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Kenmerken / Characteristics

Woonoppervlakte 57 m²

Perceeloppervlakte 0 m²

Inhoud 193 m³

Balkon 6,20 m²

Aantal kamers 2

Aantal slaapkamers 1

Bouwjaar 1927

Energielabel G

Isolatie dubbel glas



Beschrijving / Description

Goed ingedeeld 2-kamer appartement, ideaal voor starters! De woning heeft een woonkamer, ruime 
slaapkamer, gesloten keuken, ruime badkamer en een woningbreed balkon aan de achterzijde.




De Hoofdweg is een brede straat met veel parkeergelegenheid in Stadsdeel West (de Baarsjes). Het 
Mercatorplein is geheel aangepakt, het plein is hierdoor groener, gezelliger en levendiger geworden. 
Tevens vind je rondom dit plein veel winkels en horecagelegenheden (onder meer: Bar Baarsch en Cafe 
Zurich) maar ook op de Jan Evertsenstraat kun je terecht voor de dagelijkse boodschappen. Ook "De 
Jordaan” is op korte fietsafstand gelegen.




Indeling

- entree met ruime hal, toegang tot alle kamers, 

- woonkamer, keuken 

- slaapkamer aan de achterzijde

- badkamer met douche, wastafel en toilet 

- fijn balkon op het westen

- berging op zolder




Kenmerken

- appartement, eerste verdieping

- bouwjaar 1927

- woonoppervlakte circa 57m2

- 2 kamers (1 slaapkamer)

- balkon op het westen

- dubbelglas, cv combiketel Intergas HRE uit 2020




Bijzonderheden 

- direct beschikbaar

- voormalige huurwoning van De Key (clausule "niet zelf bewoond" van toepassing)

- woning is uitsluitend te koop voor zelfbewoning (of ouders voor eigen kinderen)

- anti-speculatiebeding van 2 jaar van toepassing

- Gemeentelijk monument

- erfpachtgrond gemeente Amsterdam, vooruitbetaald tot 31 januari 2053

- servicekosten €125,03 per maand (actieve, professionele VvE)

- vaste projectnotaris Spier en Hazenberg

- VvE "Hoofdweg I” te Amsterdam

- Kadastraal: gemeente Sloten, sectie L, nummer 3194-A-61, 69/12.141e aandeel in de gemeenschap





























Beschrijving / Description

Two-room apartment with agreat layout, ideal for starters! The house has a living room, spacious 
bedroom, separate kitchen, spacious bathroom and a balcony at the rear across the entire width of the 
house.




The Hoofdweg is a wide street with plenty of parking in Stadsdeel West (de Baarsjes). The nearby 
Mercatorplein has been completely refurbished, making the square greener, cosier and livelier. You will 
also find many shops and restaurants around this square (including: Bar Baarsch and Cafe Zurich), and 
you can do your daily shopping on the Jan Evertsenstraat. "De Jordaan" is a short bike ride away.




Layout

- Entrance with hall, access to all rooms 

- Living room, kitchen 

- Bedroom at the rear

- Bathroom with shower, wash basin and toilet 

- Lovely west-facing balcony

- Storage in the attic

- Double glazing, central heating boiler Intergas HRE from 2020




Particulars 

- Available immediately

- Former rental home of De Key ("not occupied by owner" clause applies)

- Property can only be purchased for self-occupancy (or by parents for their children)

- 2-year anti-speculation clause applies

- Municipal heritage

- Annual lease payments to the Municipality of Amsterdam, paid in advance until 31 January 2053

- Service costs € 125.03 per month (active, professional Owners Association "Hoofdweg I")

- Project notary Spier and Hazenberg
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Locatie / Location
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Extra informatie / Information

ALGEMENE INFORMATIE:
 verstande dat inlichtingen over feiten welke aan 

De oppervlakte van deze woning is berekend koper bekend zijn of uit eigen onderzoek bekend 
conform de eisen gesteld in de NEN2580 hadden kunnen zijn, voor zover een dergelijk 
(meetinstructie). De oppervlakte kan derhalve onderzoek naar de geldende verkeersopvattingen 
afwijken van vergelijkbare objecten en/of oude van koper verlangd mag worden, door verkoper en / 
referenties. Met uiterste zorg is de of diens makelaar niet behoeven te worden 
woonoppervlakte berekend en deze wordt zoveel verstrekt. Aspirant -koper aanvaardt diens 
mogelijk ondersteund door het plaatsen van onderzoeksplicht als zodanig. De aspirant -koper 
plattegronden met maatvoering. Doch willen wij dient zelf de voor koop gangbare 
benadrukken dat aan enig verschil tussen de informatiebronnen te raadplegen.

opgegeven en de werkelijke grootte geen 

rechten kunnen worden ontleend.
 NOTARISKEUZE



 


De brochure is met zorg samengesteld, aan de De koopakte wordt bij voorkeur opgemaakt volgens 
inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. het model van de Koninklijke Notariële 
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor Beroepsorganisatie, Ring Amsterdam, door een 
eventuele fouten. Een vraagprijs is enkel een door koper aan te wijzen notaris kantoorhoudende 
uitnodiging om in onderhandeling te treden. in de regio Amsterdam of binnen een straal van 5 
Biedingen dienen altijd schriftelijk gedaan te km van het ter verkoop aangeboden object. 

worden.
 





 10 MEEST GESTELDE VRAGEN:


Uitbrengen van biedingen
 



 1. Wanneer ben ik in onderhandeling?

Ten behoeve van de voortgang van de verkoop 
U kunt niet afdwingen dat u in onderhandeling bent. 
en afbakening van verantwoordelijkheden, geven U bent pas in onderhandeling als de verkoper 
wij hierbij graag melding van de verkoopcondities reageert op uw bod. Bijvoorbeeld: als de verkoper 
in geval een aspirant-koper geen gebruik wenst te een tegenvoorstel doet. Ook kan de verkopende 
maken van deskundige aankoopbegeleiding zulks NVM-makelaar uitdrukkelijk aangeven dat hij met u 
in de vorm van een beëdigd of gecertificeerd in onderhandeling is. Als de verkopende NVM-
makelaar. Indien bij het aangaan van de makelaar aangeeft dat hij uw bod met de verkoper 
onderhandelingen hiertoe door de aspirant-koper zal overleggen betekent dat dus nog niet dat u in 
wordt gekozen, dient deze:
 onderhandeling bent.



 

• Aan verkopende makelaar naar genoegen aan 
2. Mag een makelaar doorgaan met bezichtig-
te tonen dat het onderliggend voorstel ingen als er al over een bod onderhandeld wordt?

voldoende financieel is gewaarborgd. Dit kan 
Dat mag. Een onderhandeling hoeft nog niet tot 
worden aangetoond door bijvoorbeeld contact een verkoop te leiden. De verkoper kan daarnaast 
met of afgifte van een uitgebracht advies door graag willen weten of er meer belangstelling is. De 
een daartoe deskundig en erkende financiële eerste bieder hoeft nog niet de beste te zijn. 
instelling of adviseur.
 Daarom gaan de bezichtigingen door. Er mag ook 


 met meer dan een gegadigde tegelijk worden 
• Biedingen worden slechts behandeld indien dit onderhandeld. De NVM-makelaar moet dat dan wel 
schriftelijk (per post, en / of email) aan de duidelijk gemeld hebben. Vaak zal de verkopende 
verkopend makelaar zijn toegezonden, vergezeld NVM-makelaar aan belangstellenden vertellen dat 
van een afschrift van een geldig legitimatiebewijs.
 hij, zoals dat heet, ‘onder bod’ is. Een belang-


 stellende mag dan wel een bod uitbrengen, maar 
• De verkoper en diens makelaar zal aan aspirant- krijgt daar geen antwoord op tot de onderhandeling 
koper al hetgeen meededelen dat ter kennis van met de eerste geïnteresseerde geëindigd is. De 
koper behoort te worden gebracht, met dien NVM-makelaar zal geen mededelingen doen over



de hoogte van de biedingen. Dit zou het 
5. Word ik koper als ik de vraagprijs bied?

overbieden kunnen uitlokken.
 Over deze vraag bestaan veel misverstanden. Het 



 hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, heeft 

3. Kan verkoper de vraagprijs van een woning bepaald dat als u de vraagprijs uit een 
tijdens de onderhandeling verhogen?
 advertentie of woninggids biedt, u dan een bod 


Het antwoord is ja. Als de vraagprijs alleen een doet. De vraagprijs wordt dus gezien als een 
uitnodiging is tot het doen van een bod (zoals uitnodiging tot het doen van een bod. De 
beschreven onder “Word ik koper als ik de verkoper kan dan nog beslissen of hij uw bod wel 
vraagprijs bied?”), dan kan de verkoper ook of niet aanvaardt of dat hij zijn NVM-makelaar een 
besluiten de vraagprijs te verlagen of te tegenbod laat doen.

verhogen. Tijdens een onderhandeling doen 


partijen vaak over en weer biedingen. Als de 6. Mag een NVM-makelaar tijdens de 
verkopende partij een bod aanvaardt, dan is er onderhandeling het systeem van verkoop 
sprake van een koop. Als de verkoper een wijzigen?

tegenbod doet, kan de koper door dit te 
Dat mag. Een van de partijen mag de 
aanvaarden de koop tot stand brengen. onderhandeling beëindigen. Soms zijn er zoveel 
Andersom kan dat ook. Als de potentiële koper belangstellenden die de vraagprijs bieden of 
een tegenbod doet dat afwijkt van het bod dat de benaderen, dat het moeilijk is te bepalen wie de 
verkopende partij eerder heeft gedaan, dan beste koper is. In dat geval kan de verkopende 
vervalt het eerdere bod van de verkopende partij. NVM-makelaar – natuurlijk in overleg met de 
Dus ook als de partijen “naar elkaar toekomen” in verkoper – besluiten de lopende onderhandeling 
het biedingproces kan de verkoper ineens af te breken en de biedprocedure te wijzigen. 
besluiten om toch zijn tegenbod te verhogen en Uiteraard dient hij eerst de eventueel gedane 
de koper om zijn bod weer te verlagen. 
 toezeggingen na te komen (zie vraag 8 en 9).




 



4. Wanneer komt de koop tot stand?
 
7. De NVM-makelaar vraagt een ‘belachelijk’ 

Sinds september 2003 is de Wet Koop hoge prijs voor een woning. Mag dat?

Onroerende Zaken van kracht. Daarin is bepaald 
De verkoper bepaalt waarvoor hij zijn woning 
dat er pas sprake is van een koopovereenkomst verkoopt in overleg met zijn NVM-makelaar. De 
op het moment dat de koper een kopie van de koper kan onderhandelen over de prijs, maar de 
getekende koopovereenkomst ter hand gesteld verkoper beslist. Dat geldt voor alle zaken die de 
heeft gekregen. In Amsterdam maakt de notaris verkoper belangrijk vindt om over te beslissen of 
de koopakte op. Daarin moet staan wat de hij zijn woning aan deze koper wil verkopen. Als 
partijen mondeling hebben afgesproken. Meestal verkoper en koper het over deze zaken eens zijn, 
wordt er nog een aantal afspraken vastgelegd in is er een koop. Soms besluiten verkoper en koper 
de koopakte. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de over een aantal minder belangrijke zaken – 
boeteclausule. Dergelijke aanvullende afspraken roerende zaken bijvoorbeeld – pas te 
gelden pas zodra de koopakte door beide onderhandelen als ze het over de hoofdzaken 
partijen is getekend. Een ontbindende eens zijn. In een dergelijk geval kan een rechter 
voorwaarde is overigens een belangrijk bepalen dat de partijen, nu ze het over de door 
onderwerp. Hierover moeten de partijen het eens hen zelf aangegeven hoofdzaken eens zijn, 
zijn voor de mondelinge koop. Let op: u krijgt als moeten doorgaan met onderhandelen tot er een 
koper niet automatisch een ontbindende redelijk resultaat is bereikt.

voorwaarde voor de financiering. Bij uw bod moet 


u melden dat dit “onder voorbehoud 8. Wat is een optie?

financiering” is.
 
Een optie in juridische zin geeft een partij de 


 keuze om door een eenzijdige verklaring een 

 koopovereenkomst met een andere partij te 


 sluiten. Partijen zijn het dan wel eens over de



voorwaarde van de koop, maar de koper krijgt hij ook zelf met de NVM-makelaar afrekenen voor 
bijvoorbeeld nog een week bedenktijd. Bij de deze dienst (makelaarscourtage). De door de 
aankoop van een nieuwbouwwoning is zo’n optie verkoper ingeschakelde NVM-makelaar dient vooral 
nog wel gebruikelijk. Bij het aankopen van een het belang van de verkoper, dus niet van de koper. 
bestaande woning wordt vaak ten onrechte het
 Het kan daarom eveneens voor de koper van belang 
begrip ‘optie’ gebruikt. Dan heeft het de zijn een eigen NVM-makelaar in te schakelen. 
betekenis van bepaalde toezeggingen die een 
verkopende makelaar kan doen aan een 
belangstellende koper tijdens het 
onderhandelingsproces. Zo’n toezegging kan 
bijvoorbeeld inhouden dat een belangstellende 
koper een paar dagen de tijd krijgt om na te 
denken over een bod. De NVM-makelaar zal in de 
tussentijd proberen niet met een andere partij in 
onderhandeling te gaan. De belangstellende 
koper kan deze tijd gebruiken om een beter 
inzicht te krijgen in zijn financiering of in de 
gebruiksmogelijkheden van de woning. Een optie 
kunt u niet eisen; de verkoper en verkopende 
NVM-makelaar beslissen zelf of er in een 
onderhandelingsproces bepaalde toezeggingen 
worden gedaan.






9. Als ik de eerste ben die belt voor een 
bezichtiging, als ik de eerste ben die de woning 
bezichtigt of als ik de eerste ben die een bod 
uitbrengt, moet de NVM-makelaar in deze 
gevallen ook het eerste met mij in 
onderhandeling gaan?



Op deze drie vragen is het antwoord nee. De 
verkopende NVM-makelaar bepaalt samen met 
de verkoper de verkoopprocedure. De 
verkopende NVM-makelaar heeft wel de 
verplichting u daarover te informeren. Het is 
verstandig als u serieus belangstelling heeft de 
NVM-makelaar te vragen wat uw positie is. Dat 
kan veel teleurstelling voorkomen. Doet de NVM-
makelaar u een toezegging, dan dient hij deze na 
te komen.






10. Zit de makelaarscourtage in de ‘kosten 
koper’?

Nee. Voor rekening van de koper komen de 
kosten die de overheid ‘hangt’ aan de overdracht 
van een woning. Dat is de overdrachtsbelasting (2 
%) en de kosten van de notaris voor het opmaken 
van de leveringsakte en het inschrijven daarvan in 
de registers. Als de verkoper een NVM-makelaar 
inschakelt om zijn woning te verkopen, dan moet 
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