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Amsterdam
Vraagprijs € 450.000 k.k.
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Omschrijving
Op een rustige locatie in de 'Rivierenbuurt', Amsterdam-Zuid, ligt dit intern compleet gerenoveerde appartement
van ca. 67 m2 met een balkon (zuid).
De woonkamer met een moderne open keuken ligt aan de voorzijde. De keuken met een natuurstenen werkblad is
voorzien van diverse Siemens inbouwapparatuur waaronder een 5-pits gasstel met oven, recirculatiekap, vaatwasser
en de koel-/vriescombinatie.
Aan de achterzijde liggen twee goede slaapkamers die beide te gebruiken zijn als hoofdslaapkamer.
Het sanitair bestaat uit een separaat toilet met fontein en een badkamer met inloopdouche en dubbele wastafel.
Alles modern en praktisch.
Bijzonderheden:
- moderne keuken, sanitair, elektra - en Cv-installatie
- twee volwaardige slaapkamers
- door de gehele woning ligt een praktische en sterke pvc-laminaatvloer
- niet-zelfbewoningsclausule is van toepassing (verkoper heeft de woning niet bewoond)
English version:
This internally completely renovated apartment of approx. 67 m2 with a balcony (south) is located in a quiet location
in the 'Rivierenbuurt', Amsterdam South.
The living room with a modern open kitchen is at the front. The kitchen with a natural stone worktop is equipped
with various Siemens built-in appliances including a 5-burner gas stove with oven, recirculation hood, dishwasher and
fridge / freezer combination.
At the rear are two good bedrooms, both of which can be used as a master bedroom.
The sanitary facilities consist of a separate toilet with a washbasin and a bathroom with a walk-in shower and double
sink.
Everything modern and practical.
Specifics:
- modern kitchen, plumbing, electricity - and central heating system
- two full bedrooms
- there is a practical and strong PVC laminate floor throughout the house
- non-self-occupancy clause applies (owner has never lived in the flat)

Omschrijving
Ligging en omgeving:
De woning is uitstekend gelegen in de aantrekkelijke 'Scheldebuurt' waar mooie, brede straten gecombineerd
worden met groenvoorzieningen zoals het Beatrix- en Amstelpark. Op loopafstand liggen de levendige Scheldestraat
en de Maasstraat met hun vele buurtwinkels en restaurants, gecombineerd met het gemak van de grotere
supermarkten.
Het appartement ligt op 5 minuten loopafstand van 'de Pijp' en circa 20 minuten rijden van luchthaven Schiphol. De
uitvalswegen zijn zeer nabij (A-10, A1 en A2) evenals het openbaar vervoer (tramlijnen, buslijnen en NS-stations
Amsterdam RAI, Amsterdam-Zuid, Amsterdam Amstel en natuurlijk het station van de noordzuidlijn).
Een ideale woonomgeving.
Bouwjaar:
Omstreeks 1928. Intern volledig gerenoveerd in 2015/2016
Kadastrale gegevens:
Gemeente: Amsterdam
Sectie: V
Nummer: 12141-A-3
Groot : 69/283e onverdeeld aandeel in de gemeenschap
Indeling woning:
Entree tot de woning op de tweede verdieping. Centrale hal met toegang tot alle vertrekken. Kast met de aansluiting
voor de wasmachine/droger, stookkast en de meterkast. Woonkamer met open keuken aan de voorzijde. Badkamer
met douche en dubbele wastafel. Separaat toilet met fontein. Twee ruime slaapkamers aan de achterzijde die beide
te gebruiken zijn als hoofdslaapkamer en tevens toegang hebben tot het balkon.
Eigendomssituatie:
Er is sprake van een voortdurend recht van erfpacht waarbij de grond in eigendom toebehoort aan de gemeente
Amsterdam. De canon bedraagt thans € 550,76 per jaar. Het tijdvak van de huidige canon loopt tot en met 30 april
2053 waarbij de Algemene Bepalingen van 2000 van toepassing zijn.
Oppervlakte en Inhoud:
Woonoppervlakte van circa 67 m2
Balkon van ca. 4 m2
Inhoud woning ca. 223 m³
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Omschrijving
Onderhoud:
Binnen: goed
Buiten: goed
Bestemming/Bestemmingsplan:
Wonen.
Technische gegevens:
Elektra: Moderne elektrische installatie bestaande uit voldoende groepen met een aardlekschakelaar.
Verwarming en warm water: Middels combi-ketel (Intergas 2015)
Isolatie: Vloerisolatie en geheel voorzien van dubbele beglazing.
Vereniging van Eigenaren:
Kleine vereniging van eigenaars, slechts vier leden. De leden verrichten zelf de administratie. De vereniging beschikt
over een MJOP.
Vaste lasten: (2018/2019):
Onroerende zaakbelasting: € 167,32 per jaar
Rioolrechten: € 138,33 per jaar
Waterschapslasten: € 57,28 per jaar
Servicekosten: € 70,-- per maand
Oplevering:
In overleg
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Kenmerken
WOONOPPERVLAKTE
67 m²
BUITENRUIMTE
4 m²
INHOUD
223 m³
AANTAL SLAAPKAMERS
2
BOUWJAAR
1928
ENERGIELABEL
C
GRONDSITUATIE
Erfpacht
VVE
-
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Plattegrond

Locatie
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Kadastrale kaart

Meetrapport
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Over Ameo Makelaars & Taxateurs
Ambitieus maar realistisch. Snel maar nooit

Ameo werkt al ruim 20 jaar in en rondom

gehaast. Met die typisch Amsterdamse

Amsterdam. Daardoor hebben we waardevolle

mentaliteit werkt Ameo al 2 decennia op de

kennis van de lokale markt en een groot en

woningmarkt in en rondom de hoofdstad. En

relevant netwerk dat we aan kunnen spreken.

dat wordt gewaardeerd. Op funda scoort

Onze troef? Dat is een enorme liefde voor het

Ameo gemiddeld een 9,4.

vak. We hebben altijd zin om voor het beste
resultaat te gaan. Voor jou én met jou.

Wij geloven in de kracht van samenwerking.
Dus nemen we bij Ameo alle tijd om te horen

OOK JE WONING VERKOPEN VIA AMEO?

wat je wensen zijn. En daarom kun je ieder

We komen graag bij je langs voor een GRATIS

moment van de dag met ál je vragen bij ons

en passend verkoopadvies van jouw woning.

terecht. Of je nu wilt kopen of verkopen, of
een taxatie of (huur)prijsherziening nodig hebt.
Ben je geholpen met een rechtsgeldig rapport
of consultancy? Ook daar heeft Ameo de juiste

020 - 6001600 | info@ameo.nl | www.ameo.nl

Aantekeningen
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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
Branche Brede Meetinstructie die gebaseerd is op de NEN 2580, doch kan koper hier geen enkele recht aan ontlenen, tenzij
anders staat vermeld. Koper heeft te allen tijde de mogelijkheid om een meting conform BBMI voor zijn rekening en risico te
laten uitvoeren.
* Het ENERGIELABEL wordt door verkoper overhandigd bij de levering van de woning. Voor rijksmonumenten, provinciale- en
gemeentelijke monumenten is een energielabel niet verplicht.
* 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 30 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 fundering, 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.

Aanvullende verkoopcondities
Het uitbrengen van een bieding:
Biedingen worden slechts behandeld indien schriftelijk (per mail, via een digitaal portal, 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 aspirantkoper 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.
Schriftelijkheidsvereiste:
De koop van een woning (door een consument) is pas gesloten als de koopakte door koper en verkoper is getekend. Tot die
tijd is er geen rechtsgeldige koop.
Aantonen van financiële zekerheid:
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.
Keuze notaris:
De koopakte dient te 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.
Bedenktijd voor koper:
Een (consument) koper heeft op basis van de wet in beginsel drie dagen bedenktijd na het schriftelijk vastleggen van de koop.
Tot dit tijd kan de koper zonder opgave van reden van de koop afzien.
Disclaimer:
Hoewel deze informatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor fouten of
onjuistheden. Aan de opgegeven maten en informatie in onze verkoopdocumentatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Inlichtingen via ons kantoor:
Ameo Makelaars & Taxateurs B.V.
020-6001600
info@ameo.nl
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interesse
in deze leuke woning?
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