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Rooseveltlaan 48-III Amsterdam



OBJECTGEGEVENS

€ 750.000,-- kosten koper

Object  : Appartement

Oppervlakte  : 133 m²

Inhoud m³  : 350 m³

Aantal kamers  : 6

Aantal slaapkamers  : 4

Onderhoud binnen  : Redelijk

Onderhoud buiten  : Goed

Bouwjaar  : 1934

Plaatselijk bekend  : Amsterdam

Kadastraal bekend  : Sectie V, nr 10261, index A64

Eigendomssituatie  : Erfpacht

BIJZONDERHEDEN:

- Te renoveren woning met veel potentie

- Woonoppervlakte: 133,19 m2 ( NEN2580 meetcertificaat 

aanwezig)

- Vier slaapkamers

- Mogelijkheid om een extra slaapkamer te creëren 

- Ruim en licht appartement

- Balkon op het Noordwesten.

 -Bouwjaar: jaren ‘30

- Gemeentelijk monument

- Professionele VvE beheerder

- Service kosten: € 214,78 per maand

- Gelegen op erfpachtgrond (gemeente Amsterdam), 

overstap naar eeuwigdurende erfpacht is gedaan.

- De woning wordt verkocht met een ouderdomsclausule en 

een ex-huurdersclausule

Wij hebben voor u meerdere documenten ter inzage, zoals het eigendomsbewijs, het bestemmingsplan, de 
milieufax, een lijst van roerende goederen etc.



Heerlijk licht en ruim appartement van circa 133 m2 gesitueerd op de derde- en deels vierde verdieping 
met een eigen opgang. Dit appartement heeft een mooie ruime woon-/eetkamer, zijkamer met erker, 
vier slaapkamers, badkamer met een separaat toilet en een balkon op het Noordwesten. Het betreft een 
voormalige huurwoning met veel potentie en geheel naar uw eigen smaak en inzicht te verbouwen. 

Het appartement is gelegen aan de Rooseveltlaan in de Rivierenbuurt en maakt deel uit van het Hilwis-
complex. Het Hilwis-complex is gebouwd in de jaren 30 en is inmiddels bestempeld als een gemeentelijk 
monument.

Dit deel van de Rivierenbuurt is het gezelligste deel van de wijk. Op loopafstand zitten de Rijnstraat, 
Maasstraat, Scheldestraat en de Amsteldijk. Hier zitten vele winkels, boetiekjes, supermarkten, 
delicatessezaken, gezellig restaurants en cafés. Denk maar eens aan Tap Zuid aan de Maasstraat of Café 
Vrijdag aan de Amsteldijk.

Diverse uitvalswegen zijn goed bereikbaar, binnen twee minuten rijdt u op de A2 of A10. Andere delen van 
de stad zijn snel te bereiken met de fiets of het openbaar vervoer. In de buurt zijn diverse opstapplekken 
voor de tram (lijn 4 en 12) en de bus (lijn 65) te vinden. Ook de Noord-Zuidlijn, station Europaplein, ligt op 
loopafstand. 

Indeling
Eerste verdieping: eigen entree met mooi vormgegeven jaren 30 voordeur in het open portiek. De privé 
trapopgang loopt langs de tweede verdieping door naar de derde verdieping.

Derde verdieping: riante overloop welke toegang geeft tot de hal, vanuit de hal zijn alle vertrekken 
bereikbaar. De ruime woon-/eetkamer en zijkamer met erker liggen aan de voorzijde, De twee slaapkamers 
en dichte keuken op deze verdieping liggen aan de achterzijde. Via de keuken en de tweede slaapkamer is 
het balkon te bereiken, het balkon ligt op het Noordwesten. De badkamer met inloop douche en wastafel 
ligt centraal op deze verdieping en de toiletruimte is separaat toegankelijk. Vanuit de overloop is een ruime 
opbergkast toegankelijk, met ruimte om wasmachine en droger op te stellen. 

Vierde verdieping: Via de trapopgang is de overloop op de vierde verdieping bereikbaar. Van uit de 
overloop zijn de derde en vierde slaapkamer bereikbaar.

Vliering
De vliering is te gebruiken via een gebruikersverklaring van de VvE. De VvE werkt ernaar toe dat de vliering 
in eigendom te verwerven is. 

Erfpacht
Het appartement is gelegen op erfpachtgrond (gemeente Amsterdam) aanvraag naar eeuwigdurende 
erfpacht is gedaan (Algemene Bepalingen 2016). Het huidige tijdvak en loopt tot en met 2055 en is 
afgekocht, waarna de eeuwigdurende canon € 1.870,27 per jaar wordt. De canon wordt wel al jaarlijks 
geïndexeerd.



















Deze brochure is met zorg samengesteld. Mochten er in onze mededelingen toch fouten of vergissingen voorkomen, dan kunnen wij hiervoor niet aansprakelijk 

gesteld worden. Neem altijd persoonlijk contact met ons op, zodat wij u volledige informatie kunnen verschaffen over dit object.

Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 23 mei 2022
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 1000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Amsterdam
V
6760

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: Roos 48-III verkoop

© OpenStreetMap contributors



Lovely bright and spacious apartment of approximately 133 m2 situated on the third and partly fourth floor 
with private entrance. This apartment has a beautiful spacious living / dining room, side room with bay 
window, four bedrooms, bathroom with separate toilet and a balcony facing northwest. This is a former 
rental apartment with lots of potential and can be completely renovated to your own taste and insight. 

The apartment is located on the Rooseveltlaan in the Rivierenbuurt and is part of the Hilwis complex. The 
Hilwis complex was built in the 30s and is now labeled as a municipal monument.

This part of the Rivierenbuurt is the liveliest part of the neighborhood. Within walking distance are 
the Rijnstraat, Maasstraat, Scheldestraat and Amsteldijk. Here you will find many stores, boutiques, 
supermarkets, delis, cozy restaurants and cafes. Just think of Tap Zuid on Maasstraat or Café Vrijdag on 
Amsteldijk.
In addition, the lively PIJP is of course within a short distance. There are also many good facilities such 
as schools, childcare and sports clubs in the neighborhood. The nearest park is the Martin L. King park 
on the Amstel.

Various roads are easily accessible, within two minutes you drive on the A2 or A10, via exit S110 and S109. 
Other parts of the city are quickly reached by bicycle or public transport. Several stops for the tram (line 
4 and 12) and bus (line 65) can be found nearby. Also the North-South line, station Europaplein, is within 
walking distance. 

Layout
Second floor: private entrance with beautifully designed 30s front door in the open porch. The private 
staircase leads along the second floor to the third floor.

Third floor: spacious corridor which gives access to the hall, from the hall all rooms are accessible. The 
spacious living / dining room and side room with bay window are located at the front, the two bedrooms 
and kitchen on this floor are at the rear. Through the kitchen and the second bedroom is the balcony 
accessible, the balcony is located on the northwest. The bathroom with shower and sink is centrally 
located on this floor and the toilet is accessible separately. From the landing a large storage closet is 
accessible, where there is also room for the washer and dryer. 

Fourth floor: Through the staircase is the landing on the fourth floor accessible. From the landing, the third 
and fourth bedrooms are accessible.

Attic
The attic, specifically the part that lies above this apartment, can be used through a user statement of 
the VvE. The VvE is working towards acquiring ownership of the attic. The real estate agent can give you 
further information about this.

Ground lease
The apartment is located on leasehold land (municipality of Amsterdam) application to perpetual lease 
is made (General Provisions 2016). The current period runs until 2055 and is bought off, after which the 
perpetual canon is € 1,870.27 per year. The canon is already indexed annually.





Een huis kopen?

Rappange Makelaardij is u graag van dienst bij het vinden van het huis dat bij u past. Om u aan uw ideale woning te 
kunnen helpen, is het belangrijk dat we uw wensen tot in de kleinste details kennen. We nodigen u vrijblijvend uit voor 
een persoonlijk gesprek bij ons op kantoor.

U kunt het volgende van ons verwachten:

Intakegesprek  Hierin bespreekt onze makelaar uw woonwensen en -criteria. Aan de hand van dit gesprek 
gaat onze makelaar voor u op zoek.

Zoek én vind  Bij het zoeken maken wij o.a. gebruik van het NVM-computernetwerk, waarin alle te koop 
staande woningen staan geregistreerd. Uw wensen worden dagelijks met dit aanbod 
vergeleken, waarna het aanbod automatisch aan u wordt toegestuurd. Tevens houdt uw 
makelaar de media en het internet nauw in het oog.

Samen bezichtigen  Uw makelaar begeleidt u en geeft een indicatie van de staat van onderhoud van de woning. 
Een ervaren bouwkundig adviesbureau kan een opname voor u maken, indien ernstige 
gebreken worden waargenomen tijdens een bezichtiging.

Onderhandelen  Wij adviseren u over de te volgen onderhandelingsstrategie. In nauw overleg met u zullen wij 
de onderhandelingen voeren tussen u en de verkopende partij.

Overdracht  Rappange Makelaardij zal u bij het proces van koop en overdracht begeleiden: uw makelaar 
zal o.a. nagaan of de notariële stukken correct zijn. Wij staan u bij in het proces van koop- tot 
leveringsakte.

Hypotheken & verzekeringen
Ook voor uw hypotheek of woonhuisverzekeringen bent u bij ons aan het juiste adres. We adviseren u graag.

Over ons
Onze makelaardij werd ruim 100 jaar geleden opgericht. Er veranderde veel in de afgelopen eeuw. Wat ooit een 
eenmanszaak was, is anno 2014 een onderneming die alle facetten beheerst met betrekking tot onroerend goed. Er is 
ook veel hetzelfde gebleven. Vier generaties later zit onroerend goed nog steeds in ons bloed. Met de overname van de 
firma Driessen in 2003 breidden we onze verzekeringstak uit. Makelaardij, verzekeringen, beheer, administratie, 
aanneming, we hebben het allemaal in huis. Heeft u vragen? Op ons kunt u bouwen!

U vindt al onze diensten onder één dak:

makelaardij • verzekeringen • beheer • administratie • aanneming

Rappange Makelaardij BV
Prinsengracht 255 - 259
1016 GV  Amsterdam

Email: makelaardij@rappange.com
Tel.: 020 624 03 63
Fax: 020 626 36 59




