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Dolingadreef 239 te Amsterdam 
 

Vraagprijs € 225.000,- k.k. 
 

 
 
 

 
 
 



Dolingadreef 239 
 

 

“Biedportaal”. 
Deze woning wordt verkocht via de website: WWW.BIEDOPDEZEWONING.NU. 
Woonstichting De Key verkoopt woningen via het transparante online MVA biedingssysteem. 
Dit biedt je als geïnteresseerde de gelegenheid om het biedingsproces te volgen. 
 
De Biedingsprocedure sluit dinsdag 14 mei 2019 a.s. om 20:00 uur. 
Bieden vanaf: € 225.000, - kosten koper. 
 
Ideale 3-kamer woning (69m²) met balkon. 
De woning is makkelijk te bereiken, zowel met openbaar vervoer als met de auto. Station 
Duivendrecht (en metrostation Strandvliet Arena) ligt op een paar minuten loopafstand. In de 
directe nabijheid zijn scholen, winkels, sportaccommodaties (o.a. Borchland), uitvalswegen 
(A1, A2 en ring A10) en openbaar vervoer. Voor de dagelijkse boodschappen kun je terecht in 
het winkelcentrum Amsterdamse Poort en daarnaast kun je ook gebruik maken van alle 
faciliteiten die de vlakbij gelegen "Campus Diemen Zuid" je biedt. In de directe omgeving vind 
je verschillende uitgaansgelegenheden zoals de Ziggo Dome, Heineken Music Hall, Pathé 
Arena en de Amsterdam ArenA. 
 
Indeling: Algemene entree op de begane grond, via de trap ga je naar de eerste verdieping. 
 
Eerste verdieping:  
Entree woning. De hal is de verdeelsleutel naar alle vertrekken. Het toilet, de badkamer,  
2 slaapkamers, de keuken en de woonkamer. De ruime woonkamer is gelegen aan de voorzijde met 
prettig uitzicht op het water. De dichte keuken ligt aan de achterzijde van het appartement en geeft 
toegang tot het zonnige balkon, gelegen op het zuidwesten. De keuken is voorzien van een simpel 
keukenblok en hier bevindt zich ook de CV opstelling. 
 
De badkamer en het aparte toilet grenzen aan de hal. De badkamer is voorzien van inloopdouche, 
wastafel en wasmachine aansluiting.  
 
Balkon: De woning beschikt over een balkon gelegen op het zuidwesten. 
 
Berging: Dit is een (eigen) ruime berging onder in het complex. (ca. 4m²). 
 
Kenmerken: 
- appartement op de eerste verdieping 
- bouwjaar 1984 
- woonoppervlakte circa 69m² 
- 3 kamers 
- HR-combiketel 
- energielabel C, geldig tot 30 juni 2021 
 
Bijzonderheden:  
- direct beschikbaar 
- voormalige huurwoning van De Key 
- woning is uitsluitend te koop voor zelfbewoning (of ouders voor kinderen) 
- anti-speculatiebeding van 2 jaar van toepassing 
- erfpachtgrond gemeente Amsterdam, afgekocht t/m 31 januari 2035 
- servicekosten € 126,08 per maand (professionele VvE) 
- vaste projectnotaris voor de levering (projectnotaris Spier en Hazenberg). 
 
 

Wij zijn enthousiast, u ook? 
Maak dan snel een afspraak voor een bezichtiging. 
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Postcode : 1102 WT 

Aanvaarding : In overleg 

Servicekosten : € 126,08 per maand 

Soort : Appartement 

Open portiek : Nee 

Aantal kamers : 3 kamers waarvan 2 slaapkamer(s) 

Inhoud woning : 200 m3 

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie 

: 69 m2 

Gebouw gebonden 
buitenruimte 

: 3 m2 

Externe bergruimte : 4 m2 

Soort appartement : Portiekflat 

Bouwjaar : 1984 

Bouwvorm : Bestaande bouw 

Permanente bewoning : Ja 

Tuin : Geen tuin 

Garage : Geen garage 

Balkon : Ja 

Energielabel : C, einddatum 30 juni 2021 

Elektra : Voldoende groepen met aardlekschakelaar 

Verwarming : C.V.-Ketel 

Warmwater : C.V.-Ketel 

C.V.-ketel : Intergas HR (Gas gestookt combiketel uit 2016, Eigendom) 

Isolatie : Dubbel glas 

Kadaster soort : Eigendom belast met erfpacht 

Bijzonderheden : . 
 

- direct beschikbaar 
- voormalige huurwoning van De Key 
- woning is uitsluitend te koop voor zelfbewoning (of ouders voor kinderen) 
- anti-speculatiebeding van 2 jaar van toepassing 
- erfpachtgrond gemeente Amsterdam, afgekocht t/m 31 januari 2035 
- servicekosten € 126,08 per maand (professionele VvE) 
- vaste projectnotaris voor de levering (projectnotaris Spier en Hazenberg). 

 
Ondanks de zorgvuldigheid welke in acht is genomen bij het opstellen van deze brochure, 

aanvaarden AVT Makelaars en de opdrachtgever voor de verkoop geen enkele 
aansprakelijkheid voor de juistheid en/of volledigheid van de informatie in deze brochure. 



 

 

 
 
 
Anti-speculatiebeding: 
 
1.Koper is jegens Verkoper verplicht de Gebruikseenheid zelf te gebruiken casu quo te laten gebruiken 
door zijn kind(eren) en het Verkochte niet te vervreemden gedurende een termijn van twee jaar na de 
Leveringsdatum van de Gebruikseenheid, zulks om ongewenste speculatie te voorkomen. 
 
2 Koper kan van deze verplichting ontheffing verkrijgen van Verkoper indien zich binnen deze termijn 
van twee jaar omstandigheden voordoen, welke ten tijde van de juridische levering redelijkerwijze niet 
te voorzien waren en ten gevolge van welke omstandigheden redelijkerwijze niet van hem verlangd 
kan worden dat hij de Gebruikseenheid blijft gebruiken of doen gebruiken. 
 
Als redenen van deze ontheffing kunnen onder meer gelden: 
overlijden van Koper of zijn/ haar echtgeno(o)t(e) casu quo partner; 
echtscheiding of verbreking van een duurzaam samenlevingsverband of overlijden van een inwonend 
gezinslid; 
ingrijpende wijziging in het gezinsinkomen ten gevolge van arbeidsongeschiktheid; 
noodzakelijke wijzigingen van werk/woning of werk/woonklimaat om medische of sociale gronden;  
indien Koper het vrije beheer over zijn vermogen verliest. 
 
3. Een verzoek tot ontheffing onder 2 bedoeld dient schriftelijk met opgave van de omstandigheden 
hiervoor bedoeld bij Verkoper te worden ingediend. 
 
4. Bij overtreding of niet nakoming van de verplichting on der 1 wordt door Koper van het Verkochte 
zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, een direct opeisbare boete aan Verkoper verbeurd 
gelijk aan vijftig procent (50%) van het verschil tussen de dan gerealiseerde verkoopprijs of, indien er 
niet sprake is van verkoop: de waarde dan van het Verkochte in het economisch verkeer , enerzijds en 
de aankoopsom anderzijds, doch tenminste een bedrag van vijfentwintig duizend euro (EUR 
25.000,00). 
Het onderhavige anti-speculatiebeding heeft geen werking in geval van executoriale verkoop ex artikel 
268 boek 3 van het Burgerlijk Wetboek. 

 
  



 

 

Algemene informatie voor de aspirant- koper 
 
Biedingen 

• Alle door de makelaar en verkoper verstrekte informatie moet uitsluitend worden gezien als een uitnodiging tot nader 
overleg c.q. het uitbrengen van een bod. 
Het bieden van de vraagprijs valt eveneens hieronder, verkoper kan ook dan nog beslissen of hij uw bod wel of niet 
aanvaardt om hem moverende redenen.  

• Een verkoop komt niet eerder tot stand nadat niet alleen over de hoofdzaken (prijs, object) maar ook over de details 
(zoals oplevering, ontbindende voorwaarden, roerende zaken enz.) overeenstemming is bereikt. 

• Biedingen worden slechts behandeld indien deze schriftelijk ( per post, fax en/of e-mail) aan de verkopend makelaar zijn 
toegezonden. 

• Biedingen blijven van kracht tot het moment waarop de verkoper en/of diens makelaar antwoordt met een acceptatie, 
een ander voorstel uitbrengt of door afwijzing aan het door bieder uitgebrachte voorstel. 

• Aan verkopend makelaar dient naar genoegen te worden aangetoond dat het onderliggend voorstel voldoende 
financieel is gewaarborgd. 

 
Mededelingsplicht verkoper/ onderzoeksplicht   

• De verkoper en diens makelaar zal aan de bieder 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, door verkoper en/of diens makelaar niet behoeven te worden verstrekt. Aspirant-koper aanvaardt 
diens onderzoeksplicht als zodanig en dient zelf de voor koop gangbare informatiebronnen te raadplegen. 

• Hoewel er gestreefd wordt naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de beschikbare gegevens moet ervan 
worden uitgegaan dat deze slechts indicatief zijn. De gegevens (zoals bedragen, jaartallen, oppervlakten, 
omschrijvingen enz.) kunnen zijn verkregen door mondelinge overdracht. De koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht 
naar alle zaken die voor hem van belang zijn.  

 
Onderhandelingsprocedure  

• De bieder kan niet afdwingen dat hij in onderhandeling is. Pas als de verkoper en/of diens makelaar reageert op het bod 
(acceptatie óf het doen van een tegenvoorstel) is de bieder in onderhandeling, bieder is derhalve niet in onderhandeling 
als de verkopende makelaar aangeeft dat hij het bod met de verkoper zal overleggen. Wel kan verkoper en/of diens 
makelaar uitdrukkelijk aangeven dat bieder in onderhandeling is. 

• Verkoper en/of diens makelaar kan met meerdere gegadigden onderhandelen. 
 

Ontbindende voorwaarden  

• Kandidaat-koper krijgt niet automatisch een ontbindende voorwaarde (zoals bijv. het financieringsvoorbehoud). 
Ontbindende voorwaarden dienen uitdrukkelijk te worden gemeld bij het uitbrengen van een bod. 

 
Notariskeuze  

• Het betreft een vaste project notaris.  
 
Bedenktijd  

• Op het moment dat de koper (een kopie van) de door beide partijen getekende koopakte heeft ontvangen gaat de 
wettelijke termijn van 3 dagen bedenktijd in.  

• Indien de koper zich hierop wil beroepen dient hij dit schriftelijk kenbaar te maken aan de andere partij, notaris en 
makelaar verkoper. 

 
Ontbindende voorwaarde financiering 

• Als het verkrijgen van een financiering als ontbindende voorwaarde is gesteld tijdens de onderhandeling, heeft koper 
ca. 4 weken de tijd om de financiering van de gekochte woning te regelen. 

• Als het om welke reden dan ook niet mogelijk is de woning te financieren dan kan koper van de koop afzien door het 
inroepen van de ontbindende voorwaarde(n), mits binnen de gestelde termijn en gedocumenteerd, d.w.z. 
afwijzingen van minimaal twee onafhankelijke (niet gelieerde) banken/financiële instellingen kunnen worden overlegd. 

 
Waarborgsom/ Bankgarantie   

 

• Na het tekenen van de koopakte heeft koper de verplichting om binnen ca. 5 weken een waarborgsom/bankgarantie te 
stellen van 10% van de koopsom. 

• Dit is een garantie voor de verkoper dat koper zijn financiële verplichtingen heeft geregeld en zijn verplichtingen na zal 
komen. 

 
Kosten koper  

• Kosten koper (k.k) betekent dat de koper de kosten voor de overdracht van de woning dient te betalen. Deze bedragen 
ca. 6% van de koopsom. 

• Onder de kosten koper vallen de volgende lasten 
Vaste kosten  
- overdrachtsbelasting (2% verlaagd sinds 15-07-2011)  
- notariskosten voor de opmaak van de akte van levering  
- kadasterkosten voor inschrijving akte van levering 

 
Variabele kosten  
- Notariskosten voor de opmaak van de hypotheekakte 
- Kadasterkosten voor inschrijving hypotheekakte 
- Taxatiekosten  
- Afsluitprovisie bank 

 
Tenslotte   
Verkoop geschiedt altijd onder voorbehoud gunning verkoper. Een verkoop komt alleen tot stand indien overeenstemming is 
bereikt over alle genoemde zaken.   
 


