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Omschrijving 

 
English text below  
  
Op een prachtige locatie, ideaal en zeer centraal gelegen in Abcoude, bieden wij te koop aan dit ruime 
moderne en zeer energiezuinige (energielabel A) driekamerappartement van maar liefst 101m2 op de 
tweede en derde verdieping van het nieuwbouwcomplex “De Heeren van Angstel” met riant dakterras!    
Met aan de voorzijde vrij uitzicht o.a. op rivier ‘’De Angstel”, en op de begane grond diverse winkels voor uw 
dagelijkse boodschappen, een vaste parkeerplaats en een berging. Ook is het complex voorzien van een lift 
en een binnentuin. Het appartement bevindt zich in zeer goede staat en is direct te betrekken.  
  
Via de lift of het trappenhuis bereikt u de galerij van de tweede verdieping van het complex en komt u de 
royale entree/hal van het appartement binnen met aan de linkerzijde de meterkast en de garderobe. Aan de 
rechterzijde van de hal is de ruime slaapkamer gelegen met een dakkapel aan de voorzijde en een vaste 
kastenwand aan de achterzijde, terwijl links de luxe badkamer ligt. De badkamer is voorzien van een ligbad, 
ruime inloopdouche, een wastafelmeubel met dubbele wastafel en vloerverwarming. Aan het eind van de hal 
zit het toilet, met fonteintje, in dezelfde kleurstelling als de badkamer en de trap naar de verdieping. De 
woonkamer heeft een moderne open keuken met diverse inbouwapparatuur zoals een Bora kookplaat met 
ingebouwde afzuiging, een vaatwasser, een koelkast, een vriezer, een oven, een magnetron en een close-
in-boiler. Uw voorraad kunt u kwijt in de trapkast. Het riante balkon met nieuw zonnescherm is bereikbaar via 
de openslaande deuren. Vanaf het balkon heeft u leuk uitzicht richting de Angstel. De gehele verdieping, op 
de badkamer en het toilet na, is voorzien van een fraaie eikenhouten vloer met daaronder vloerverwarming.   
  
De verdieping omvat een ruime overloop en een tweede slaapkamer met vaste kastenwand aan de 
achterzijde. Naast de overloop zit een inbouwkast waarin plaats is voor de wasmachine, de droger en de 
c.v.-ketel. Op de overloop is ook een pantry geplaatst, zo is een kopje koffie of thee nooit ver weg! De 
slaapkamer is prima bemeten en momenteel voor meerdere doeleinden in gebruik. Zowel via de slaapkamer 
als de overloop heeft u toegang tot het zonnige dakterras!  
U heeft hier voldoende ruimte voor onder meer een loungebank, ligstoelen en een barbecue.   
  
Tot slot heeft u in de parkeerkelder nog de beschikking over twee parkeerplaatsen, waarvan één uw 
eigendom is en de ander een flexplek, en er bevindt zich hier ook nog een berging.      
  
Bijzonderheden  
- riant dakterras!   
- balkon aan de woonkamer.  
- fraaie eikenhouten vloer op de eerste woonlaag.  
- vloerverwarming door het gehele appartement.  
- moderne open keuken.  
- één eigen parkeerplaats en het recht op het gebruik van een tweede parkeerplaats.   
- bouwjaar 2016.  
- servicekosten 236 euro per maand.  
  
Abcoude is een mooi, landelijk gelegen dorp, dichtbij Amsterdam, Amstelveen, Utrecht, en Schiphol. De 
Zuidas, Amsterdam Zuid en Stadshart Amstelveen liggen op 15 minuten autorijden. Het openbaar vervoer is 
goed vertegenwoordigd. In de buurt rijden diverse buslijnen en u kunt lopend naar het NS station.  
Het dorp heeft een oud en gezellig centrum met restaurants, cafés en voldoende winkels.  
Gedurende het gehele jaar worden er diverse culturele activiteiten georganiseerd en er is een theater.  
Ook zijn er voorzieningen zoals sportverenigingen (voetbal, hockey, tennis), kinderopvang, vier 
basisscholen, een golfbaan en zelfs een gloednieuwe sporthal met een zwembad.  
De omgeving biedt mooie wandel- en fietsroutes naar het Abcoudermeer en de Vinkeveense Plassen, of 
langs het Gein en de Angstel.  
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At a beautiful location, ideally and very centrally located in Abcoude, we offer this spacious modern and very 
energy efficient (energy label A) three-room apartment over 101m2 on the second and third floor of the new 
complex “De Heeren van Angstel” with a large roof terrace! With an unobstructed view of the river “De 
Angstel” and on the ground floor various shops for your daily shopping, a private parking and a storage. The 
complex is also equipped with an elevator and a courtyard. The apartment is in a very good condition and 
can be moved into immediately.   
  
Via the elevator or the staircase you reach the gallery of the second floor of the complex and you enter the 
spacious entrance/hall of the apartment with the meter cupboard and a wardrobe. On the right side of the 
entrance is the large bedroom with a dormer window and a wall closet. The luxurious bathroom has a bath, 
walk-in shower, a double wash basin and underfloor heating. At the end of the hall is the toilet, with 
washbasin, all in the same luxurious style as the bathroom and the stairs to the first floor.   
The living room has a modern open kitchen with various appliances such as a Bora, a dishwasher, a 
refrigerator, a freezer, an oven, a microwave and a close-in boiler. Extra space for your stock is available in 
the closet under the stairs.    
The large balcony with a new sunshade is accessible through the patio doors. From the balcony you have a 
nice view towards the Angstel. The entire floor has a beautiful oak floor with underfloor heating.   
Via the stairs you reach the second floor of the apartment. This floor includes a spacious landing and the 
second bedroom with a wall closet. Next to the landing is a built-in closet with space for the washing 
machine, dryer and a central heating boiler. There is even a small kitchen available and last but not least the 
beautiful roof terrace. Both through the landing and the large bedroom you have access to this sunny roof 
terrace. Here you have enough space for your garden furniture and a barbecue.   
Finally, you also have two parking spaces in the underground parking, one of which is your property and the 
other one is a flexible place, and your storage room is also situated at this level.
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Kenmerken 
Vraagprijs € 750.000,- k.k. 
Soort Appartement 
Open portiek Nee 
Aantal kamers 3 kamers waarvan 2 slaapkamer(s) 
Inhoud woning 342 m

3 
Gebruiksoppervlakte woonfunctie 101 m

2 
Soort appartement Bovenwoning 
Bouwjaar 2016 
Ligging In centrum, vrij uitzicht 
Tuin Geen tuin 
Garage Parkeerkelder 
Energielabel A 
Verwarming C.V.-Ketel, Vloerverwarming geheel 
Isolatie Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Dubbel glas, Volledig 

geïsoleerd 
   

Locatie 
Amsterdamsestraatweg 80  
1391 AB  ABCOUDE 

 

 



 
  

 
Amsterdamsestraatweg 80 - 1391 AB  Abcoude 

Foto's 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
  

 
Amsterdamsestraatweg 80 - 1391 AB  Abcoude 

Foto's 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
  

 
Amsterdamsestraatweg 80 - 1391 AB  Abcoude 

Foto's 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
  

 
Amsterdamsestraatweg 80 - 1391 AB  Abcoude 

Foto's 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
  

 
Amsterdamsestraatweg 80 - 1391 AB  Abcoude 

Foto's 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
  

 
Amsterdamsestraatweg 80 - 1391 AB  Abcoude 

Plattegrond 
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Plattegrond 
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Plattegrond 
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Plattegrond 
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Plattegrond 
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Kadastrale kaart 
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Kadaster 
 
 

Kadastrale gegevens 
Adres Amsterdamsestraatweg 80 
Postcode / Plaats 1391 AB  Abcoude 
Gemeente Abcoude 
Sectie / Perceel A / 3527 

Indexnummer 22 

Aandeel 151/4099 

Omvang Appartementsrecht 
Soort Volle eigendom 

 

Kadastrale gegevens 
Adres Amsterdamsestraatweg 80 
Postcode / Plaats 1391 AB  Abcoude 
Gemeente Abcoude 
Sectie / Perceel A / 3527 
Indexnummer 43 

Aandeel 12/4099 

Omvang Appartementsrecht 

Soort Volle eigendom 
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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:     

- Kast in slaapkamer     

- Kast in kamer 3 hoog     

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten:     

- Gordijnrails     

- Gordijnen     

- Overgordijnen     

- Vitrages     

- Rolgordijnen     

- Lamellen     

- Jaloezieën     

- (Losse) horren/rolhorren     

- Nieuw zonnescherm balkon     

-      

Vloerdecoratie, te weten:     

- Vloerbedekking     

- Parketvloer     

- Houten vloer(delen)     

- Laminaat     

- Plavuizen     

-      

-      

(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     

- Spiegelwanden badkamer     

-      

 
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     

- Kleine boiler in keuken     

-      

Keukenaccessoires, te weten:     

-      

-      

 
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     

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     

     

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)     

-      

-      

 

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.

 


