
TE KOOP

Doornburg 145

AMSTERDAM

MAKELAAR: Floris Haanen

floris@voogd.nl  | 06 242 100 03





Op een uitstekende en zeer groene locatie ligt dit riante 3/4-kamer appartement van 149
m² met ruim balkon op het zuiden in nieuwbouwcomplex "Kalfjeslaan” tussen de Zuidas en
het Amsterdamse Bos, op de grens Amsterdam-Buitenveldert en Amstelveen-Noord.

Het luxe appartementencomplex “Kalfjeslaan” uit 2008 bestaat uit 70 woningen die zijn
verdeeld over 5 woonlagen. In de onderbouw bevinden zich parkeerplaatsen en bergingen.
Tevens beschikt het complex over meerdere liften en een gemeenschappelijke tuin die
overgaat in het achtergelegen natuurgebied. De woning is gelegen op de tweede verdieping
en heeft daardoor een prachtig uitzicht. Via een ruime gang komt men in de woonkamer met
open keuken. Opvallend is direct het weids uitzicht en de prettige lichtinval door de zuid
ligging. Naast de woonkamer ligt een ruime eetkamer met daar aangrenzend een ruim balkon
op het zuiden. De moderne luxe keuken is voorzien van divers inbouwapparatuur. In het
midden van het appartement liggen een ruime walk-in closet en een bijkeuken te bereiken
vanuit de gang. Ook de badkamer is te bereiken via de gang en is zeer ruim opgezet en
beschikt over een ligbad, douche, wastafelmeubel en 2e toilet. Aan de voorzijde liggen twee
ruime slaapkamers.  

OMSCHRIJVING 



BIJZONDERHEDEN

OMGEVING EN BEREIKBAARHEID
Het gebouw ligt aan het parkje 't Kleine Loopveld in Buitenveldert en op 5 minuten
loopafstand van het Amsterdamse Bos. Ook het Gelderlandplein of Stadshart Amstelveen
liggen op korte afstand. In de buurt liggen vele sportfaciliteiten en scholen. De uitvalswegen
zijn goed bereikbaar en het openbaar vervoer ( tram, metro, bus) is om de hoek

- Eigen grond

- Vloerverwarming

- Houten vloer in het gehele appartement

- Royaal balkon op het zuiden.

- Professionele VVE, servicekosten € 231,90 per maand, gezonde reserves en MJOP aanwezig

- Berging in onderbouw

- Gemeenschappelijke tuin

- Oplevering in overleg





GENERAL

On an excellent and very green location lies this spacious 3/4-room flat of 149 m² with a
spacious balcony facing south in new building complex "Kalfjeslaan" between the Zuidas
and the Amsterdamse Bos, on the border of Amsterdam-Buitenveldert and Amstelveen-
North.

DESCRIPTION 
The luxury apartment complex "Kalfjeslaan" built in 2008, consists of 70 flats divided over 5
floors. In the basement there are parking spaces and storerooms. Also, the complex has
several lifts and a communal garden that goes into the backyard. The flat is located on the
second floor and therefore has a beautiful view. Through a spacious hallway one enters the
living room with open kitchen. The panoramic view and the pleasant incidence of light due
to the southern location are immediately noticeable. Next to the living room is a spacious
dining room with an adjoining balcony facing south. The modern luxury kitchen is equipped
with various appliances. In the middle of the flat is a spacious walk-in closet and a utility
room accessible from the hallway. The bathroom is also accessible from the hallway and is
very spacious and has a bathtub, shower, washbasin and 2nd toilet. At the front are two
spacious bedrooms.



- Own ground

- Underfloor heating

- Wooden floor in the entire flat

- Spacious balcony facing south.

- Professional VVE, service costs € 231,90 per month, healthy reserves and MJOP present

- Storage in basement

- Shared garden

ENVIRONMENT

PARTICULARS

The building is located at the park 't Kleine Loopveld in Buitenveldert and 5 minutes walking
distance from the Amsterdamse Bos. The Gelderlandplein or Amstelveen city centre are
also a short distance away. There are many sports facilities and schools nearby. The roads
are easily accessible and public transport (tram, metro, bus) is around the corner.





















PLATTEGROND



AANVULLENDE INFORMATIE
ZAKELIJKE LASTEN

-	Onroerende zaakbelasting woning       € 345,83

-	Woz-waarde  woning                              € 808.000

-	Rioolheffing                                              € 144,00

-	Waterschapslasten                                  €





VERENIGING VAN EIGENAARS


-	 70 leden, 1555/100513e  aandeel in de gemeenschap

-	Administratie door JVL Administraties VVE Beheer carla@jvl-administraties.nl 

-	Servicekosten bedragen                           € 231,90 per maand 

-	Reservesaldo per 1-1-2021                      € 548.549  

-	Opstalverzekering via VVE  verzekerd, 

-	Aansprakelijkheidsverzekering huiseigenaren via VVE

        

KADASTRALE GEGEVENS

Gemeente Amsterdam

Sectie  AK

Complexnummer 3876  A-34





EIGEN GROND


Doornburg 145 is gelegen op eigen grond.  



PARKEREN

Op de openbare weg kan men betaald parkeren. Het vergunningsgebied is ZUID 7 en er geldt
momenteel geen wachttijd. 





STAD


Doornburg 145 ligt in stadsdeel Amsterdam Zuid. Voor actuele informatie over het wonen in dit
stadsdeel  raadpleeg  http://www.amsterdam.nl





Opvragen per mail    floris@voogd.nl 


-	Leveringsakte / eigendomsbewijs

-	Splitsingsakte 

-	Splitsingstekening

-	VVE  - stukken

-	Meetrapport





Aanvullende informatie en voorwaarden


-	Het  tekenen van het koopcontract en de leveringsakte vindt plaats bij een notaris gevestigd in 

  Amsterdam, Amstelveen, Diemen, of Badhoevedorp. Het koopcontract dat gebruikt wordt, is  

  het model Ring Amsterdam. Binnen de hierboven genoemde regio heeft koper de keuze welk 

  notariskantoor wordt aangewezen.

-	Deze informatie is door ons met zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen

  enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan 

  wel de gevolgen daarvan.

VERVOLG AANVULLENDE INFORMATIE





KAARTEN





REFERENTIES

De grondige kennis die wij hebben van de lokale markt en van de markt partijen zorgt
ervoor dat wij voortdurend op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen. Zo
kunnen wij opdrachtgevers als woningbouwverenigingen,

Bouwbedrijven en projectontwikkelaars volledig ondersteunen bij de voorbereiding van
nieuwbouw- en renovatieprojecten. Ons enthousiaste verkoopteam geeft een gedegen
voorlichting aan potentiele kopers zodat een succesvolle verkoop kan worden
bewerkstelligd.




De makelaar van Amsterdam? Dan zeg je Voogd makelaardij!

En dat is logisch. We zijn de oudste makelaar in Amsterdam. Met meer dan 110 jaar
ervaring in groot Amsterdam, zijn wij op de lokale markt thuis als geen ander. Een
makelaar die tegelijkertijd weet dat de onroerendgoedmarkt is veranderd, en zeker in
Amsterdam. Andere economische omstandigheden, nieuwe ontwikkelingen op de
zakelijke markt, en meer. Maar de oorzaken zijn niet van het grootste belang. De
omgang met die nieuwe omgeving is dat wel. Er wordt meer gevraagd om voor u tot
een succesvol resultaat te komen.





Onze gedegen kennis, expertise en ervaring spelen daarin een essentiële rol. Maar dat is
niet alles. Van net zo grote waarde is de relatie met de klant. Met u. Om tot een optimaal
resultaat te komen brengen wij uw exacte wensen, behoeften en verwachtingen in kaart.
Of het nu gaat om aankoop of verkoop, commercieel onroerend goed of taxatie, beheer
of hypotheekadvies. Welke vraag u ook heeft, wij hebben een helder antwoord. Voogd,
niet voor niets dé makelaar in groot Amsterdam.



Van Baerlestraat 53 

1071 AR Amsterdam 

T: 020-5733357 

E: info@voogd.nl

Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend


