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In de gewilde wijk Bos en Lommer, nabij Westerpark en De 

Baarsjes gelegen volledig gerenoveerd dubbel benedenhuis met 
een gezellige zonnige achtertuin (16.00 x 7.00 op het oosten) met 

fantastisch groot gazon, struiken en fruitbomen.  
 

Woonverdieping met open haard, houten vloerdelen, fantastische 
leefkeuken met werkeiland aan de tuinzijde met openslaande 

deuren. Ruime badkamer met toilet, aparte douche, ligbad, 
wastafelmeubel. Grote bergkast/garderobe in de ruime hal. 

 
Vide naar de benedenverdieping bestaande uit een ruime 

televisiekamer/extra leefruimte en 3 slaapkamers. 
 

Geen contactgeluiden tussen vloeren woning, scheidende muren. 
 

Highlights  
 

Wil je centraal wonen, kies dan voor deze Amsterdamse locatie:  
- OV: op loopafstand van bus 21 naar Amsterdam CS, bus 80 richting Haarlem.  
  Tram 19 stopt voor de deur, richting Sloterdijk en Museumkwartier. 
- Bereikbaarheid: 5 minuten fietsen van Station Sloterdijk, 2 minuten van de Ring A-10,   
  10 minuten fietsafstand van de Dam en de Jordaan en op loopafstand van het  
  populaire Westerpark met diverse cafe’s, restuarants, culturele activiteiten en festivals. 
- In de omliggende winkelstraten vind je supermarkten en gezellige restaurantjes,  
  koffietentjes en kroegjes 
- Kinderrijke omgeving/buurt met leuke jonge gezinnen met speeltuinen en  
  kinderboerderij 
- Tal van kinderdagverblijven, basisscholen en middelbare scholen in de directe  
  omgeving 
- Parkeervergunning (geen wachttijd) op aanvraag te verkrijgen 



                                                                                                
 
 
Parterre (plafondhoogte 2.88 m): 
Hoofdentree, diepe hal (5.87 x 1.07) met een grote opbergkast/garderobekast. 
 
Bijzonder grote woonkamer (9.95 x 4.15) met een vide naar de benedenverdieping. 
In de grote leefruimte is de moderne keuken met 6-pits gasfornuis, breed aanrecht met 
vaatwasmachine en kasten, groot werkeiland. Mooie roestvrijstalen 
aanrechtenwerkblad. Prachtige houten vloer en een open haard. 
 
Grote complete moderne badkamer (4.81 x 2.02) met ligbad, wastafelmeubel, aparte 
douche, vrijhangend toilet. 
 
Benedenverdieping via de vide met de trap te bereiken (plafondhoogte 2.25 m) : 
Ruime overloop (3.34 x 3.44) waarin een kledingkast over de gehele breedte. 
 

1. Televisiekamer/ extra leefruimte afm. 5.36 x 3.86 m; 
2. Hoofdslaapkamer afm. 3.90 x 3.34 m met 2 vaste kasten; 
3. Grote kinderkamer afm. 4.28 x 2.76 m; 
4. Werk/slaapkamer afm. 3.34 x 2.18 m (nu ingericht als inloopkast). 

 
Bijzonderheden: 
- meetrapport A (maatvoering en ruimtegebruik op locatie gecontroleerd en  
  ingemeten) conform NEN 2580:2007: woonruimte 128,6 m2. – gebruiksopp.  
  excl. vide 4 m2: 129,4 m2, overige inpandige ruimte 0,8 m2, inhoud 460 m3 
- gemeentelijke (voortdurend recht van) erfpacht met een jaarlijkse canon van  
  € 696,61 (per 01.01.2020) met tijdvak tot 31.12.2050. Verkopers hebben een  
  afkoopaanvraag ingediend. Zie hieronder keuzemogelijkheden gemeente Amsterdam 
- Servicekosten VvE: € 160,- p.m., specificaties op aanvraag te verkrijgen. Professionele,  
  gezonde Vereniging van Eigenaren. Het appartementsrecht, uitmakende het 2/5  
  onverdeeld aandeel. 
- Eigen CV installatie merk Remeha uit 2010.  
- Energielabel D. 
- alle relevante stukken van de Vereniging van Eigenaren, zoals 
  MeerjarenOnderhoudsPlan, inschrijving Kamer van Koophandel, financiële stukken,  
  gegevens brand- opstalverzekering, notulen etc op aanvraag te verkrijgen. 
- oplevering in nader overleg. 



                                                                                                

 



                                                                                                
 

129 m2 double ground floor apartment 
with 112 m2 private garden  

 
Asking price is € 675,000 costs buyer 

 
A fully renovated double ground floor house with a cozy sunny 

back garden (16 x 7m, facing east) with fantastic large grass lawn, 
shrubs and fruit trees. Located in Bos en Lommer close to 

Westerpark, Jordaan and De Baarsjes.  
 

The ground floor has an open fireplace, wooden floors and a 
fantastic large kitchen, situated on the garden side with patio 

doors, with stainless steel working island. 
 

Spacious modern bathroom with toilet, separate shower, bath and 
wash basin.  

 
The entry hallway features a large storage cupboard/wardrobe.  

 
An open stairway leads to the basement, which is made up of a 

spacious TV / additional living area and three bedrooms.  
 

Highlights  
 

If you want to live centrally, choose this Amsterdam location: 
- within walking distance from bus 21 and bus 80 to NS Sloterdijk and Amsterdam CS 
- tram 19 stops in front of the door 
- 2 minutes drive to the ring A10 
- 10 minutes biking to Amsterdam city center (Dam Square and the Jordaan) 
- within walking distance of Erasmuspark, Rembrandt park and the popular Westerpark  
  with many bars, restaurants and year round cultural activities 
- in the nearby shopping streets you will find supermarkets, cozy restaurants, 
  coffee shops and bars 



                                                                                                
 
 
- perfect environment for children /neighbourhood with young families, several  
   playgrounds and a petting zoo 
- various primary and secondary schools and daycare centers in the immediate area 
- parking permit (no waiting time) available on request 
 
Specifications: 
Ground floor (ceiling height 2.88m): 
Main entrance / hall (5.87 x 1.07m) with a large storage cupboard / wardrobe. 
 
Large living room (9.95 bx 4.15m) with a modern kitchen, a 6-burner gas stove, 
dishwasher and cupboards. Beautiful stainless steel countertops / work island. 
Oak wooden floor and an open fireplace. 
 
Large bathroom (4.81 x 2.02m) with bath tub, washbasin, separate shower and  
a free-hanging toilet. 
 
Stairs from the ground floor to the basement (ceiling height 2.25m): 
 
Spacious landing (3.34 x 3.44m) with wardrobes running along the entire width. 
 
1. Television room / additional living area (5.36 x 3.86m); 
2. Main bedroom (3.90 x 3.34m) with two fixed cabinets; 
3. Large children's room (4.28 x 2.76m); 
4. Study / bedroom (3.34 x 2.18m) (currently being used as a walk-in closet). 
 
Particularities: 
- measurement report A (dimensioning and use of space checked on location and 
  measured) in accordance with NEN 2580: 2007: living space 128.6 m2. - user space 
  excl. vide 4 m2: 129.4 m2, other indoor space 0.8 m2, capacity 460 m3 
- Lease ground: municipal (continuous right of) lease with an annual canon of 
   € 696.61 (01.01.2020), current time period up to 31.12.2050. See below options for the  
  municipality of Amsterdam  
- VvE service costs: € 160 per item, specifications available on request. Professional,  
  healthy Owners Association 
- Remeha central heating system, installed 2010 
- Energy label D 
- all relevant documents from the Owners' Association, such as 
  Multi-year Maintenance Plan, Chamber of Commerce registration, financial  
  documents, data on fire insurance, minutes etc. available on request 
- delivery in further consultation 



                                                                                                

 



                                                                                                
 

 
 
 

 



                                                                                                

 
 

 



                                                                                                

 

 
 
 

 



                                                                                                

 

 
 
 

 



                                                                                                

 

 
 
 

 



                                                                                                

 

 
 
 

 



                                                                                                

 

 
 
 

 



                                                                                                

 
 

 



                                                                                                

 

 
 
 

 



                                                                                                

 
 

 



                                                                                                

 
 

 



                                                                                                

 

 
 
 

 



                                                                                                

 
 

 



                                                                                                

 

 
 
 

 



                                                                                                

 

 
 
 

 



                                                                                                

     
 

 



                                                                                                

 

 
 
 

 



                                                                                                

 

 
 
 

 



                                                                                                

 

 
 
 

 



                                                                                                

 

 
 
 



                                                                                                



                                                                                                



                                                                                                

 



                                                                                                

 

    
Fotoboekje eigenaren / Photos owners 

                               
 

De eigenaren vertellen: 
De veilige, besloten achtertuin van 16.00 x 7.00 m is een supervrij speel- en trapveldje 
voor kinderen. De tuin is ingericht met een kruidentuintje, bloembakken met vast 
zitgedeelte en op het grote terras is voldoende ruimte voor een tuinset.  
Mooi weer? Dan heerlijk barbecueën! 
The owners tell: 
The safe, private back garden of 16.00 x 7.00 m is a super-free play and kick field for 
children. The garden has a herb garden, flower boxes with fixed seating and on the large 
terrace there is enough space for a garden set. 
Nice weather? Then enjoy a delicious barbecue! 



                                                                                                

 



                                                                                                

 



                                                                                                
BIJZONDERHEDEN MET BETREKKING TOT HET AANBOD: 
Kadastraal bekend gemeente Sloten Noord-Holland, sectie C nummer 11100 A1  
Erfpachtgrond, zie toelichtingen in deze brochure. 
 
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 Vereniging Eigen Huis. 
 
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.  
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 oud is, 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 
Koper verklaart bekend te zijn met de inhoud van het bericht dat met betrekking tot het onderhavige 
pand is afgegeven. Verkoper kan 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. 
 
TOELICHTINGSCLAUSULE MEETINSTRUCTIE 
De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De Meetinstructie 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. 
 
 
 



                                                                                                
 
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 niet hebben van een gevalideerd label is voor rekening en risico van de verkoper. 
De aan het definitief maken verbonden kosten komen voor rekening van verkoper.  
 
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. 
 


