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Contractnummer: 2012/^051
ONDERGETEKENDEN
De publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente Haarlem, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd
door J. F. van Wier hoofd bureau Vastgoedbeheer a.i. krachtens volmacht van de Burgemeester van
Haarlem, de heer B. B. Schneiders, handelend ter uitvoering van het besluit van het college van
Burgemeester en Wethouders van Haarlem en de Regeling Regionaal Historisch Centrum in NoordHolland,
hierna te noemen: "verhuurder"
en
De gemeenschappelijke regeling: Het Noord-Hollands Archief, kantoorhoudende aan de Jansstraat 40,
2011 RX te Haarlem, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de voorzitter en secretaris van het
bestuur van die gemeenschapplijke regeling, respectievelijk de heer mr. B.B. Schneiders en de heer
drs. L. Zoodsma:
hierna te noemen: "huurder".
Ondergetekenden sub 1 en 2 hierna tezamen te noemen: partijen
OVERWEGEN HET VOLGENDE:
- dat het Noord-Hollands Archief (de voormalige archiefdienst voor Kennemerland) sinds 2003
kantoor houdt en een publieks- en de behoudsfunctie van archieven vervult aan de Jansstraat
40 en deels Ridderstraat 32;
dat tot en met 2006 door het Noord-Hollands Archief alleen kapitaalslasten en overige kosten
aan de gemeente werden betaald;
dat met ingang van 2007 een huurbedrag is vastgesteld van € 632.500,-- per jaar;
dat sedert de in gebruik name het Noord-Hollands Archief het pand zonder schriftelijke
huurovereenkomst van de gemeente huurt;
dat partijen uitdrukkelijk wensen een langdurige huurovereenkomst aan te gaan;
dat hiertoe onderhandelingen hebben plaatsgevonden waarbij in het kader van de gewenste
langdurige relatie afspraken zijn gemaakt die recht doen aan de uitgesproken intenties;
dat deze overeenkomst hier een uitvloeisel van is.
ZIJN OVEREENGEKOMEN:
Artikel 1: Gehuurde, bestemming
1. Verhuurder verhuurt aan huurder, en huurder huurt van verhuurder de bedrijfsruimte ex. art. 7.230a
BW te weten een kantoorruimte met archief-, werk- en studieruimte staande en gelegen aan en
toegankelijk via de Jansstraat 40 inclusief de kelders te Haarlem en de kantoren gelegen boven de
Ridderstraat 32 bij partijen genoegzaam bekend, respectievelijk groot ca. 1107 m + kelders 1198
m en ruimte boven de Ridderstraat ca. 576 m totaal verhuurbaar vloeroppervlak zoals opgenomen
in het meetrapport NEN 2580 van bureau Kontek d.d. 27 november 2008 en zoals is vastgesteld
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door verhuurder op basis van de bestaande bouwtekeningen hierna te noemen "het gehuurde",
welke ruimte nader is aangegeven op de als bijlagen bij deze overeenkomst gevoegde en daarvan
deel uitmakende door partijen geparafeerd verhuurtekening nr. 11402-1, 11402-3 en 11402-2 en
een door partijen geparafeerd proces-verbaal van oplevering d.d. 16 december 2011, waarin wordt
aangegeven welke installaties en andere voorzieningen wel en welke installaties en andere
voorzieningen niet tot het gehuurde behoren en waarin tevens een beschrijving van de staat van het
gehuurde wordt gegeven, eventueel aangevuld met door partijen geparafeerde foto's.
Bestemming
2. Het gehuurde zal door of vanwege huurder worden gebruikt als historisch informatiecentrum met
bijbehorende archief- en kantoorruimtes.
3. Het is huurder niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder
een andere bestemming aan het gehuurde te geven dan omschreven in lid 2.
Belasting vloer
4. De hoogst toelaatbare belasting van de vloeren van het gehuurde mag niet meer bedragen dan
resp.: 250 kg. kantoorruimtes, 1000 kg. kelders en 500 kg. kerk per vierkante meter. Hogere
belasting zal alleen toegestaan worden als dit volgens de constructietekening is toegestaan en na
goedkeuring van de verhuurder.
Staat van oplevering
5. Het gehuurde wordt bij aanvang van de huur opgeleverd en door huurder aanvaard zoals beschreven
in het aan huurder overhandigde en door beide partijen ondertekende proces-verbaal van oplevering
waarin opgenomen de toestand waarin het object zich bevindt zoals aangeduid in artikel 1 lid 1.
Bij wederoplevering door huurder aan verhuurder van het object maken en ondertekenen partijen
een proces-verbaal van wederoplevering, waarin opgenomen de toestand waarin het object zich
bevindt op het moment van wederoplevering.
Het is de verplichting van huurder om de uit de beide processen-verbaal genoemd in de twee vorige
leden blijkende verschillen ongedaan te maken, voor zover daarbij geen sprake is van normale
slijtage of veroudering en voor zover daarover geen sprake is van aanpassingen van het object
waarover met de verhuurder andere weder-opleveringsafspraken zijn vastgesteld.
Artikel 2: Duur, verlenging en opzegging
1. Deze overeenkomst is aangegaan op 1 juli 2003 voor de duur van 25 zegge (vijf en twintig) jaar en
daarmee eindigende op 31 juli 2028.
2. Na het verstrijken van de in lid 1 van dit artikel genoemde periode wordt deze overeenkomst onder
dezelfde voorwaarden en bepalingen voortgezet voor onbepaalde duur, maar nooit langer dan de
periode die voortvloeit uit de door verhuurder met de eigenaar van het kantorencomplex boven de
Ridderstraat 32 afgesloten huurovereenkomst.
3. Beëindiging van deze overeenkomst vindt plaats door opzegging tegen het einde van een
huurperiode met inachtneming van een termijn van tenminste één jaar.
4. Opzegging dient te geschieden bij deurwaardersexploot of per aangetekend schrijven.
Artikel 3: Huurprijs, omzetbelasting, huurprijsaanpassing, betalingsverplichting, betaalperiode
1. De aanvangshuurprijs van het gehuurde bedraagt met ingang van 1 januari 2007 per jaar € 632.500,zegge: zeshonderd en twee en dertig duizend en vijfhonderd euro exclusief eventuele leveringen eiv-s
diensten.
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2. Na jaarlijkse aanpassingen van deze huurprijs overeenkomstig de wijziging van het
consumentenprijsindexcijfer, reeks AHCP1 2000 (09- sep)- Alle Huish, door het Centraal Bureau
voor de Statistiek bedraagt de huurprijs met ingang van 1 januari 2012 € 689.967,77 zegge:
zeshonderdnegenentachtigduizend en negenhonderdzevenenzestig euro en zevenenzeventig
eurocent.
3. In afwijking van artikel 3.2 van deze huurovereenkomst en in afwijking van artikel 9.1 t/m 9.4
van de Algemene Bepalingen zal de huurprijs jaarlijks per 1 januari voor het eerst met ingang van
1 januari 2013 worden verhoogd met 2.5%.
4. Partijen komen overeen dat verhuurder geen omzetbelasting over de huurprijs in rekening brengt.
5. Elk der partijen is bevoegd om voor het eerst na een periode van 120 maanden, derhalve voor het eerst
op 1 januari 2017 en vervolgens telkenmale na een periode van 60 maanden herziening van de
huurprijs te verlangen door een toetsing van de huurprijs volgens de wijze zoals die bij de aanvang van
deze overeenkomst tot stand is gekomen. De wens tot herziening zal aan de andere partij per
aangetekend schrijven ter kennis worden gebracht minimaal 6 maanden voor de datum waarop de
herziene huurprijs moet ingaan. Bij de waardering dient geen rekening te worden gehouden met door
of voor rekening van de huurder uitgevoerde aanpassingen, voor zover die aanpassingen met
instemming of toestemming van de verhuurder zijn uitgevoerd. Met aanpassingen die zonder
instemming of toestemming van de verhuurder zijn uitgevoerd en die een waarde-drukkend effect
hebben op de bepaling van de herziene huurprijs wordt eveneens geen rekening gehouden.
Totale betalingsverplichting
7. De betalingsverplichting van huurder bestaat uit: de huurprijs zonder omzetbelasting.
8. Per betaalperiode van zes maanden bedraagt de huurprijs per 1 januari 2012:
Huurprijs:

€

344.983,88

Totaal:
€
344.983,88
Zegge: driehonderdvierenveertigduizend en negenhonderddrieëntachtig euro en achtentachtig
eurocent
9. De jaarhuur zal bij vooruitbetaling in twee gelijke halfjaarlijkse termijnen worden voldaan, op
bankrekeningnummer 28 50 35 401, ten name van de afdeling Stadszaken, Afdeling Vastgoed,
Postbus 511,2003 PB Haarlem. De termijnbedragen vervallen op 15 januari en op 15 juli van ieder
jaar.
10. Partijen kunnen met wederzijds goedvinden schriftelijk andere afwijkende afspraken maken
omtrent de voldoening van de jaarhuur
11. Tenzij anders vermeld, zijn alle bedragen in deze huurovereenkomst en de daarvan deel
uitmakende algemene bepalingen exclusief omzetbelasting omdat omzetbelasting niet
verschuldigd is.
12. In geval van niet tijdige voldoening van de huur op de verschijndagen zal de verhuurder bij de
huurder in rekening mogen brengen alle kosten, schaden, interesten alsmede de gerechtelijke en
buitengerechtelijke kosten, welke tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom zullen bedragen.
De vergoeding die huurder verschuldigd is voor door of vanwege verhuurder te verzorgen
bijkomende leveringen en diensten wordt bepaald overeenkomstig artikel 16 van de Algemene
Bepalingen. Op deze vergoeding wordt een systeem van voorschotbetalingen met latere
verrekening toegepast, zoals daar is aangegeven.
Artikel 4: Staat, Aanvaarding, gebreken
1 .De huurder verklaart het gehuurde bij aanvang van de huur te hebben ontvangen in de staat waarin
het zich dan bevindt. Deze staat is vastgelegd in de in artikel 1 lid 1 genoemde staat van oplevering
welke aan huurder is overhandigd en door beide partijen voor akkoord is geparafeerd.
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De in deze opnamestaat geconstateerde achterstanden in onderhoud of overige tekortkomingen
leveren geen gebrek op in de zin van artikel 7:204 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
2.De aansprakelijkheid van verhuurder op grond van de artikelen 7:206 leden 1 en 2, 7:207 en 7:208
van het Burgerlijk Wetboek ter zake van gebreken die verhuurder bij het aangaan van de
huurovereenkomst niet kende en ook niet behoorde te kennen wordt nadrukkelijk uitgesloten.
Artikel 5: Beheerder
Totdat verhuurder anders meedeelt, treedt als beheerder op Afdeling Stadszaken, Vastgoed, bureau
Vastgoedbeheer. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient huurder zich voor wat betreft de
inhoud en alle verdere aangelegenheden betreffende deze huurovereenkomst met de beheerder te
verstaan.
Artikel 6: Algemene Bepalingen
1. Van deze huurovereenkomst maken deel uit de 'ALGEMENE BEPALINGEN
HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE' en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel
7:230a BW ', gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag op 11 juli 2003 en aldaar
ingeschreven onder nummer 72/2003, hierna te noemen 'Algemene Bepalingen'.
De inhoud van deze Algemene Bepalingen is partijen bekend en huurder en verhuurder hebben een
exemplaar van de Algemene Bepalingen ontvangen.
2. De Algemene Bepalingen zijn van toepassing behoudens voor zover daarvan in deze overeenkomst
uitdrukkelijk is afgeweken of toepassing daarvan ten aanzien van het gehuurde niet mogelijk is.
In afwijking van de Algemene Bepalingen komen verhuurder en huurder overeen:
A. De in artikel 6.7.3 van de Algemene Bepalingen opgenomen verwijzing naar 6.8.1 t/m 6.8.3 vervalt
en wordt vervangen door verwijzing naar Artikel 6 lid 2 sub D van deze huurovereenkomst.
B. Artikel 6.8.1 t/m 6.8.3 van de Algemene Bepalingen wordt vervangen door onderstaande tekst:
Van het perceel Jansstraat 40 zijn bij de gemeente Haarlem geen gegevens bekend over de
bodemkwaliteit ter plaatse. Het pand Jansstraat 40 ligt in de binnenstad van Haarlem in de z.g.
bodemkwaliteitszone 1 uit de bodem-kwaliteitskaart van Haarlem. In deze zone kunnen in de bodem
matig tot sterke verontreinigingen met zware metalen en PAK voorkomen. Er zijn geen
aanwijzingen dat de bodemkwaliteit op het perceel slechter is dan op basis van de
bodemkwaliteitskaart kan worden verwacht.
Het perceel is momenteel geheel verhard en/of bebouwd, waardoor er geen contactmogelijkheden
met een eventueel aanwezige verontreiniging zijn. Hierdoor is het perceel geschikt voor het huidig
gebruik (Noord-Hollands Archief). Wanneer in de toekomst werkzaamheden in de bodem
plaatsvinden, moet voorafgaand aan deze werkzaamheden bodemonderzoek worden uitgevoerd. Op
grond van de onderzoeksresultaten en de uit te voeren werkzaamheden wordt dan bepaald of
(aanvullende) maatregelen nodig zijn om de werkzaamheden uit te kunnen voeren.
Huurder dient zich te onthouden van activiteiten welke kunnen leiden tot verontreiniging van de
bodem. Indien nodig dient hij, in overleg met de verhuurder, voorzieningen te treffen die
vervuiling van de bodem tegengaan.
Indien desondanks toch vervuiling optreedt/wordt veroorzaakt dient de huurder de verhuurder
hiervan direct op de hoogte te stellen.
C. In aanvulling op artikel 8.1 en 8.2 van de Algemene Bepalingen geldt het volgende:
a. Ongeacht of verhuurder toestemming heeft gegeven blijft huurder, onverminderd de
aansprakelijkheid van derden, hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit
de huurovereenkomst.
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b. Een door verhuurder gegeven toestemming is éénmalig en geldt niet voor andere o f
opvolgende gevallen.
D. In afwijking van hetgeen in artikel 9.1 van de Algemene Bepalingen is gesteld, vindt de wijziging
van de huurprijs plaats op basis van de wijziging van het jaarprijsindexcijfer volgens de
consumentenprijsindex (CP1) reeks alle huishoudens.
E. In aanvulling op artikel 11.3 van de Algemene Bepalingen geldt het volgende:
Huurder dient de schade in overleg met verhuurder vakkundig te laten herstellen ten genoegen van
verhuurder en onder gebruikmaking van dezelfde materialen als die, welke worden vervangen.
Indien huurder, na sommatie door verhuurder met inachtneming van een redelijke termijn, in
gebreke is met het herstel van de schade of het treffen van maatregelen, machtigt hij verhuurder nu
voor alsdan deze werkzaamheden op kosten van huurder te verrichten.
F. Artikel 12 van de Algemene Bepalingen is niet van toepassing.
G. Artikel 22 van de Algemene Bepalingen is niet van toepassing.
H. Artikel 23 van de Algemene Bepalingen wordt vervangen door onderstaande tekst:
Huurder verklaart ermee bekend te zijn dat de verstrekte NAW gegevens zoals opgenomen in het
huurcontract worden opgenomen in een registratiesysteem betreffende huuradministratie en
invordering.
Artikel 7: Onderhoud en beheer
I.
2.
3.

4.
5.

Het uitgangspunt bij deze overeenkomst is de Regeling Taakverdeling Beheer (RTB) zoals die
gehanteerd wordt door de Rijksgebouwendienst, waar nodig aangepast aan het beleid van de
gemeente Haarlem ten aanzien van onderhoud en beheer.
Als bijlage 6 bij deze overeenkomst is opgenomen een lijst waarin de onderhouds- en
beheerverplichtingen van de verhuurder en van de huurder zijn opgenomen.
Indien op enig moment gedurende de looptijd van deze overeenkomst blijkt dat ten aanzien van
een of meerdere onderhouds- en beheerverplichtingen geen aanwijzing van een daarvoor
verantwoordelijke partij heeft plaatsgevonden zijn partijen verplicht om, op initiatief van ieder der
partijen, tot bijstelling van de in lid 2 genoemde lijst over te gaan.
Indien een der partijen na behoorlijke ingebrekestelling met inachtneming van een redelijke
termijn in gebreke blijft met de behoorlijke nakoming van een onderhouds- of beheerverplichting
is de andere partij gemachtigd op kosten van de nalatige partij het onderhoud uit te voeren.
Indien de verhuurder het nodig oordeelt aan het object onderhoud, herstel, vernieuwing of andere
werkzaamheden te verrichten of te doen verrichten of indien deze nodig zijn in verband met eisen
of maatregelen van de overheid of openbare nutsbedrijven, is de verhuurder gehouden omtrent het
tijdstip van de uitvoering van werkzaamheden vooraf met de huurder overleg te plegen. Het
bovenstaande geldt ook voor eventuele niet in gebruik gegeven ruimten in hetzelfde gebouw
waarbij de verhuurder overlast voor de huurder tot een minimum zal beperken.

Artikel 8: Veranderingen van het object
1. Na voorafgaande schriftelijke instemming van de verhuurder is huurder gerechtigd op zijn kosten
de door hem noodzakelijk geachte veranderingen in, aan of op het object uit te laten voeren. De
huurder is gehouden het daartoe strekkend verzoek binnen 21 dagen af te wikkelen tenzij er
dringende redenen zijn waardoor deze termijn niet gerealiseerd kan worden.
2. De verhuurder is gerechtigd op, in of aan het object de door hem noodzakelijk geachte
veranderingen in, aan of op het object uit te laten voeren. In verband met de bedrijfsvoering van
huurder behoeft het uitvoeringsplan van de verhuurder voorafgaand overleg met huurder.
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3. Het aanbrengen van commerciële reclame aan of op het object is aan beide partijen niet
toegestaan.
4. De in het eerste lid bedoelde instemming bevat tenminste de volgende onderwerpen:
a. een aanduiding van het object waarop de instemming betrekking heeft;
b. een omschrijving van de verandering waarop de instemming betrekking heeft;
c. de termijn waarvoor de instemming geldt;
d. de afspraken tussen huurder en de verhuurder met betrekking tot de financiële afwikkeling van
de uitgevoerde verandering bij beëindiging van deze overeenkomst of na afloop van de termijn
bedoeld in onderdeel c van dit lid.
e. de afspraken tussen huurder en de verhuurder met betrekking tot de financiële
verantwoordelijkheid voor het onderhoud, de instandhouding van de verandering, de
wederoplevering, de revisie van tekeningen en de te realiseren technische kwaliteit.
5. Bij het uitvoeren van veranderingen zullen huurder en de verhuurder de terzake door de overheid
gestelde of te stellen eisen in acht nemen, zorgdragen voor de verkrijging van de benodigde
vergunningen, alsmede erop toezien dat de werkzaamheden uitsluitend en alleen door te goeder
naam en faam bekend staande ondernemingen worden uitgevoerd.
Artikel 9: Belastingen, heffingen, retributies, precario e.d.
1. Voor rekening van de verhuurder zijn de lasten die rechtstreeks toe te wijzen zijn aan het feit dat
verhuurder tevens zakelijk gerechtigde is.
2. Voor rekening van huurder zijn precario, reinigingsrechten, afvalstoffenheffing, rioolrechten
indien deze gekoppeld zijn aan verbruiksgegevens van de huurder, verontreinigingsbijdrage Wet
Verontreiniging Oppervlaktewateren, retributies en dergelijke indien deze worden opgelegd voor
zaken welke door of vanwege de huurder zijn aangebracht en retributies die betrekking hebben op
de door de gemeente opgelegde gebruiksvergunning.
3. Voor rekening van de verhuurder zijn de ten laste van de zakelijk gerechtigde opgelegde
onroerende zaak belasting die van het object thans en in de toekomst wordt geheven.
4. Voor rekening van de huurder zijn de ten laste van de gebruiker opgelegde onroerende zaak
belasting die van het object thans en in de toekomst wordt geheven.
Artikel 10: Levering Nutsbedrijven
1. Voor rekening van huurder zijn de kosten voor het gebruik van water en energie van het object
alsmede eventueel vastrecht en meterhuur.
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Artikel 11: Schade aan het object
1. Het is de verplichting van huurder onverwijld passende en proportionele maatregelen te nemen ter
voorkoming en beperking van schade aan het object. Daarenboven is huurder verplicht na
constatering van schade de verhuurder daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.
2. Jegens de verhuurder is huurder aansprakelijk voor alle schade en verliezen aan het object
toegebracht of overkomen, mede omvattende brandschade, tenzij huurder bewijst dat hem,
alsmede de personen waarvoor hij aansprakelijk is, daaromtrent geen schuld treft. Schade, mede
omvattende bedrijfsschade, die niet aan de schuld van huurder is te wijten, wordt toegerekend aan
partijen overeenkomstig de voor deze overeenkomst geldende verantwoordelijkheid-verdeling
voor het beheer en onderhoud. Onder bedrijfsschade wordt in dit verband ook verstaan de kosten
die huurder maakt voor de te treffen proportionele maatregelen.
Artikel 12: Schade met / door het object
1. Niet aansprakelijk is huurder voor schade die met/door het object aan derden wordt toegebracht,
tenzij het ontstaan van deze schade in verband staat met de uitoefening van het bedrijf dan wel de
activiteiten van huurder in of op het object. Partijen verklaren dat er vanaf ingangsdatum van de
huur zich ten laste van personeel/publiek geen calamiteiten hebben voorgedaan waarvoor
maatregelen noodzakelijk waren die nog niet zijn uitgevoerd.
2. Voor brandschade die met het object aan derden wordt toegebracht is huurder aansprakelijk, tenzij
huurder bewijst dat hem, alsmede personen waarvoor hij aansprakelijk is, daaromtrent geen schuld
treft. Schade aan derden die niet aan de schuld van huurder is te wijten, is derhalve voor rekening
enrisicovan de verhuurder.
3. De huurder is aansprakelijk voor bedrijfsschade van verhuurder indien er sprake is van een
toerekenbare tekortkoming van de zijde van de verhuurder. Bij (dreigend) optreden van
bedrijfsschade is huurder verplicht passende en proportionele maatregelen te nemen om
bedrijfsschade te voorkomen danwel te beperken. Onder bedrijfsschade wordt in dit verband ook
verstaan de kosten die huurder maakt voor de te treffen proportionele maatregelen.
bijlagen
De bijlagen bij deze overeenkomst vormen een integraal onderdeel van deze overeenkomst.
Het betreft:
1. Procesverbaal van oplevering d.d. 19 december 2012
2. Verhuurtekening nr.11402-1, 11402-3 en 11402-2.
3. NEN 2580 meting d.d. 27 november 2008
4. Plattegrond
5. Bepalingsgrondslag Huurvergoeding: zoals opgenomen in de Regeling Regionaal Historisch
Centrum in Noord-Holland
6. Onderhoudsbijlage Gemeente Haarlem d.d. 26 juli 2011
7. Algemene bepalingen huurovereenkomst Kantoorruimte ROZ
Artikel 8: domiciliekeuze
Ter zake van deze overeenkomst kiezen partijen domicilie als volgt:
Huurder:
Noord-Hollands Archief
Jansstraat 40
2011 RX Haarlem

uurder

Verhuurder:
Gemeente Haarlem
Grote Markt 2
2011 RD Haarlem
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Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt, door partijen per bladzijde geparafeerd en aan het
slot getekend,
Datum:. Xif.. nfrvAttaKtw:..

"Zot %4

Datum

:.mm

Verhu
Uegevan Burgemeester
/

Voorzitter,
de heer mr. B.B. Schneiders

J.F.

Secretaris,
de heer drs. L. Zoodsma:
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Kad.nrs. 610,611,612,6043,6044,6045 alle geheel
Bedrijfsbureau

Geo-informatie & Basisregistraties

KAD.GEM.: Hlm 01

Te verhuren aan

SECTIE:

het Noord Hollands Archief

SCHAAL:

1 : 500

Opp.= +/-1109 m

DATUM:

14-04-2011

2

Dienstverlening

OPDR.NR.: 11019

Opp.= +/-308 m tuin
2

Jansstraat 40
Zijlsingel 1, 2015DN , Haarlem

TEK.NR.:
GET.:

11402-1

Haarlem

LN.

* Postbus 511, 2003 PB Haarlem * T: 023-5114669, E: l.novovic@haarlem.nl

BedrijfsbUTGaU

Geo-informatie & Basisregistraties

SECTIE:

Te verhuren aan
het Noord Hollands Archief
Opp.= +/- 576 m

KAD.GEM.: Hlm 01

SCHAAL:

1 : 500

DATUM:

14-4-2011

Zijlsingel 1, 2015DN , Haarlem

Dienstverlenin

2

OPDR.NR.: 11019
TEK.NR.:

Jansstraat 40

C kad.nr.7513 ged.

GET.:

11402-2
LN.

Haarlem

* Postbus 511, 2003 PB Haarlem * T: 023-5114669, E: l.novovic@haarlem.nl

Bedrijfsbureau

Geo-informatie & Basisregistraties

Te verhuren aan
het N o o r d Hollands Archief
O p p . = +/- 1 1 9 8 m

2

KAD.GEM.: Hlm 01
SECTIE:

C kad.nr.7513 gec

SCHAAL:

1 : 500

DATUM:

14-4-2011

OPDR.NR.: 11019
TEK.NR.:

Jansstraat 40
Zijlsingel 1, 2015DN , Haarlem

Dienstverlening

GET.:

11402-3
LN.

Haarlem

* Postbus 511, 2003 PB Haarlem * T: 023-5114669, E: l.novovic@haarlem.nl

