
Spoorlaan 74

Abcoude



Vraagprijs: € 435.000,- kosten koper

Gebruiksoppervlakten(meetmethode NEN 2580):

Wonen: Circa 85 m2

Gebouwgebonden

buitenruimte: Circa 9 m2 (balkon)

Bouwjaar: Circa 2008
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Eigenlijk gewoon een perfect appartement! 

NIEUW! Perfect gelegen op de 1e de verd.  (2de woonlaag) aan de zonnige 

zijde van het pand en tegenover het NS station van Abcoude.  

Goed onderhouden en licht 3-kamer appartement met uitgebouwd en zonnig 

balkon. Eigen berging en privé parkeerplaats. Goede en gezonde VvE.  
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Indeling

Goed beveiligd entree op de begane grond met brievenbussen. Lift naar de 

parkeerkelder en de woonverdiepingen. 

Appartement: 

Entree, hal met aan weerszijden 2 ruime slaapkamers, ruime opgezette moderne 

badkamer (kleurstelling wit/grijs) met douche en brede wastafel. Aparte wc. 

Doorloop naar de lichte woonkamer met open keuken v.v. alle benodigde 

inbouw apparatuur. Hier is ook de binnen-berging met de CV-ketel (2009), de 

aansluitingen voor wasmachine/droger en de unit voor de mechanische 

ventilatie.  

Dan tot slot het balkon (ligging op het zuidoosten) dat wat groter is dan bij veel 

andere appartementen. Het balkon is namelijk iets verlengd en daardoor heb je 

langer zon! 
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Bijzonderheden:

▪ Energielabel: wordt aangevraagd

▪ Wij verwelkomen MAXIMAAL 2 kijkers per afspraak en houden ons aan de 

1,5 meter afstand regel

▪ De oppervlakte is officieel ingemeten volgens BBMI (Branche Brede Meet 

Instructie, afgeleide van NEN 2580)

▪ Goed onderhouden. U kunt eigenlijk zo verhuizen. Gewenste oplevering: 

eerste helft november 2021 

▪ Servicekosten € 116,- per maand 

▪ In het gehele appartement ligt een nette laminaat vloer 

▪ De VvE heeft kort geleden div. schilderwerk laten uitvoeren. E.e.a. ziet er 

perfect uit 

▪ Gunstige ligging nabij sportvelden, fitness, Sporthuis Abcoude (sportzalen en 

zwembad), treinstation. Winkels op fietsafstand
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Ligging: 

Abcoude is een heel vriendelijk dorp met relatief veel voorzieningen. Er zijn veel 

winkels, er is veel water (2 rivieren en het Abcoudermeer), er zijn veel 

sportvoorzieningen (o.a. hockey, voetbal, tennis, schaatsen etc) en wij hebben 

het Piet Mondriaan theater. Maar er is nog veel meer te doen op cultureel 

gebied. Qua OV is het goed geregeld met bv. een treinstation. De metro ligt op 

fietsafstand bij het AMC ziekenhuis. De middelbare scholen grotendeels ook op 

fietsafstand. Het is hier gewoon lekker wonen. 'Buiten tussen de koeien en tot 

dichtbij de stad Amsterdam en Utrecht' (A1, A2 A9, A10).

Bijlagen op aanvraag:

– Lijst van roerende zaken

– Kadastraal uittreksel

– Milieu-informatie
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Plattegrond
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Kadastrale kaart
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Algemeen

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. 

Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige 

onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle 

opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. 

Oppervlakte vd woning: 

Verschil tussen de opgegeven en de werkelijke grootte verleent aan geen der 

partijen enig recht. In afwijking hiervan komen partijen het volgende overeen: 

de oppervlakte van de woning is opgemeten aan de hand van de 

Branchebrede meetinstructie (BBMI), een instructie die is afgeleid van de 

NEN2580 norm en opgesteld in 2007. De instructie heeft als doel het 

vereenvoudigen en uniform hebben van metrages van de woning, om zo tot de 

juiste cijfers te komen die de werkelijkheid binnen de marge van redelijkheid 

tegemoet komen. Het betreft hier dus een inspanningsverplichting. De 

oppervlakte is een indicatie en de juistheid wordt niet gegarandeerd 

(bovenstaande zal worden opgenomen in de koopakte).
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Algemeen

De vraagprijs is bedoeld als uitnodiging tot het doen van een bieding. Derhalve 

heeft het bieden van de vraagprijs niet direct een overeenkomst tot gevolg. 

Indien u zich als kopende partij niet laat bijstaan door een aankopend makelaar 

dient uw bieding schriftelijk te geschieden, vergezeld gaand van een leesbare 

kopie van een geldig legitimatiebewijs. Slechts schriftelijke biedingen met daarin 

eventuele voorwaarden kunnen in behandeling genomen worden.

Verkoper heeft te allen tijde 'het recht van gunning'.
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Algemeen

Indien een overeenkomst is bereikt, zal e.e.a. binnen 5 werkdagen worden 
uitgewerkt in een koopakte. Deze akte zal worden opgemaakt door een, door 
de koper, uit te kiezen notaris welke werkzaam is in of in een aangrenzende 
plaats (binnen een straal van 15 km.) van de gemeente waar het betreffende 
pand is gesitueerd. De kosten voor het opmaken van de koopakte en overige 
akten zijn voor rekening van de koper. Mocht u een notaris buiten de regio 
kiezen dan zullen tevens gemaakte reiskosten in rekening worden gebracht. De 
notaris zal gebruikmaken van de modelakte van de “ring Amsterdam”.

Een mondelinge overeenstemming tussen de particuliere verkoper en de 
particuliere koper is niet rechtsgeldig. Met andere woorden: er is geen koop. Er is 
pas sprake van een rechtsgeldige koop als de particuliere verkoper en de 
particuliere koper de koopovereenkomst hebben ondertekend. Dit vloeit voort 
uit artikel 7:2 Burgerlijk Wetboek. Een bevestiging van de mondelinge 
overeenstemming per e-mail of een toegestuurd concept van de 
koopovereenkomst wordt overigens niet gezien als een ‘ondertekende 
koopovereenkomst’.



www.raad-huis.nl

Raad-Huis makelaardij o.z. BV

Raadhuisplein 2

1391 CV Abcoude

T: (0294) 282940

E: info@raad-huis.nl

Volg ons ook op:

@raadhuisabcoude

@raadhuisabcoude


