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Algemeen: 
Een ruim driekamer(hoek)appartement (woonoppervlakte 99 m²) gelegen op de derde 

verdieping met een balkon op het zuiden alwaar een wijds uitzicht over groen en de 
sportvelden van S.V. Triaz. 
 

Door de hoekligging van het appartement is er bij de bouw van het appartementencomplex 
gekozen voor het plaatsen van een raam in de zijgevel, waardoor er veel lichtinval is in de 

woonkamer. 
Het gebouw is voorzien van een lift en op de begane grond is een separate berging. 
 

Omgeving: 
Het appartement heeft een zeer gunstige ligging. Station Zuid en station RAI zijn vlot 

bereikbaar en hebben beide een frequente en snelle verbinding naar o.a. Schiphol. Per auto 
zit je zo op de A10, A2, A4 en A9. Op loopafstand ligt onder andere het winkelcentrum 

Groot Gelderlandplein voor alle boodschappen en om uitgebreid te winkelen. Het 
winkelcentrum heeft een divers aanbod, van speciaalzaken en verswinkels tot modewinkels 
en restaurants, met o.a. Marqt en de XL Albert Heijn. Ook met de tram 5 of 25 is 

gemakkelijk en snel het centrum van Amsterdam of Amstelveen te bereiken. De fiets is 
veilig stallen in de eigen berging in de onderbouw. De auto parkeer je voor de deur, met 

vergunning. De woning is voorts gelegen op 5 minuten afstand van de VU (ziekenhuis en 
universiteit) en de Zuid-as en het Amstelpark. 
 

Juridische omschrijving: 
het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie AK, 

complexaanduiding 2945-A, appartementsindex 11, welk appartementsrecht omvat:  
a. het achtenvijftig achthonderd tweede (58/802) onverdeeld aandeel in de 

gemeenschap bestaande uit het Erfpachtrecht; en  

b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning op de derde verdieping van het 
gebouw, plaatselijk bekend als Hof van Groenen 39 te 1083 JR Amsterdam;  

appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie AK, 
complexaanduiding 2945-A, appartementsindex 21, welk appartementsrecht omvat:  

a. drie achthonderd tweede (3/802) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande 

uit het Erfpachtrecht; en  
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de berging op begane grond van het gebouw 

 
Indeling: 
Op de begane grond is het centrale entree met het bellenbord. Vanuit het centrale entree 

is het appartement met de lift te bereiken. 
In het appartement is een royale hal die toegang biedt tot alle vertrekken. 

De L-vormige woonkamer met aangrenzend balkon (op het zuiden) is zeer licht door het 
zijraam. Vanuit de woonkamer en vanaf het balkon is een wijds uitzicht over veel groen en 
de sportvelden van de korfbalvereniging. 

De grote slaapkamer is voorzien van kastruimte. 
De keuken is ruim bemeten. Zo bevindt zich in de keuken een elektrische oven, een inductie 

kookplaat, een afzuigkap en een vaatwasser (alle apparatuur is van het mek Bosch), een 
ontbijttafel en kastenwand. Vanuit de keuken is de bijkeuken bereikbaar alwaar de 
wasmachineaansluiting zich bevindt en de cv-opstelling. Door de vaste planken in deze 

ruimte is er een zee aan opbergruimte. 
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De tweede slaapkamer is eveneens van een ruim formaat en ook voorzien van een 
kastenwand. 

Tot slot zijn vanuit de hal het separate toilet en de badkamer te bereiken. De badkamer is 
voorzien van een wastafelmeubel, een ligbad en een afzonderlijke douche. 
 

Op de begane grond is de berging, die voorzien is van vast stelling. 
 

Afwerking: 
Het appartementencomplex is gebouwd in 1986 en voorzien van aluminium kozijnen met  
dubbele beglazing. De deur naar het balkon in de woonkamer is van kunststof. 

Alle wanden zijn voorzien van stukwerk voorzien van behang. De plafonds zijn betonplaten 
voorzien van spuitwerk. 

Op de vloer ligt vloerbedekking met uitzondering van de keuken die voorzien is van zeil en 
de badkamer en toilet zijn betegeld. 

 
Oppervlakten: 
Conform de meetstaat, die opgemaakt is volgens de geldende normeringen van de 

Branchebrede Meetinstructie (BBMI), noemen wij: 
Gebruiksoppervlakte wonen 99 m² 

Inhoud van het appartement 240 m3 
 
Parkeerplaats(en): 

In het Hof van Groenen geldt betaald parkeren conform het tarief van “Zuid-7”. Op het 
moment van het opmaken van deze verkoopinformatie is er geen wachtlijst voor het 

verkrijgen van een parkeervergunning. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de 
website van de gemeente Amsterdam.nl/parkeren. 
 

Eigendom: 
Het appartement is gelegen op grond, eigendom van de gemeente Amsterdam, die zij in 

erfpacht heeft uitgegevens onder de volgende voorwaarden: 
- Eeuwigdurende erfpacht 
- Algemene bepalingen voor eeuwigdurende erfpacht 2016 van de gemeente 

Amsterdam zijn van toepassing verklaard. 
- De erfpacht is afgekocht tot en met 31 maart 2035. 

 
Vereniging van Eigenaars: 
Het appartement maakt een onderdeel uit van een Vereniging van Eigenaars genaamd 

“Vereniging van Eigenaren Dubbel Loon IV”, welke vereniging bestaat uit 14 woon en 
bergingen op de begane grond. De vereniging van Eigenaars is ingeschreven in de kamer 

van koophandel onder nummer 34379400. 
 
De administratie wordt professioneel gevoerd door: 

Alk VvE Beheer  
Jan Tademaweg 35 B 

2031 CT Haarlem 
Telefoon 023-5240648 
E-mail: valk@valkvvebeheer.nl 

 

mailto:valk@valkvvebeheer.nl
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Het betreft hier een financieel gezonde Vereniging van Eigenaars met een uitgebreide 
administratie. Voor  dit appartement is de servicekosten vastgesteld op € 187,50 per 

maand. Hierin is niet inbegrepen een voorschot op de stookkosten, omdat het appartement 
een eigen cv-installatie heeft. 
 

Bijzonderheden: 
➢ Woonoppervlakte: 99 m2 

➢ Eeuwigdurende erfpacht 
➢ Canon afgekocht tot en met 31 maart 2035 
➢ Appartementencomplex met lift 

➢ 3 Kamers 
➢ Ruim balkon op het zuiden 

➢ Vrij uitzicht 
➢ Bouwjaar 1986 

➢ CV-ketel Nefit HR-combi (bouwjaar 2015) 
 

Vraagprijs: 

€ 535.000,00 kosten koper. 
 

Oplevering:  
In overleg 
 

Energie prestatiecertificaat: 
 

 
Het label is geldig tot  
 

 
Notaris: 

Keuze koper. 
 
Maatvoeringsverklaring: 

“De gebruiksoppervlakte zoals vermeld in de brochure en/of de aanmelding op Funda is 
berekend conform de in de branche vastgestelde Branche Brede Meetinstructie (afgeleid 

van de NEN 2580-norm). De oppervlakte kan derhalve afwijken van vergelijkbare panden 
en/of oude referenties. Dit heeft vooral te maken met deze rekenmethode. Bij het tot stand 
komen van een koopovereenkomst verklaart koper voldoende te zijn geïnformeerd over de 

hiervoor bedoelde normering. Makelaar verkoper heeft zijn uiterste best gedaan de juiste 
oppervlakte en inhoud te berekenen aan de hand van eigen metingen en die van een 

professioneel bedrijf en dit zoveel mogelijk te ondersteunen door het plaatsen van 
plattegronden met maatvoering. Koper wordt voldoende in de gelegenheid gesteld de 
maatvoering zelf te (laten) controleren. Mocht de maatvoering voor een koper van evident 

belang zijn, dan dient koper dat uiten en verklaren zij door de verkopend of aankopend 
makelaar voldoende te zijn geadviseerd, om dit zelfstandig nog eens na te (laten) meten.” 

 
Niet zelf bewoningsclausule: 
“Koper is geattendeerd op het feit dat verkoper het verkochte niet zelf heeft gebruikt/bewoond 

en dat hij derhalve koper niet heeft kunnen informeren over eigenschappen van c.q. gebreken 
aan het verkochte, waarvan hij op de hoogte zou zijn geweest als hij het verkochte zelf feitelijk 
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had gebruikt. In dit kader zijn partijen uitdrukkelijk overeen gekomen, dat dergelijke 
eigenschappen c.q. gebreken voor risico en rekening van koper komen en dat bij de 

vaststelling van de koopsom hiermee rekening is gehouden.” 
Koper vrijwaart Verkoper voor alle eventuele aanspraken van derden, (waaronder begrepen 
die van zijn rechtsopvolgers onder bijzondere titel). 

 
Nadere inlichtingen: 

 

Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V. 
3de Kostverlorenkade 33  1054 TR  AMSTERDAM 

Tel: 020-589 3010  

info@khmakelaardij.nl  www.khmakelaardij.nl 
De door ons verstrekte informatie is vrijblijvend en uitsluitend voor geadresseerde bestemd. Alle door ons verstrekte gegevens zijn met zorg 
samengesteld en grotendeels gebaseerd op door derden verstrekte gegevens. Terzake de juistheid hiervan kunnen wij echter geen 
aansprakelijkheid aanvaarden. Alle verstrekte informatie moet worden beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een bieding of het 
starten van onderhandelingen. Op al onze werkzaamheden zijn de voorwaarden van de NVM van toepassing. 
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Foto’s van het appartement 
 

  
Centrale entree Entree appartement derde verdieping 

  
Woonkamer Woonkamer met zijkamer 

  
Zijkamer Woonkamer met zijkamer 
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Zijkamer Balkon aan woonkamer 

  
Balkon aan woonkamer Uitzicht vanaf balkon 

  
Slaapkamer Keuken 
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2de slaapkamer Badkamer 

  
Badkamer Toiletruimte 

  
Lift Berging 
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Plattegrondtekening appartement 

 
Alle maten en afmetingen in deze informatie zijn indicatief en door derden opgegeven. Hieraan 

kunnen derhalve geen rechten ontleend worden. 
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