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Omschrijving 

 

Compleet hoogwaardig gerenoveerd (2019) 4-kamer dubbel benedenhuis van circa 119 m² 

(BVO 132m²) met een ruim souterrain (3 slaapkamers) en een riante tuin van 52m² met 

volledig geïsoleerd tuinhuis voorzien van pantry en elektrische verwarming van 7,4m² 

meegenomen in de NEN2580-Meeting op een top locatie in Amsterdam Zuid! Gelegen op Eigen 

Grond!  

  

BEREIKBAARHEID   

het dubbel benedenhuis is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Diverse tram-, 

bushaltes en metrolijn 50 bevinden zich op loopafstand (Hoofddorpplein, 

Haarlemmermeerstation, Amstelveenseweg) richting o.a. het centrum. De twee treinstations, 

Amsterdam Lelylaan en Amsterdam Zuid WTC liggen op circa 10 minuten fietsafstand. Tevens 

uitstekend gelegen ten opzichte van de Ring A10, A2 en A4; deze zijn met de auto binnen 

enkele minuten te bereiken. Parkeren voor de deur is eerder regel dan uitzondering. Er is 

momenteel geen wachttijd voor het verkrijgen van een parkeervergunning!   

   

INDELING    

Entree & hal   

Via een eigen toegangsdeur op de begane grond is het dubbel benedenhuis te betreden. In de 

hal treft u een toilet met fontein.    

   

Keuken   

De strakke open/woonkeuken aan de voorzijde van de woning is uitgerust met een marmeren 

blad, diverse inbouwapparatuur van het merk Bauknecht zoals een vaatwasser, koel-

vriescombinatie, combi oven-magnetron en een inductiekookplaat. De inductiekookplaat is 

voorzien van een geïntrigeerd afzuigsysteem.   

   

Woonkamer   

De woonkamer is gepositioneerd aan de achterzijde van de woning en heeft een ruim 

vloeroppervlak. Door de grote raampartijen beschikt de woonkamer over veel lichtinval.   

   

Tuin   

De strak aangelegde tuin is maar liefst 8,7m diep en 6,1m breed, door de begroeiing hebben 

de achterburen geen directe inkijk op de woonkamer. Het tuinhuisje is aangelegd met 

voorzieningen zoals water, elektra en verwarming.  

Souterrain   

Slaapkamers   

Het souterrain beschikt over 3 ruime slaapkamers waarvan één aan de voorzijde van de 

woning de overige slaapkamers bevinden zich aan de achterzijde.   

   

Badkamer   

De badkamer is voorzien van inloopdouche, design radiator, vloerverwarming en dubbele 

wastafel met wastafelmeubel. Ook in de badkamer is er gekozen voor licht ogende materialen 

wat een frisse en rustige uitstraling geeft.   

   

Het dubbel benedenhuis is strak gestuukt, geschilderd en voorzien van een fraaie eikenhouten 

lamelparket.    
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BIJZONDERHEDEN    

- Gelegen op eigen grond   

- Riante tuin van ca. 52m²   

- Ruim en lichte woon-eetkamer    

- Geheel voorzien van dubbele beglazing    

- Luxe keuken met apparatuur van Bauknecht   

- Onlangs volledig en hoogwaardig gerenoveerd    

- Zeer courante indeling met 3 goede slaapkamers   

- Tuinhuis volgens splitsingsakte omschreven als berging    

- VvE beheer: Vincent & Vincent kosten per maand € 125,-  

- Projectnotaris Kasper Notariaat C de Neef   

- De koopovereenkomst zal worden opgemaakt volgens het model van de Ring Amsterdam, 

waarin additioneel een niet-bewoners-, asbest- en ouderdomsclausule worden opgenomen  
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Completely high-quality renovated (2019) 4-room double ground-floor house of approximately 

119 m² (GFA 132m²) with a spacious basement (3 bedrooms) and a spacious garden of 52m² 

with fully insulated garden house with pantry and electric heating of 7.4m² included in the 

NEN2580-Meeting at a top location in Amsterdam South! Located on Own Ground!  

  

ACCESSIBILITY  

the double lower house is easily accessible by public transport. Various tram, bus stops and 

metro line 50 are within walking distance (Hoofddorpplein, Haarlemmermeerstation, 

Amstelveenseweg) towards the city center and elsewhere. The two train stations, Amsterdam 

Lelylaan and Amsterdam Zuid WTC are approximately 10 minutes by bike. Also excellent 

location in relation to the Ring A10, A2 and A4; these can be reached by car within a few 

minutes. Parking in front of the door is the rule rather than the exception. There is currently no 

waiting time for obtaining a parking permit!  

  

LAYOUT  

Entrance hall  

The double ground floor apartment can be accessed via a private entrance door on the ground 

floor. In the hall you will find a toilet with a fountain.  

  

kitchen  

The sleek open / eat-in kitchen at the front of the house is equipped with a marble top, various 

built-in appliances from the Bauknecht brand such as a dishwasher, fridge-freezer, combi 

oven-microwave and an induction hob. The induction cooker is equipped with an intrigued 

extraction system.  

  

Living room  

The living room is positioned at the rear of the house and has a spacious floor space. Through 

the large windows, the living room has a lot of light.  

  

Garden  

The sleek garden is no less than 8.7 m deep and 6.1 m wide, due to the vegetation the rear 

neighbors have no direct view of the living room. The garden shed is laid out with facilities 

such as water, electricity and heating.  

  

Basement  

Bedrooms  

The basement has 3 spacious bedrooms, one at the front of the house, the other bedrooms are 

at the rear.  

  

Bathroom  

The bathroom has a walk-in shower, design radiator, underfloor heating and double sinks with 

washbasin furniture. Also in the bathroom there is chosen for light materials which gives a 

fresh and calm look.  

  

The double ground floor house is plastered, painted and equipped with a beautiful oak parquet.  
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PARTICULARITIES  

- Located on own ground  

- Spacious garden of approximately 52m²  

- Spacious and light living-dining room  

- Fully equipped with double glazing  

- Luxury kitchen with Bauknecht appliances  

- Recently completely and high-quality renovated  

- Very current layout with 3 spacious bedrooms  

- VvE management: Vincent & Vincent costs € 75 per month  

- Garden house according to division deed described as storage  

- Subject to division  

- Project notary Kasper Notary C de Neef  

- The purchase agreement will be drawn up according to the Amsterdam Ring model, which 

additionally includes a non-residents, asbestos and age clause  
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Kenmerken 
 

Object gegevens 

Soort appartement Dubbel Benedenhuis 

Bouwjaar 1932 
   

 
Maten object 

Aantal kamers 4 kamers 

Aantal slaapkamers 3 slaapkamer(s) 

Inhoud woning 400 m3 

Gebruiksoppervlakte 

woonfunctie 

119 m2 

   

 
Details 

Ligging Aan rustige weg, in woonwijk 

Schuur / berging Vrijstaand hout 

Kabel Ja 
   

 
Energie 

Energielabel D 

Isolatie Dubbel glas 

Verwarming C.V.-Ketel 

Warmwater C.v.-ketel 

C.V.-ketel Intergas ( uit 2019, Eigendom) 
   

 
Tuin gegevens 

Tuin Achtertuin 

Tuin diepte (cm) 870 

Tuin breedte (cm) 610 

Hoofdtuin Achtertuin 

Positie Noord 

Kwaliteit Fraai aangelegd 
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Kadastrale gegevens 
Adres Vogelenzangstraat 12 H 
Postcode / Plaats 1058 SR  Amsterdam 
Gemeente Sloten 
Sectie / Perceel O / 2715 
Soort Volle eigendom 

Locatie 
 
Adres gegevens 
Adres Vogelenzangstraat 12 H 
Postcode / plaats 1058 SR  Amsterdam 
Provincie Noord-Holland 

 
Locatiekaart 

 



 
 

 

 

 

Disclaimer: 

 

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 informatie is vrijblijvend en moet worden 

beschouwd als uitnodiging om in onderhandeling te treden. 

 

Toelichtingsclausule NEN-2580: 

 

De gebruiksoppervlakte is berekend conform de branche vastgestelde NEN 2580- norm. De 

oppervlakte kan derhalve afwijken van vergelijkbare panden en/of oude referenties. Dit heeft 

vooral te maken met deze (nieuwe) rekenmethode. Koper verklaart voldoende te zijn 

geïnformeerd over de hiervoor bedoelde normering. Verkoper en diens makelaar doen hun 

uiterste best de juiste oppervlakte en inhoud te berekenen aan de hand van eigen metingen en 

dit zoveel mogelijk te ondersteunen door het plaatsen van plattegronden met maatvoering. 

Mocht de maatvoering onverhoopt niet (volledig) overeenkomstig de normering zijn 

vastgesteld, wordt dit door koper aanvaard. Koper is voldoende in de gelegenheid gesteld de 

maatvoering zelf te (laten) controleren. Verschillen in de opgegeven maat en grootte geven 

geen der partijen enig recht, zo ook niet op aanpassing van de koopsom. Verkoper en diens 

makelaar aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid in deze. 

 

Notariskeuze: 

 

De koopakte zal worden opgemaakt volgens het model van de Koninklijke Notariële 

Beroepsorganisatie, door een door koper aan te wijzen notaris kantoorhoudende in de regio 

Amsterdam of binnen een straal van 5 km van het ter verkoop aangeboden object. Indien de 

koper een notaris wenst aan te wijzen die kantoor houdt buiten voornoemd gebied, zijn 

verkopend makelaar en diens opdrachtgever gerechtigd kosten in rekening te brengen bij 

koper. Deze kosten zijn gebaseerd op het extra beslag van productiemiddelen en tijd. De 

kosten zullen worden berekend door een nog nader op te geven uurtarief, alsmede een 

kilometervergoeding van 25 eurocent per/km. 

Indien de gekozen notaris de kosten voor het doorhalen van de hypotheek hoger zijn dan € 

150,- inclusief de BTW, komen deze kosten voor rekening van de koper. 

 

Financiering: 

 

In onderhandeling dient een aspirant koper aan verkopend makelaar naar genoegen aan te 

tonen dat aan zijn bieding voldoende financiële waarborg te grondslag ligt. Indien gewenst 

kunnen wij u hier in behulpzaam zijn. 

Indien er sprake is van een overdrachtsbelasting voordeel bij de verkoop van dit object, komt 

het voordeel ten goede aan de verkopende partij. 

Indien u geïnteresseerd bent in de woning verzoeken wij u om uw bod te mailen naar 

info@rivermakelaardij.nl 
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Rechtsgeldige koopovereenkomst pas ná ondertekening: 
 

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’. 

 

Indien er sprake is van een voordeel van de overdrachtsbelasting i.v.m. doorverkoop binnen 6 

maanden komt dit voordeel ten goede aan verkoper. 
 

Ouderdomsclausule: 

  

Koper verklaart ermee bekend te zijn, dat het Verkochte meer dan tachtig (80) 

jaar oud is, wat betekent dat de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen 

worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe woningen.  

 

Tenzij de Verkoper de kwaliteit hiervan gegarandeerd heeft, staat hij niet in voor de 

funderingen, de vloeren, de leidingen, voor de elektriciteit, water en gas, de riolering en de 

afwezigheid van enig ongedierte c.q. schimmels (zoals bijvoorbeeld houtworm, boktor, zwam 

etc.). Bouwkundige kwaliteitsgebreken worden geacht niet belemmerend te werken op het 

woongebruik. 

 

Asbestclausule: 

 

Koper verklaart ermee bekend te zijn dat het ten tijde van de bouw c.q. eventuele verbouwing 

van het Gebouw en/of de Gebruikseenheid normale praktijk was asbest c.q. asbesthoudende 

materialen in de bouw te verwerken. Koper aanvaardt de eventuele aanwezigheid van asbest 

c.q. asbesthoudende materialen in het Gebouw (inclusief de Gebruikseenheid). Hij is ermee 

bekend dat op grond van milieuwetgeving speciale maatregelen getroffen dienen te worden 

voor de verwijdering en afvoer van asbest c.q. asbesthoudende materialen en dat daaraan 

extra kosten verbonden zijn. Koper verklaart Verkoper daarop nimmer te zullen aanspreken en 

vrijwaart Verkoper voor alle mogelijke aanspraken die uit de aanwezigheid en/of verwijdering 

en afvoer van asbest c.q. asbesthoudende materialen kunnen voortvloeien. 

 

  

Niet-zelfbewoningsclausule: 

 

Verkoper heeft Koper uitdrukkelijk geattendeerd op het feit dat hij het Verkochte nooit zelf 

feitelijk heeft gebruikt en dat hij derhalve Koper niet heeft kunnen informeren over 

eigenschappen van casu quo gebreken aan het Verkochte waarvan hij op de hoogte zou zijn 

geweest als hij daarvan zelf feitelijk het gebruik had gehad. 
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