te koop

Emilie Knappertstraat 8
Amsterdam
Vraagprijs € 685.000 k.k.
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Kenmerken
BRUTO VLOEROPPERVLAKTE
173 m²

BOUWJAAR
2014

BUITENRUIMTE
Tuin van 28 M² en terras van 30 M²

ENERGIELABEL
A

INHOUD
611 m³

PARKEREN
Onder gelegen individuele garage

AANTAL SLAAPKAMERS
4

GRONDSITUATIE
Erfpacht afgekocht tot 2062
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Omschrijving
In dit huis is het echt Thuis komen! Wij mogen dit royale en hoogwaardig afgewerkte drielaags gezinshuis met vooren achtertuin, een dakterras en een onder gelegen inpandige garage te koop aanbieden. Gelegen op een centrale plek
in Amsterdam Nieuw-West, binnen 10 minuten fietsen van het Vondelpark en het Hoofddorpplein en zo bij
uitvalswegen richting Zuid-as of Schiphol.
De woning maakt onderdeel uit van het in 2015 opgeleverde nieuwbouwproject "Thuis West", heeft een zeer hoge
mate van afwerking en voldoet dus aan alle hedendaagse bouwstandaarden qua isolatie en energiezuinigheid.
De woning heeft een vloeroppervlakte van maar liefst 173 m², verdeeld over drie woonlagen en een onder de
woning gelegen individuele en afgesloten garage. De achtertuin en het dakterras zijn gelegen op het zonnige westen
en grenzen aan de afgesloten binnentuin, met veel rust en privacy.
De ondergelegen garage bereik je vanuit de hal van de woning en bied een zee aan ruimte voor onder meer een
auto, fietsen, een extra koelvries-combinatie en al je vakantiespullen. De boodschappen kun je voortaan direct vanuit
de kofferbak in de voorraadkast zetten.
Ligging & Omgeving:
Gelegen in de Staalmanpleinbuurt tussen het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis en het World Fashion Center in.
Een heerlijke groene en levendige buurt die zich de laatste jaren goed ontwikkeld heeft en waar het echt heerlijk
wonen is. Alle dagelijkse voorzieningen zoals scholen, kdv's, zorgcentra, sportscholen, supermarkten, bakker,
groenteboer, koffiebars en restaurants tref je in de nabijheid.
De woning ligt op loopafstand van de tram- en metrohaltes Heemstedestraat en Henk Sneevlietweg. Tramlijn 2 stopt
bijna voor de deur en brengt je binnen 20 minuten naar het centrum van Amsterdam. Het Hoofddorpplein is op nog
geen 5 minuten fietsafstand gelegen en voor groen en rust heb je de Sloterplas, De Nieuwe Meer en het Vondelpark
op nog geen 10 minuten fietsen. Met de auto ben je binnen een handomdraai op de Ringweg A10 of de A4.
De omgeving is autoluw met veelal ondergronds gesitueerde parkeergelegenheden. Auto's worden dus vooral in
eigen garages geparkeerd, waardoor de buurt niet alleen rustig, maar ook heel kindvriendelijk is.
Indeling:
Via de verzorgde en groene voortuin bereik je de entree van de woning met na binnenkomst een ruime hal voorzien
van meterkast, toilet met fontein en trap naar de kelder en de eerste verdieping en tevens toegang tot het
woongedeelte. Ruime en lichte woonkamer gelegen aan de achterzijde met via de schuifpui toegang tot de zonnige
tuin op het westen via waar er weer toegang is tot de zeer verzorgde, afgesloten en breed opgezette binnentuin,
waar er een oase aan rust heerst.

omschrijving
Het eetgedeelte tref je in het middenschip van de begane grond en de moderne open keuken is gesitueerd aan de
voorzijde, voorzien van alle gemakken, zoals een extra brede conventionele combi-oven van Boretti, 5-pits
inductiekookplaat, Quooker en combi-magnetron. De keuken biedt zicht op de voortuin, de brede stoep en de
groenstrook aan voorzijde. De gehele begane grond is voorzien van vloerverwarming.
Via de trap in de hal bereik je de overloop van de eerste verdieping. Hoofdslaapkamer over de gehele breedte van
de woning aan de voorzijde en twee (kinder)slaapkamers gelegen aan de achterzijde. In het midden tref je de
complete badkamer met ligbad, inloopdouche, wastafelmeubel en toilet. Tevens bevindt zich op de eerste verdieping
een ruime voorraadkast met aansluiting voor was-/droogmachine.
De tweede verdieping heeft aan de voorzijde een zeer ruime kamer die multifunctioneel gebruikt kan worden als
onder andere logeer-, slaap,- werk,- of gamekamer voor de kinderen. Aan de achterzijde is een pantrykeuken
gerealiseerd met hier ook de aansluiting voor de wasmachine en droger en via de overloop bereik je het heerlijk
zonnige en ruime dakterras waar het tot in de late uurtjes goed toeven is.
Kortom een bijzonder fijne en complete gezinswoning die je echt moet zien. Wij leiden je graag rond!
Eigendomssituatie:
De woning is gelegen op grond, die door de gemeente Amsterdam is uitgegeven in voortdurende erfpacht met
hierop van toepassing de Algemene Bepalingen van 2000. Het huidige tijdvak loopt tot en met 15 december 2062 en
de erfpachtcanon is voor dit gehele tijdvak afgekocht.
Er is door de verkoper tijdig een aanvraag gedaan voor overstap naar Eeuwigdurende Erfpacht onder gunstige
voorwaarden. Hier kan door koper gebruik van gemaakt worden.
Bijzonderheden:
- Heerlijk ruim en zeer compleet gezinshuis met eigen garage;
- Zeer energiezuinige woning, voorzien van een energielabel A
- Verwarming en warmwater gaat via Stadsverwarming ;
- Actieve vereniging van Eigenaars, meerjaren onderhoudsplan aanwezig;
- Servicekosten bedragen € 42,32 voor de VVE en €29,80 voor de algemene parkeergarage per maand;
- Het is mogelijk om een extra parkeerplaats te huren in de gemeenschappelijk parkeerkelder;
- Zonnige tuin en dakterras op het westen;
- Gemeenschappelijke groene en rustige binnentuin (alleen voor bewoners);
- Kindvriendelijke buurt met veel speelvoorzieningen;
- Goede bereikbaarheid met auto, metro, bus en tram;
- Groene omgeving met volop recreatiemogelijkheden;

\\ Emilie Knappertstraat 8 \\ Amsterdam \\ 5

\\ Emilie Knappertstraat 8 \\ Amsterdam \\ 7

\\ Emilie Knappertstraat 8 \\ Amsterdam \\ 9

\\ Emilie Knappertstraat 8 \\ Amsterdam \\ 11

\\ Emilie Knappertstraat 8 \\ Amsterdam \\ 13

\\ Emilie Knappertstraat 8 \\ Amsterdam \\ 15

\\ Emilie Knappertstraat 8 \\ Amsterdam \\ 17

\\ Emilie Knappertstraat 8 \\ Amsterdam \\ 19

Kadastrale kaart
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Locatie

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

-

X

-

X

(Losse)kasten, legplanken, te weten
- Kledingkasten

X

-

X

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten
- gordijnrails

X

- gordijnen

X

- overgordijnen

X

- vitrages
- rolgordijnen

X
X

- lamellen
- jaloezieën

X
X

- (losse) horren/rolhorren

X

- Paneelgordijnen woonkamer

X

- Plisse hordeur

X

Vloerdecoratie, te weten
- vloerbedekking

X

- parketvloer

X

- houten vloer(delen)

X

- laminaat

X
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Lijst van zaken
Omschrijving

Blijft achter

- plavuizen

X

- pvc vloeren boven en trapbedekking

X

Gaat mee

Ter overname

-

N.v.t.

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
- afzuigkap

X
X

- magnetron

X

- oven

X

- combi-oven/combimagnetron

X

- koelkast

X

- vriezer

X

- koel-vriescombinatie

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
- douche (cabine/scherm)

X
X

- stoomdouche (cabine)

X

- wastafel

X

- wastafelmeubel

X

- planchet

X

- toiletkast

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

Gaat mee

Ter overname

N.v.t.

Kluis

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

GSO-aansluiting is mogelijk

X
X

Warmwatervoorziening, te weten
- CV-installatie

X

- boiler

X

- geiser

X

- vloerverwarming benedenverdieping

X

-

X

-

X

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

X

-

X

Tuin - Inrichting
Tuinaanleg/bestrating

X

Beplanting

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

-

X

-

X

Overig - Contracten
CV

Nee

Boiler

Nee

Zonnepanelen

Nee

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

18 september 2020
22 september 2020
Maatvoering/ruimtegebruik op locatie gecontroleerd en ingemeten

Meetbedrijf
Opsteller
Status

Rene Rijs Inmeter
Rene Rijs
Definitief

Objecttype
Adres
Postcode/Plaats

Woning
Emilie Knappertstraat 8
Amsterdam

Opdracht via

Tibi Media, Ameo Makelaars

Bouwlaag
Garage (kelder)
Begane grond
1e Verdieping
2e Verdieping

Totalen

GO
Wonen M²
01.25
58.00
55.84
29.49

GO
OIR M²
28.25

144.6

28.2

GO
GGB M²

GO
EXB M²

5.00

2.30

25.80

30.8

Bruto
Circa M³
113
218
175
105

2.3

611

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.
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MEETRAPPORT

Rene Rijs Inmeter

Inleiding
Rene Rijs Inmeter heeft dit meetrapport van deze woning opgesteld ten behoeve van een
meetcertificaat conform de rekenregels Meetinstructie Gebruiksoppervlakte woningen en
Meetinstructie Bruto inhoud woningen op basis van de NEN2580.
De gebruiksoppervlakten die op Funda worden getoond zijn opgedeeld conform de
Meetinstructie. Deze meetinstructie is vastgesteld door NVM, VBO Makelaar, VastgoedPRO,
Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Waarderingskamer. De Meetinstructie beschrijft
precies wat er wel en wat er niet mag worden meegerekend als oppervlakte van een woning

Verantwoording meetcertificaat
-

-

-

De meting heeft plaatsgevonden op eerder genoemde datum, waarbij de relevante
maatvoering van alle ruimten is gemeten, genoteerd en gecontroleerd op
gebruiksfunctie.
Indien de woning scheidende muur wordt gedeeld met een naastgelegen
binnenruimte, dan is voor de maatvoering de binnenmaat van muur tot muur
aangehouden.
Er wordt een marge van ca 4% gehanteerd op de waarden zoals genoemd in dit
meetcertificaat.
Op het meetcertificaat zijn de algemene voorwaarden van toepassing

Rapport opgemaakt door Rene Rijs Inmeter, naar beste kennis en wetenschap, geheel te
goeder trouw.

Hoofddorp, 22 september 2020

Rene Rijs Inmeter
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interesse?
bel ons voor een afspraak!
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