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Omschrijving 

 
Gelegen in de Willem Pijperstraat in de zeer geliefde Prinses Irenebuurt, op loopafstand van de 
Parnassusweg en de Beethovenstraat, bieden wij deze fijne riante familiewoning met voor- en achtertuin, en 
meerdere uitbreidingsmogelijkheden aan. Op loopafstand van de woning is er nog de mogelijkheid een losse 
garage (20m2) aan te kopen. Diverse voorzieningen, te denken valt aan De Beethovenstraat, het 
Concertgebouw, het Museumplein, diverse parken maar ook het centrum van Amsterdam, zijn gelegen op 
fietsafstand. In de nabije omgeving zijn verschillende basis- en middelbare scholen gelegen. De Willem 
Pijperstraat is uitstekend bereikbaar via uitvalswegen en openbaar vervoer zoals station Zuid/RAI maar ook 
de Noord-Zuid lijn.  
  
Via de ruime voortuin komt u bij de woning. De entree/hal met daarin een toilet met fonteintje, uitgebreide 
meterkast en trapkast geeft door middel van openslaande deuren toegang tot de woonkamer. De 
woonkamer is grotendeels voorzien va een marmeren plavuizen vloer, een klein gedeelte is voorzien van 
een parketvloer. Verder aanwezig in de woonkamer een inbouw speaker systeem, inbouwspots, 
inbouwboekenkast en een open haard. De achtertuin is bereikbaar via de schuifpui dan wel de naastgelegen 
loopdeur. Aan de achterzijde van de woonkamer treft u tevens nog de trap naar het souterrain aan.   
  
U betreedt het souterrain in de ruime woonkeuken, een fijne ruimte om heerlijk te tafelen met 
vrienden/familie! De luxe open SieMatic keuken met schiereiland is voorzien van alle benodigde 
inbouwapparatuur van het merk Gaggenau, te denken valt aan een 2x2 pits inductiekookplaat met 
afzuigkap, een gewone oven en een stoomoven, een quooker, een magnetron, een vaatwasser, een 
koelkast en een voedsel vermaler. Het (verlaagde) plafond is voorzien van inbouwspots en op de vloer 
liggen plavuizen. Naastgelegen zijn de bijkeuken met aansluiting wasmachine/droger met een doorgang 
naar de c.v.-ruimte waarin ook een boiler. Aan de andere zijde van de bijkeuken treft u nog een ruime 
berging aan.   
  
Neemt u de trap in de hal dan komt u op de overloop van de eerste verdieping met lichtkoepel. Vanaf de 
overloop zijn alle ruimtes op de deze verdieping toegankelijk. De ruime slaapkamer aan de achterzijde 
beschikt over een tweetal grote inbouwkasten en vanuit de nis heeft u leuk uitzicht over de groene 
achtertuin. De slaapkamer aan de voorzijde heeft een balkon en is momenteel in gebruik als kantoorruimte. 
In de nette badkamer treft u een ruime inloopdouche, een fraai wastafelmeubel met dubbele wastafel en 
daarboven een grote spiegel, een tweede toilet en een handdoekenradiator. Op deze verdieping bevindt 
tenslotte ook nog de derde slaapkamer. De gehele verdieping is voorzien van inbouwspots en op de 
badkamer ligt een vloerbedekking op de vloer. Tevens zijn beide grote slaapkamers voorzien van 
airconditioning. Tenslotte is de gehele woning voorzien van een alarmsysteem.  
  
De diepe achtertuin is op het oosten gelegen en heeft achterin een berging en is achterom bereikbaar. 
Gezien de diepte van deze tuin leent deze zich uitstekend voor een uitbouw, u houdt meer dan voldoende 
ruimte over! Zoals verderop in de straat te zien is is het ook mogelijk een gehele verdieping op de woning te 
laten bouwen!  
  
Tot slot is het mogelijk voor 85.000,- euro de nabijgelegen garage, welke is voorzien van water en electra, 
over te nemen.  
  
Bijzonderheden:  
* Gebruiksoppervlakte wonen bedraagt ca. 170 m2   
* Diverse mogelijkheden tot vergroting.  
* Het betreft een voortdurend recht van erfpacht, de canon bedraagt € 240,50 per jaar en is vast tot 1 
oktober 2028. Na dit tijdvak bedraagt de eeuwigdurende canon € 3.983,41 per jaar welke jaarlijks wordt 
geïndexeerd.  
* Ruime SieMatic keuken voorzien van Gaggenau apparatuur.  
* Diepe achtertuin met achterom.  
* Woning voorzien van alarm systeem.  
* Gelegen in zeer gewild stukje Amsterdam-Zuid.  
* Mogelijkheid tot bijkopen van naastgelegen garage.



 
  

 
Willem Pijperstraat 67 - 1077 XL  Amsterdam 

Kenmerken 
Vraagprijs € 1.575.000,- k.k. 
Soort Woonhuis 
Type woning Tussenwoning 
Aantal kamers 5 kamers waarvan 3 slaapkamer(s) 
Inhoud woning 529 m

3 
Perceel oppervlakte 201 m

2 
Gebruiksoppervlakte woonfunctie 169 m

2 
Soort woning Herenhuis 
Bouwjaar 1955 
Ligging Aan rustige weg, in woonwijk 
Tuin Achtertuin, voortuin 
Hoofdtuin Achtertuin  96 m

2
  

Garage Garage mogelijk, geen garage 
Verwarming C.V.-Ketel, Open haard 
Isolatie Dubbel glas 
   

Locatie 
Willem Pijperstraat 67  
1077 XL  AMSTERDAM 
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Kadaster 
 
 

Kadastrale gegevens 
Adres Willem Pijperstraat 67 
Postcode / Plaats 1077 XL  Amsterdam 
Gemeente Amsterdam 
Sectie / Perceel AB / 1427 
Oppervlakte 201 m

2 
Soort Erfpacht 
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Lijst van zaken 
 

 

 Blijft 
achter 

Gaat 
mee 

Kan worden 
overgenomen 

n.v.t. 

Woning 
Interieur 

Verlichting, te weten:     

- Inbouwspots/dimmers     

- Opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers     

- Losse (hang)lampen     

-      

-      

(Losse)kasten, legplanken, te weten:     

-      

-      

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten:     

- Gordijnrails     

- Gordijnen     

- Overgordijnen     

- Vitrages     

- Rolgordijnen     

- Lamellen     

- Jaloezieën     

- (Losse) horren/rolhorren     

-      

-      

Vloerdecoratie, te weten:     

- Vloerbedekking     

- Parketvloer     

- Houten vloer(delen)     

- Laminaat     

- Plavuizen     

-      

- (Voorzet) openhaard     

(Voorzet) openhaard met toebehoren     

Allesbrander     

Houtkachel     

(Gas)kachels     
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 Blijft 
achter 

Gaat 
mee 

Kan worden 
overgenomen 

n.v.t. 

Designradiator(en)     

Radiatorafwerking     

Overig, te weten: 
    

- Spiegelwanden     

- Schilderij ophangsysteem     

-      

-      

 
Keuken 

    

Keukenblok (met bovenkasten)     

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten: 
    

- Kookplaat     

- (Gas)fornuis     

- Afzuigkap     

- Magnetron     

- Oven     

- Combi-oven/combimagnetron     

- Koelkast     

- Vriezer     

- Koel-vriescombinatie     

- Vaatwasser     

- Quooker     

- Koffiezetapparaat     

- Combi-oven/combimagnetron- stoomoven     

-      

Keukenaccessoires, te weten:     

- Voedselvermaler     

-      

 
Sanitair/sauna 

    

Toilet met de volgende toebehoren:     

- Toilet     

- Toiletrolhouder     

- Toiletborstel(houder)     

- Fontein     

-      

-      

Badkamer met de volgende toebehoren:     

- Ligbad     

- Jacuzzi/whirlpool     

- Douche (cabine/scherm)     

- Stoomdouche (cabine)     

- Wastafel     

- Wastafelmeubel     
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 Blijft 
achter 

Gaat 
mee 

Kan worden 
overgenomen 

n.v.t. 

- Planchet     

- Toiletkast     

- Toilet     

- Toiletrolhouder     

- Toiletborstel(houder)     

-      

-      

Sauna met toebehoren     

     

 
Exterieur/installaties/veiligheid/energiebesparing 

    

Schotel/antenne     

Brievenbus     

(Voordeur)bel     

Alarminstallatie     

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie     

Rookmelders     

Screens/rolluiken     

CV met toebehoren     

(Klok)thermostaat     

Warmwatervoorziening, te weten: 
    

- Via CV-installatie     

- Boiler     

- Close-in boiler     

- Geiser     

-      

-      

Mechanische ventilatie     

Luchtbehandeling     

Airconditioning met toebehoren (aantal: ………)     

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

-      

-      

Telefoonaansluiting/internetaansluiting     

Veiligheidsschakelaar wasautomaat     

Waterslot wasautomaat     

Zonnepanelen     
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 Blijft 
achter 

Gaat 
mee 

Kan worden 
overgenomen 

n.v.t. 

Tuin 
    

Inrichting 
    

Tuinaanleg/bestrating     

Beplanting     

Beplanting, muv vijgenboom en roos op stok     

Verlichting/installaties 
    

Buitenverlichting     

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder     

     

 
    

Bebouwing 
    

Tuinhuis/buitenberging     

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging     

(Broei)kas     

     

     

 
    

Overig 
    

Overige tuin, te weten: 
    

- (Sier)hek     

- Vlaggenmast(houder)     

- Vlaggenmast(houder) balkon     

-      

 

Overig 
    

Zijn er zaken die geen eigendom zijn van 
verkoper omdat er sprake is van een 
leasecontract. Zo ja, neemt verkoper de zaak mee 
of moet het betreffende contract worden 
overgenomen? 

Ja Nee Gaat mee Moet 
worden 
overge
nomen 

CV/geiser/boiler     

Keuken/tuin/kozijnen     

Intelligente thermostaten e.d.     

Stadsverwarming     

Zonnepanelen     

     

     

Bijlage(n) over te nemen contracten: 
    

-  

-  
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DE MEEST GESTELDE VRAGEN 

 
1. Wanneer ben ik in onderhandeling? 
U kunt niet afdwingen dat u in onderhandeling bent. U bent pas in onderhandeling als de verkoper reageert 
op uw bod. Dus: als de verkoper een tegenbod doet. Ook kan de verkopend makelaar uitdrukkelijk aangeven 
dat hij met u in onderhandeling is. U bent niet in onderhandeling als de verkopend makelaar aangeeft dat hij 
uw bod met verkoper zal overleggen. 
2. Mag een makelaar doorgaan met bezichtigen als er al over een bod onderhandeld wordt? 
Dat mag. Een onderhandeling hoeft niet tot een verkoop te leiden. De verkoper kan daarnaast wellicht graag 
willen weten of er meer belang- stelling is. De 1e bieder hoeft niet de beste te zijn. Vaak zal de verkopende 
makelaar aan belangstellende vertellen dat hij, zoals dat heet "onder bod" is. De makelaar zal geen 
mededelingen doen over de hoogte van de bieding. Dit zou overbieden kunnen uitlokken. 
Vraag de makelaar naar de te volgen procedure, indien u ook een bod wenst uit te brengen. 
3. Kan de verkoper de vraagprijs van een woning tijdens de onderhandelingen verhogen? 
Het antwoord is ja. De vraagprijs cq de genoteerde prijs is alleen een uitnodiging tot het doen van een bod. 
Als de verkopende partij een bod aanvaardt, dan is er sprake van een koop. Als de koper een tegenbod doet 
dat afwijkt van het bod dat de verkopende partij eerder heeft gedaan, dan vervalt het eerdere bod van de 
verkopende partij. Dus ook als de partijen "naar elkaar toekomen" in het biedingsproces, kan de verkoper 
ineens besluiten om toch zijn tegenbod weer te verhogen en de koper om zijn bod weer te verlagen. 
4. Word ik koper als ik de vraagprijs bied? 
Nee, niet automatisch. De vraagprijs is een uitnodiging tot het doen van een bod. Als u de vraagprijs biedt, 
doet u een bod. De verkoper kan dan nog beslissen of hij uw bod wel of niet aanvaardt of dat hij zijn 
makelaar een tegenbod laat doen. 
5. Mag een makelaar tijdens de onderhandelingen het systeem van verkopen wijzigen? 
Dat mag. Eén van de partijen mag de onderhandelingen beëindigen. Soms zijn er zoveel belangstellenden 
dat het moeilijk is te bepalen wie de beste koper is. In dat geval kan de verkopende makelaar - natuurlijk in 
overleg met de verkoper - besluiten de lopende onderhandelingen af te breken en de biedingsprocedure te 
wijzigen. Uiteraard dient hij eerst eventuele gedane toezeggingen na te komen. De makelaar kiest 
vervolgens bijvoorbeeld een inschrijvingsprocedure. Alle bieders hebben dan gelijke kans om een hoogste 
(uiterste) bod uit te brengen. Vraag uw makelaar naar de te volgen procedure. 
6. Wat is een optie? 
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 al eens over de voorwaarden van 
de koop, maar de koper krijgt bijvoorbeeld nog een week bedenktijd. Bij de aankoop van een nieuw- 
bouwwoning is zo’n optie nog wel gebruikelijk. Bij het aankopen van een al bestaande woning wordt vaak 
ten onrechte het begrip "optie" gebruikt. Dan heeft het de 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 makelaar zal in de tussentijd niet met een andere partij in onderhandeling gaan. 
Een "optie" kunt u niet eisen; de verkoper en verkopende makelaar beslissen zelf of er in een 
onderhandelingsproces bepaalde toezeggingen worden gedaan. 
7. Als ik de 1e ben die belt voor een bezichtiging, als ik de 1e ben die de woning bezichtigt of als ik 
de 1e ben die een bod uitbrengt, moet de makelaar in deze gevallen ook het eerste met mij in 
onderhandeling gaan? 
Op deze drie vragen is het antwoord nee. De verkopende makelaar bepaalt samen met de verkoper de 
verkoopprocedure. De verkopende makelaar heeft wel de verplichting u daarover te informeren. Het is 
verstandig, als u serieus belangstelling heeft, de makelaar te vragen wat uw positie is. Dat kan veel 
teleurstelling voorkomen. 
8. 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 makelaar inschakelt om zijn 
woning te verkopen, dan moet hij ook zelf met de makelaar afrekenen voor deze dienst 
(makelaarscourtage). De makelaar dient bij de verkoop vooral het belang van de verkoper, dus niet van de 
koper. Het kan daarom voor de koper van belang zijn een eigen makelaar in te schakelen.

 


