN IN DE KOOPAKTE 
 
ALGEMENE OUDERDOMSCLAUSULE 
Koper verklaart ermee bekend te zijn dat de woning is gebouwd in 1906, wat betekent dat de eisen die aan 
de bouwkwaliteit gesteld mogen worden lager liggen dan bij nieuwe woningen. Tenzij de verkoper de 
kwaliteit ervan gegarandeerd heeft, staat verkoper niet in voor o.a. het dak, de fundering, de vloeren, de 
leidingen voor elektriciteit, water en gas, de riolering, rookkanalen, de afwezigheid van doorslaand en/of 
optrekkend vocht, de afwezigheid van aantasting door houtworm en/of ander ongedierte c.q. schimmels. 
Bouwkundige kwaliteitsgebreken worden geacht niet belemmerend te werken op het in de koopakte te 
omschrijven woongebruik. 
 
 



                                                                                                

 

 
 
ALGEMENE FUNDERINGSCLAUSULE 
Verkoper kan niet instaan voor de kwaliteit van de fundering en koper vrijwaart verkoper en/of diens 
makelaar voor alle aansprakelijkheid die uit eventuele funderingsproblemen kan voortvloeien. 
 
ALGEMENE MILIEUCLAUSULE 
Verkoper kan en wil  niet instaan voor de kwaliteit van de bodem en/of het grondwater. Derhalve 
vrijwaart koper verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit eventuele verontreiniging (van bodem, 
grondwater, eventuele aanwezigheid van een ondergrondse (olie)tank) kan voortvloeien. 
 
ALGEMENE ASBESTCLAUSULE 
In de onroerende zaak kunnen asbesthoudende materialen aanwezig zijn. Bij eventuele verwijdering van 
asbesthoudende materialen dienen op grond van milieuwetgeving speciale maatregelen te worden 
genomen. Koper vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van enig asbest 
in de onroerende zaak kan voortvloeien. 
 
ALGEMENE WATERHUISHOUDINGSCLAUSULE 
Koper dient onderzoek te doen naar de mogelijke lokale problemen betreffende het grondwaterpeil 
ontstaan als gevolg van gewijzigd duinwaterbeheer of anderszins. Er kunnen nu of in de toekomst 
wijzigingen ontstaan van de stand van het grondwater met betrekking tot het onderhavige registergoed.  
Derhalve vrijwaart koper verkoper voor iedere aansprakelijkheid en schades die uit de gewijzigde situatie 
kunnen voortvloeien. 
 
MOGELIJKHEID OVERBRUGGINGSHYPOTHEEK VOOR DE VERKOPER 
Koper verleent bij deze onherroepelijk toestemming aan verkoper om het verkochte desgewenst tijdelijk - 
tot uiterlijk de overeengekomen dag van levering - te bezwaren met een (overbruggings)hypotheek. 
Indien deze koopakte eerder in de openbare registers mocht zijn ingeschreven, zal het bepaalde in artikel 
3 lid 3 Boek 7 BW derhalve niet van toepassing zijn ten nadele van de desbetreffende hypotheekhouder. 
Het vorenstaande laat uitdrukkelijk onverlet de verplichting van verkoper het verkochte aan koper op de 
overeengekomen datum te leveren vrij van hypotheken, welke dan ook. 
 
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 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. 
 
ENERGIE PRESTATIE CERTIFICAAT 
Het verplicht leveren van een energielabel geldt niet voor een gemeentelijk monument (zoals het hier 
betreft: registratienummer



                                                                                                

 

 
ALGEMENE VERKOOPINFORMATIE 
 
VERANTWOORDING 
Hoewel gestreefd is naar een zo nauwkeurig mogelijke inventarisatie van de beschikbare gegevens, moet 
ervan uitgegaan worden dat de inhoud van deze brochure slechts indicatief is. De gegevens (bedragen, 
jaartallen, omschrijvingen etc.) zijn soms verkregen door mondelinge informatie, soms zijn ze vanuit het 
geheugen opgediept. De koper heeft zijn eigen onderzoekplicht naar alle zaken die voor hem van belang 
kunnen zijn en kan zich nimmer beroepen op onbekendheid met de feiten die hij zelf had kunnen 
waarnemen of die kenbaar waren uit openbare registers. De makelaar kan u desgewenst verwijzen naar 
de betreffende instanties. Opgenomen tekeningen in de brochure corresponderen soms niet geheel met de 
werkelijkheid doch zijn uitsluitend bedoeld om een duidelijker inzicht in ruimte en maatvoering te geven. 
 
Hoewel de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij het samenstellen van deze brochure is betracht, 
aanvaardt Parkhage Makelaars noch de eigenaar van deze woning enige aansprakelijkheid voor de 
juistheid van de vermelde gegevens. 
 
Deze informatie wordt aan meerdere personen verstrekt. Aan deze gegevens kunnen geen rechten 
worden ontleend. De aanbieding van dit object dient te worden gezien als een uitnodiging tot het 
uitbrengen van een bod. 
 
VERDERE INFORMATIE 
Van belang zijnde documentatie is bij de makelaar op afspraak ter inzage. In veel gevallen kunnen 
fotokopieën worden verkregen of kunnen de gegevens aan u worden gezonden. Ook via uw eigen 
makelaar kunt u verdere informatie verkrijgen. 
 
AANSPRAKELIJKHEID  
Al onze werkzaamheden worden verricht volgens de voorwaarden van de NVM. Onze aansprakelijkheid 
is beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval door onze beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar 
wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico. 

 
 


