te koop

Tielstraat 34
Amsterdam
Vraagprijs € 200.000 k.k.
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Kenmerken
WOONOPPERVLAKTE
61 m²

BOUWJAAR
1984

ERFPACHT
afgekocht tot 2034

ENERGIELABEL
c

INHOUD
187 m³

VVE
actief, servicekosten € 100,47 / mnd

AANTAL SLAAPKAMERS
1

BUITENRUIMTE
balkon op het zuiden
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Omschrijving
Te koop: Heerlijk licht en goed onderhouden twee kamer appartement van circa 61m² met ruime en zonnig balkon
op het zuiden, gelegen op de derde en tevens bovenste verdieping! Zeer centrale ligging aan de rand van Amsterdam
nabij het AMC en het recreatiegebied De Hoge Dijk.
Indeling
Via het gemeenschappelijke trappenhuis bereik je de galerij van de derde verdieping met toegang tot de woning.
Ruime hal met aan de voorzijde de lichte woonkamer die toegang geeft tot het zonnige balkon op het zuiden. De half
open keuken is voorzien van diverse inbouwapparatuur. De badkamer is in 2018 geheel vernieuwd en is voorzien
van een douche, wastafel en wasmachine-/droger aansluiting. Het seperaat toilet met fontein is eveneens in 2018
geheel vernieuwd. Ruim opgezette slaapkamer aan de achterzijde. De gehele woning is voorzien van een
laminaatvloer en heeft dubbele beglazing.
Ligging & Omgeving:
Je woont hier in een groene omgeving met veel recreatiemogelijkheden rond de Gaasperplas, het Abcoudermeer en
de Ouderkerkerplas. Met de metro bereik je gemakkelijk het bruisende centrum van Amsterdam, maar ook het
gebied om de Johan Cruyff ArenA met zijn vele winkel-, en uitgaansmogelijkheden.
Het appartement ligt zeer gunstig ten opzichte van de A2 en de A9 en is ook met het OV zeer goed te bereiken. Op
loopafstand van de metrohalte, slechts twee haltes verwijderd van het NS Station Bijlmer vanwaar er een
rechtstreekse busverbinding naar Schiphol gaat. Gratis parkeren doe je op de openbare weg voor de woning.
Bijzonderheden
- Goed ingedeeld 2-kamer appartement van circa 61m² gelegen op de derde verdieping;
- Zonnig balkon op het zuiden aan de woonkamer;
- Badkamer met douche en separaat toilet uit 2018;
- De woning is voorzien van dubbele (isolerende) beglazing;
- Actieve VVE met een professioneel administrateur, servicekosten bedragen € 100,47 per maand;
- Erfpacht afgekocht tot 1 november 2034;
- Aanvraag overstap naar eeuwigdurende erfpacht onder gunstige voorwaarden is gedaan;
- Oplevering in overleg.
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MEETRAPPORT

Rene Rijs Inmeter

Meetcertificaat conform de rekenregels Meetinstructie
Gebruiksoppervlakte wonen op basis van de NEN
2580:2007 NL, ‘Oppervlakten en inhouden van gebouwentermen, definities en bepalingsmethoden’ vastgesteld door
de samenwerkende partijen Aedes, BAG BAO, NVM, NRVT,
VastgoedPro, VBO, VNG en Waarderingskamer
Datum Meetopname
Datum Meetcertificaat
Meetcertificaat Type A

01 oktober 2020
02 oktober 2020
Maatvoering/ruimtegebruik op locatie gecontroleerd en ingemeten

Meetbedrijf
Opsteller
Status

Rene Rijs Inmeter
Rene Rijs
Definitief

Objecttype
Adres
Postcode/Plaats

Appartement
Tielstraat 34
Amsterdam

Opdracht via

Tibi Media, Ameo Makelaars

Bouwlaag

GO
Wonen M²

GO
OIR M²

GO
GGB M²

Begane grond
3e Verdieping

60.55

5.03

Totalen

60.5

5.0

GO
EXB M²

Bruto
Circa M³

4.07

4.1

Wonen = woonoppervlak uitgedrukt in M², OIR =overig inpandige ruimte, GGB = gebouw gebonden buitenruimte, EXB = externe berging

Maatvoering/Meetinstructie
De woning is met zorg opgemeten conform de Rekenregels Meetinstructie gebruiksoppervlakte
Wonen en Meetinstructie Bruto inhoud woningen op basis van de NEN 2580. De meetinstructie is
bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie
van de gebruiksoppervlakte wonen.
De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten echter niet volledig uit, door bijvoorbeeld
interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting. Koper vrijwaart
verkoper, Makelaar alsmede het betreffende Inmeetbedrijf van alle aansprakelijkheid ter zake van
eventueel later te constateren verschillen in maatvoering van zowel gebruiksoppervlakten als inhoud
van de woning zoals hierboven omschreven.

1
Op al mijn diensten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing zoals gepubliceerd op www.renerijsinmeter.nl
© 2020 www.renerijsinmeter.nl

Kadastrale kaart
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Lijst van zaken
Omschrijving

Blijft achter

Gaat mee

Ter overname

N.v.t.

Woning - Interieur
(Voorzet) openhaard met toebehoren

X

Allesbrander

X

Houtkachel

X

(Gas)kachels

X

Designradiator(en)

X

Radiatorafwerking

X

Verlichting, te weten
- inbouwspots/dimmers

X

- opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers

X

- losse (hang)lampen

X

- stalamp

X

-

X

(Losse)kasten, legplanken, te weten
- Planken in de keuken

X

-

X

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten
- gordijnrails

X

- gordijnen

X

- overgordijnen

X

- vitrages

X

- rolgordijnen

X

- lamellen

X

- jaloezieën

X

- (losse) horren/rolhorren

X

-

X

-

X

Vloerdecoratie, te weten
- vloerbedekking

X

- parketvloer

X

- houten vloer(delen)

X

- laminaat

X

Lijst van zaken
Omschrijving

Blijft achter

Gaat mee

Ter overname

N.v.t.

- plavuizen

X

-

X

-

X

Overig, te weten
- spiegelwanden

X

- schilderij ophangsysteem

X

-

X

-

X

-

X

-

X

Woning - Keuken
Keukenblok (met bovenkasten)

X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten
- kookplaat

X

- (gas)fornuis

X

- afzuigkap

X

- magnetron
- oven

X
X

- combi-oven/combimagnetron

X

- koelkast

X

- vriezer
- koel-vriescombinatie

X
X

- vaatwasser

X

- Quooker

X

- koffiezetapparaat

X

-

X

-

X

Keukenaccessoires, te weten
-

X

-

X

-

X

-

X

Lijst van zaken
Omschrijving

Blijft achter

Gaat mee

Ter overname

N.v.t.

-

X

-

X

-

X

-

X

Woning - Sanitair/sauna
Sauna met toebehoren

X
X
X

Toilet met de volgende toebehoren
- toilet

X

- toiletrolhouder

X

- toiletborstel(houder)

X

- fontein

X

-

X

-

X

Badkamer met de volgende toebehoren
- ligbad

X

- jacuzzi/whirlpool

X

- douche (cabine/scherm)

X

- stoomdouche (cabine)

X

- wastafel

X

- wastafelmeubel

X

- planchet
- toiletkast

X
X

- toilet

X

- toiletrolhouder

X

- toiletborstel(houder)

X

-

X

-

X

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing
Schotel/antenne

X

Brievenbus

X

Lijst van zaken
Omschrijving

Blijft achter

Kluis

Gaat mee

Ter overname

N.v.t.

X

(Voordeur)bel

X

Alarminstallatie

X

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie

X

Rookmelders

X

(Klok)thermostaat

X

Airconditioning

X

Screens

X

Rolluiken

X

Zonwering buiten

X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting

X

Veiligheidsschakelaar wasautomaat

X

Waterslot wasautomaat

X

Zonnepanelen

X

Oplaadpunt elektrische auto

X
X
X
X
X
X

Warmwatervoorziening, te weten
- CV-installatie

X

- boiler

X

- geiser

X

-

X

-

X

-

X

Isolatievoorzieningen (voorzetramen/radiatorfolie etc.), te
weten
-

X

-

X

Tuin - Inrichting
Tuinaanleg/bestrating
Beplanting

X
X

Lijst van zaken
Omschrijving

Blijft achter

Gaat mee

Ter overname

N.v.t.
X

Tuin - Verlichting/installaties
Buitenverlichting

X

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder

X
X

Tuin - Bebouwing
Tuinhuis/buitenberging

X

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging

X

(Broei)kas

X
X
X

Tuin - Overig
Overige tuin, te weten
- (sier)hek

X

- vlaggenmast(houder)

X

- Tuin meubilair
-

X
X

Overig - Contracten
CV

Nee

Boiler

Nee

Zonnepanelen

Nee

Aanvullende verkoopcondities:
ONDERZOEKS- EN MEDEDELINGSPLICHT
De verkoper en diens makelaar zullen aan aspirant-koper al hetgeen meedelen dat ter kennis van koper behoort te worden
gebracht, met dien verstande dat inlichtingen over feiten welke aan koper bekend zijn of uit eigen onderzoek bekend hadden
kunnen zijn, voor zover een dergelijk onderzoek naar de geldende verkeersopvattingen van koper verlangd mag worden, door
verkoper en/of diens makelaar niet behoeven te worden verstrekt. Aspirant-koper aanvaardt diens onderzoeksplicht als zodanig. De
aspirant-koper dient zelf de voor koop gangbare informatiebronnen te raadplegen.
* Ten aanzien van de afmetingen vermeld in deze brochure, deze zijn indicatief en voor zover mogelijk gemeten conform de NEN
2580 met in acht name van de meetinstructies van de NVM (binnenmuren worden meegeteld), doch kan koper hier geen enkele
recht aan ontlenen, tenzij anders staat vermeld. Koper heeft te allen tijde de mogelijkheid om een meting conform NEN 2580 voor
zijn rekening en risico te laten uitvoeren.
* Het ENERGIELABEL wordt door verkoper overhandigd bij de levering van de woning.
* Tevens worden (indien van toepassing op het aangeboden object) de OUDERDOMSCLAUSULE, de ASBESTCLAUSULE en de
EIGENARENCLAUSULE opgenomen in de koopakte.
- Ouderdomsclausule:
Koper verklaart ermee bekend te zijn dat deze woning meer dan 40 jaar oud is, wat betekent dat de eisen die aan de bouwkwaliteit
gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe woningen. Tenzij de verkoper de kwaliteit ervan gegarandeerd heeft,
staat verkoper niet in voor de vloeren, de leidingen voor elektriciteit, water en gas, de riolering en de afwezigheid van doorslaand of
optrekkend vocht. Bouwkundige kwaliteitsgebreken worden geacht niet belemmerend te werken op het omschreven woongebruik.
- Asbestclausule:
Aan de verkoper is niet bekend dat in de onroerende zaak asbest is verwerkt, anders dan in de tijd waarin de onroerende zaak werd
vervaardigd, te doen gebruikelijk was. Bij eventuele verwijdering van de asbesthoudende materialen dienen op grond van
milieuwetgeving speciale maatregelen te worden getroffen. Koper verklaart hiermee bekend te zijn en vrijwaart verkoper voor alle
aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van enige asbesthoudende stof in de onroerende zaak kan voortvloeien.
- Eigenarenclausule:
Verkoper heeft koper uitdrukkelijk geattendeerd op het feit dat hij het verkochte nooit zelf feitelijk heeft gebruikt en dat hij derhalve
koper niet heeft kunnen informeren over eigenschappen c.q. gebreken aan het verkochte waarvan hij op de hoogte zou kunnen zijn
geweest als hij het verkochte zelf feitelijk had gebruikt.
In dit kader zijn partijen uitdrukkelijk overeengekomen dat dergelijke eigenschappen c.q. gebreken voor risico en rekening van koper
komen en dat bij vaststelling van de koopsom hiermee rekening is gehouden. Om dit risico te beperken heeft verkoper koper de
gelegenheid gesteld een bouwkundige inspectie uit te doen voeren. Van deze mogelijkheid heeft koper wel / geen gebruik gemaakt.
- Bouwkundige keuring:
Indien u geïnteresseerd bent in deze woning, staat het u vrij u een bouwkundige keuring te laten uitvoeren. Indien de uitkomst van
deze keuring voor u van belang is voor de aankoopbeslissing, dan verzoeken wij u dit te melden bij uw bod. Het geniet sterk de
voorkeur om de keuring vóór het tekenen van een koopovereenkomst te laten uitvoeren.
Indien er een rapport over de bouwkundige staat van een woning wordt opgesteld is het niet toegestaan dit rapport zonder
toestemming van de eigenaar van de betreffende woning voor publicatie te gebruiken. Tevens is beschikbaarstelling van het
bouwkundig rapport/aankoopkeuring aan derden niet zonder voorafgaande toestemming van de verkoper toegestaan.
BIEDINGEN SCHRIFTELIJK
Biedingen worden slechts behandeld indien schriftelijk (per mail, post en/of fax) aan de verkopend makelaar zijn toegezonden,
vergezeld van een afschrift van een geldig legitimatiebewijs. De aspirant-koper is zelf verantwoordelijk voor de ontvangst
bevestiging. Eventueel is er bij ons de mogelijkheid om bij ons op kantoor een biedingformulier op te vragen en te ondertekenen.
Biedingen blijven van kracht tot het moment waarop de verkoper (en/of diens makelaar) antwoordt met een acceptatie, het
uitbrengen van een ander voorstel of door afwijzing van het door aspirant-koper uitgebrachte voorstel. Met het doen van een
nieuw/tegenvoorstel vervalt de voorgaande bieding. Indien een bieding wordt geaccepteerd dient binnen één week na acceptatie de
koopakte door beide partijen te zijn getekend, tenzij verkoper akkoord gaat met uitstel van deze termijn. Verkoper behoudt zich alle
rechten voor zolang de koop niet schriftelijk is vastgelegd.
FINANCIELE WAARBORG
Indien bij het aangaan van de onderhandelingen hiertoe door een aspirant-koper wordt gekozen, dient deze aan verkopend
makelaar naar genoegen aan te tonen dat het onderliggend voorstel voldoende financieel is gewaarborgd. Dit kan worden
aangetoond door bijvoorbeeld contact met of afgifte van een uitgebracht advies door een daartoe deskundig en erkend financiële
instelling of adviseur.
NOTARISKEUZE
De koopakte zal worden opgemaakt volgens het model van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, Ring Amsterdam, door een
door koper aan te wijzen notaris kantoorhoudende in de regio Amsterdam. Indien koper een notaris wenst aan te wijzen die kantoor
houdt buiten voornoemd gebied, zijn verkopend makelaar en diens opdrachtgever gerechtigd kosten in rekening te brengen bij
koper. Deze kosten zijn gebaseerd op het extra beslag van productiemiddelen en tijd. De kosten zullen worden berekend door een
nog nader op te geven uurtarief, alsmede een kilometervergoeding van 15 eurocent per kilometer. Indien de koopakte door de
makelaar van verkoper wordt behandeld bedragen de kosten € 325,-- exclusief BTW voor rekening van koper.
Inlichtingen
Ameo Makelaars & Taxateurs
Vestiging Zuid
Tel:
020 – 242 20 120
E-mail:
amsterdam@ameo.nl

Vestiging Centrum & West
Tel: 020 – 242 20 122
E-mail: Westerdok@ameo.nl

Vestiging Diemen
Tel: 020 – 242 20 121
E-mail: Diemen@ameo.nl

Hoewel deze informatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor fouten of
onjuistheden. Aan de opgegeven maten en informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

interesse?

bel met kantoor voor een afspraak
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