
Kavelpaspoort BP20
Baden Powell Haarlem 
Type   Tussenwoning

Kavel   67 m2

Bouwvlak  43 m2

Prijs   € 140.871,- v.o.n. incl. BTWV
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BOUWREGELS
1. Er wordt maximaal 1 woning binnen het aangegeven 

bouwvlak gebouwd.  
2. Er kunnen twee of drie aaneengesloten kavels worden 

afgenomen voor de bouw van respectievelijk één of twee 
woningen. 

3. De bouwhoogte op de gele gevelrooilijn is minimaal 6 
meter en maximaal 10 meter. 

4. Een dakterras is mogelijk aan de achterzijde van de 
woning met een maximale diepte van 2,5 meter.  

5. Het parkeren vindt plaats op het binnenterrein in de 
aangegeven parkeervakken.       
 
 
 

Kavel

Situatieschets

Reservering beeldkwaliteitseisen in aanzicht

V 3 m 9 m 2 m

 10m

2,8-3,5 m

max 1m

max 10m

 2,6-2,8m

max 1m

min 6m

ZYX

max.
0,5Z

min.
1m

min.
1m

min.
1m

max.
0,5X

max.
0,5Y

max.
 1m

min.
1m

min.
1m

max.
0,5V

max.
3m

N

BP-01

BP-02

BP-03

BP-04

BP-05

BP-06

BP-07 BP-08 BP-09 BP-10 BP-11 BP-12

BP-13

BP-14

BP-15

BP-16

BP-17

BP-18
BP-19BP-20BP-21BP-22BP-23BP-24

BP-01

BP-02
32 m2

BP-20

Architect:

Contactpersoon:

Project:

Adres:

Fase:

Tekening:

Datum:

Formaat:

Gewijzigd: tekeningnr::

www.steenvlinder.nl info@steenvlinder.nl 070 444 98 94

Steenvlinder Steenvlinder

Sarah Thiel

20023 Haarlem, CPO Baden Powell Kavelpaspoort

SituatieXXX A2 1:200

A:
B:
C:

07-03-2022

BP-20
BP-20
67m2

3.0m 9.0m 2.0m

4.
8m

N

1.
0m

1.0m

Architect:

Contactpersoon:

Project:

Adres:

Fase:

Tekening:

Datum:

Formaat:

Gewijzigd: tekeningnr::

www.steenvlinder.nl info@steenvlinder.nl 070 444 98 94

Steenvlinder Steenvlinder

Sarah Thiel

20023 Haarlem, CPO Baden Powell Kavelpaspoort

Situatie KAVEL 1XXX A3 1:100

A:
B:
C:

07-03-2022

BP-19
101m2

3.0m 9.0m 2.0m

5.
7m

N

1.
0m

1.0m

1.
5m

Architect:

Contactpersoon:

Project:

Adres:

Fase:

Tekening:

Datum:

Formaat:

Gewijzigd: tekeningnr::

www.steenvlinder.nl info@steenvlinder.nl 070 444 98 94

Steenvlinder Steenvlinder

Sarah Thiel

20023 Haarlem, CPO Baden Powell Kavelpaspoort

Situatie KAVEL 1XXX A3 1:100

A:
B:
C:

07-03-2022

Legenda

Bouwvlak woning

Privétuin

Privé eigendomsgren

Noordpijl
N

Parkeerplaats

Locatie gezamenlijke binnenruimte

Inrit

Bouwvlak buren

Gevelrooilijn

Balkonzone

Mandelig binnenterrein

32 m2

Architect:

Contactpersoon:

Project:

Adres:

Fase:

Tekening:

Datum:

Formaat:

Gewijzigd: tekeningnr::

www.steenvlinder.nl info@steenvlinder.nl 070 444 98 94

Steenvlinder Steenvlinder

Sarah Thiel

20023 Haarlem, CPO Baden Powell Kavelpaspoort

SituatieXXX A2 1:200

A:
B:
C:

07-03-2022

Locatie gezamelijke binnenruimte

Privé eigendomsgrens

Mandelig binnenterrein

Gevelrooilijn

Parkeerplaats

Inrit

Balkonzone

Noordpijl

Bouwvlak buren

Bouwvlak woning

Privétuin



DISCLAIMER
Dit kavelpaspoort is met zorg samengesteld. Toch is het niet uit te 
sluiten dat onvolledige informatie is opgenomen. Indien noodzakelijk 
door onvoorziene omstandigheden behoudt de Verkoper zicht 
het recht voor om – tot aan de oplevering – wijzigingen in het 
kavelpaspoort aan te brengen. De regels uit het kavelpaspoort zijn 
afgeleid en vormen een samenvatting van het bestemmingsplan. 
Bij strijdigheid tussen de inhoud of onvolledigheid van het 
kavelpaspoort en het bestemmingsplan, gaat het bestemmingsplan 
voor. Bij strijdigheid of onvolledigheid tussen de inhoud van het 
kavelpaspoort, deelnameovereenkomst en koopovereenkomst is het 
kavelpaspoort ondergeschikt aan de onderhevige overeenkomsten. 
De inrichting van de openbare ruimte aangegeven op de kavelkaart 
is indicatief. Hierin kunnen nog wijzigingen worden gebracht door de 
gemeente Haarlem.

GEBRUIKSREGELS
1. Het gebruik van een woning voor aan-huis-verbonden 

beroep, gastouderopvang en/of bed & breakfast is 
mogelijk tot 35 procent van het bruto vloeroppervlak van 
de woning met een maximum van 50 m². 

2. De koper staat binnen vier maanden na oplevering van 
de woning gedurende minimaal twee jaar op dit adres 
ingeschreven in het gemeentelijke bevolkingsregister. 

 
ONTWERPREGELS
1. Ter plaatse van de gele gevelrooilijn bestaat de gevel tot 

een hoogte van 2,6 tot 2,8 meter vanaf maaiveld uit rood/
bruin metselwerk en is voor minimaal 25% transparant. 

2. De gevel van de verdiepingen wijkt qua materialisatie, 
kleur en indeling af ten opzichte van de naastgelegen 
woning(en). 

3. Op de begane grond ligt de gevel geheel in het verlengde 
van de gele gevelrooilijn, daarboven kan de gevel 
terugliggend zijn.   

4. De entree naar de woning bevindt zich op de gele 
gevelrooilijn. 

5. Balkons en erkers zijn mogelijk vanaf de eerste verdieping 
of hoger met een maximale diepte van één meter en 
passend binnen de gearceerde balkonzone, met een 
maximale breedte van 50% van de breedte van het 
bouwvlak. 

6. De woning heeft een plat dak waarbij zonnepanelen op 
het platte dak niet zichtbaar zijn vanaf straatniveau.  

7. Erfafscheidingen zijn natuurlijk groen, hebben een 
maximale hoogte van één meter en zijn onderdeel van 
het woningontwerp. 

8. De woning heeft een afsluitbare en overdekte 
fietsenberging van minimaal 2,7 m² gebruiksoppervlak op 
de begane grond. 

9. De privé buitenruimte en het binnenterrein (excl 
parkeervakken en inritten) wordt voor maximaal 50% 
verhard. 

VERGUNNINGSVRIJE BOUWWERKEN
Aanvullend op de regels uit het kavelpaspoort kan door 
de koper buiten het bouwvlak worden bijgebouwd (zie: 
publieksbrochure ‘vergunningsvrij bouwen’ van het ministerie 
van infrastructuur en milieu); dit is vergunningsvrij en géén 
onderdeel van de aanvraag voor de omgevingsvergunning.  

UITGIFTEREGELS
1. Een koper neemt voor € 500,- een optie op de kavel. 

Binnen zes weken na optieverkrijging besluit de koper 
tot het ondertekenen van de deelnameovereenkomst 
(DOK). Bij ondertekening van de DOK doet de koper een 
aanbetaling van € 1.500,-. 

2. Uiterlijk 1 januari 2023 besluit de koper tot het 
ondertekenen van de koopovereenkomst (KO). Alleen bij 
ondertekening van de KO worden de optievergoeding 
en de aanbetaling op moment van levering van de grond 
verrekend.   

3. Bij ondertekening van de DOK wordt de koper lid van de 
Vereniging van Opdrachtgevers (VvO) en verbindt  
zich daarmee aan de (vooraf opgestelde) statuten, het 
Handboek Samen Bouwen, en het hierin opgenomen 
betalingsschema.  

4. Alle woningen op de locatie worden ontworpen door 
dezelfde architect en gebouwd door dezelfde aannemer. 
De architect en de aannemer worden door de VvO 
gekozen. De bouw van de woningen vindt gelijktijdig 
plaats. 

5. De VvO wordt actief wanneer voor 50% van de kavels een 
DOK is getekend.  

6. De kavel wordt in vol eigendom geleverd. De prijs is vrij op 
naam, dus inclusief 21% btw en kosten van de notaris en 
staat vast tot 1 maart 2023, daarna wordt een rente van 
3% per jaar in rekening gebracht.   

7. Het ontwerp wordt bij de bouwaanvraag getoetst 
aan het Bouwbesluit, het bestemmingsplan, de 
welstandsnota en de overige wet- en regelgeving. 
Steenvlinder toetst het ontwerp vooraf op de regels uit 
het kavelpaspoort. De bouwaanvraag vindt gezamenlijk 
met de andere woningen plaats. 

8. De oppervlakte van de kavel is zo nauwkeurig mogelijk 
bepaald. Echter pas bij de kadastrale inmeting ten 
behoeve van de notariële overdracht blijkt de definitieve 
maat. Bij afwijking tot 5% vindt geen verrekening plaats. 

9. De koper draagt zelf zorg voor de eigen huisaansluitingen 
voor water en elektra via www.mijnaansluitingen.nl.  

10. Alle bouwactiviteiten en samenhangende 
werkzaamheden bij de bouw van de woningen 
(waaronder opslag, bouwkeet, werkruimte, e.d.) worden 
op het eigen terrein georganiseerd.  

11. Alle kopers worden gezamenlijk eigenaar van het 
mandelige binnenterrein en de beide parkeervelden en 
zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de aanleg en het 
onderhoud ervan. 
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