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*** See English translation below *** 
Algemeen: 
Een prachtig, ruim en licht 3-kamerappartement van bijna 95 m² (94,7 m²) groot 

op de eerste verdieping en het uitsluitend gebruiksrecht van de ruime tuin van maar 
liefst 77 m² en een terras van 13 m². Het appartement verkeert in een uitstekende 

staat van onderhoud en is op loopafstand van het prachtige Vondelpark. 
Vermeldenswaardig is natuurlijk de gebogen raampartij aan de voorzijde met een 

wijds uitzicht over de Overtoom. 
 

Omgeving: 
Het appartement is gelegen aan de 

Overtoom, een levendige straat met vele 
diverse faciliteiten binnen handbereik. 

Op loopafstand zijn diverse (buurt) winkels, 

cafés en restaurants te vinden, maar ook 
verschillende sport- en wellness 

voorzieningen en kinderdagverblijven. 
De bereikbaarheid van de woning is zonder 

meer goed te noemen. Zo vindt u op 
loopafstand tram 1 en tram 17, vanwaar u 

werkelijk alle kanten op kunt.  
Gaat u liever met de auto? Ook dat is geen 

enkel probleem, binnen 5 minuten rijdt u op 
de Ringweg A10. 

Stap op de fiets en binnen 4 minuten zit u 
op een terras op het Leidseplein. 
 

 

Juridische omschrijving: 
Het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning 

met tuin, gelegen op de eerste verdieping van het gebouw, plaatselijk bekend als 
Overtoom 252 A, 1054 JA Amsterdam, uitmakende het onverdeeld 

éénhonderd/vierhonderd éénenzeventigste (100/471) aandeel in de gemeenschap,  
bestaande uit het winkel-/woonhuis met ondergrond en erf, staande en gelegen 

aan de Overtoom 252 te Amsterdam, ten tijde van de splitsing in 
appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie T nummer 

6609, groot twee are en éénendertig centiare. 
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Indeling: 
Vanuit de centrale ingang (traphal) betreedt u de royale woonkamer.  

Door het grote boograam aan de voorzijde van het appartement ontstaat er veel 

lichtinval.  
 

Het eetgedeelte loopt over in een open keuken die is voorzien van 
inbouwapparatuur waaronder een vaatwasser, een 5-pits gasfornuis met 

afzuigkap, een koffiezet apparaat, een elektrische bakoven en koelkast.  
 

De badkamer is voorzien van een douche, een vaste wastafel en een ligbad.  
Grenzend aan de badkamer vindt u het separate toilet met een fonteintje. 

 
Aan de achterzijde van het appartement bevinden zich 2 slaapkamers.  

De ruime primaire royale slaapkamer voorzien van openslaande deuren geven 
toegang tot het terras waar het genieten is van de middag en avondzon door de 

noordwest ligging. 
De tweede ruime slaapkamer is voorzien van een ingebouwde kasten en aan de 

achterzijde komt u terecht op de overloop. 

De overloop beschikt over een wasmachine-/drogeraansluiting, geeft toegang 
(wederom) tot het ruime terras en tot de inpandige trap welke naar de tuin leidt. 

 
De ruime tuin gelegen in het noordwesten geeft ruimte om heerlijk te genieten. 

Een deel van de tuin is betegeld en de achterzijde van de tuin is aangelegd met 
gras. De tuin is groen, bloemrijk en heeft twee appelbomen. Door de noordwest 

ligging is dit een zonnige tuin.   
 

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

Branche Brede Meet Instructie (BBMI), noemen wij: 
 

Gebruiksoppervlakte wonen  94,7 m² 
Gebouw gebonden buiten ruimte(balkon) 13,3 m²  

Inhoud  299,0 m³ 
 

Parkeerplaats(en): 
Op de Overtoom geldt betaald parkeren conform het tarief van “West-11.3”. Volgens 

de website van de gemeente Amsterdam is voor dit gebied een wachtlijst van 5 

maanden voor het verkrijgen van een parkeervergunning. Voor meer informatie, ga 
naar de website van de gemeente Amsterdam.nl/parkeren. 
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Eigendom:  
De grond is uitgegeven in een voortdurend recht van erfpacht onder de volgende 

voorwaarden:  
- Ingangsdatum 1 januari 2016  

- Herzieningsdatum 1 januari 2057  

- Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 zijn van toepassing verklaard  

- Canon voor het appartementsrecht bedraagt thans € 1.123,70 (per jaar). 

 
Vereniging van Eigenaars: 

Het appartement maakt een onderdeel uit van een Vereniging van Eigenaars, genaamd ‘VvE 
gebouw Overtoom 252 te Amsterdam’. De vereniging is ingeschreven in de Kamer van 
Koophandel onder nummer 34341490. De vereniging is actief en gezond. Alle relevante 

stukken zijn aanwezig. Voor dit appartement zijn de servicekosten vastgesteld op € 95,00, 
per maand. 

 
Bijzonderheden: 
✓ Eerste verdieping met toegang tot tuin op de begane grond 

✓ Bijna volledig voorzien van dubbele beglazing 
✓ Woonoppervlakte: 95 m2 

✓ 2 slaapkamers 
✓ Dakterras aan de achterzijde 
✓ Gezonde VVE 

✓ Voortdurende erfpacht (AB 2000) 
✓ Uitstekende staat van onderhoud 

 
 
Vraagprijs: 

€ 749.000,00 kosten koper. 
 

 

Oplevering:  

In overleg 

 

 

Energie prestatiecertificaat: 

 

 
Het label is geldig tot 05-07-2032 
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General: 

A beautiful, spacious and bright 3-room apartment of almost 95 m² (94.7 m²) on the first 
floor and the exclusive right to use the spacious garden of no less than 77 m² and a terrace 

of 13 m². The apartment is in an excellent state of repair and is within walking distance of 
the beautiful Vondelpark. Worth mentioning is of course the curved windows at the front 
with a wide view over the Overtoom. 

 
Surroundings: 

The apartment is located on the Overtoom, a lively street with many facilities within easy 
reach. 
Various (neighborhood) shops, cafes and restaurants can be found within walking distance, 

as well as various sports and wellness facilities and nurseries. 
The accessibility of the house is without a doubt good. For example, you will find tram 1 

and tram 17 within walking distance, from where you can really go in all directions. 
Do you prefer to go by car? That is no problem at all, within 5 minutes you can drive on the 
A10 ring road. 

Get on your bike and within 4 minutes you are on a terrace on Leidseplein. 
 

Legal description: 
The apartment right entitling to the exclusive use of the house, located on the first floor of 

the building, locally known as Overtoom 252 A, 1054 JA Amsterdam, constituting the 
undivided one hundred/four hundred and seventy-first (100/471) share in the community, 
consisting of the shop/residential house with ground floor and yard, standing and located 

at the Overtoom 252 in Amsterdam, at the time of the division into apartment rights known 
in the cadastral register of the municipality of Amsterdam, section T number 6609, large 

two ares and thirty-one centiare and 
the exclusive right of use of the backyard of no less than 77 m². 
 

Layout: 
From the central entrance (staircase) you enter the spacious living room. 

The large arched window at the front of the apartment creates a lot of light. 
 
The dining area flows into an open kitchen that is equipped with built-in appliances including 

a dishwasher, a 5-burner gas stove with extractor hood, a coffee machine, an electric oven 
and refrigerator. 

 
The bathroom has a shower, a washbasin and a bath. 
Adjacent to the bathroom you will find the separate toilet with a fountain. 

 
At the rear of the apartment are 2 bedrooms. 

The spacious primary bedroom with patio doors gives access to the terrace where you can 
enjoy the afternoon and evening sun due to the northwest location. 
The second spacious bedroom has built-in wardrobes and at the rear you reach the landing. 

The landing has a washer/dryer connection, gives access (again) to the spacious terrace 
and to the indoor staircase which leads to the garden. 
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The spacious garden located in the northwest provides space to enjoy. Part of the garden 

is tiled and the rear of the garden is laid to lawn. The garden is green, flowery and has two 
apple trees. Due to its northwest location, this is a sunny garden. 

 
Surfaces: 
In accordance with the measurement statement, which is drawn up in accordance with the 

applicable standards of the Branche Broad Measurement Instruction (BBMI), we mention: 
 

Residential area 94.7 m² 
Building-bound outdoor space (balcony) 13.3 m² 
Content 299.0 m³ 

 
Parking lots): 

Paid parking applies on the Overtoom in accordance with the rate of “West-11.3”. According 
to the website of the municipality of Amsterdam, there is a waiting list of 5 months for this 
area to obtain a parking permit. For more information, go to the website of the municipality 

of Amsterdam.nl/parkeren. 
 

Property: 
The land is issued in a continuous right of leasehold under the following conditions: 

- Effective January 1, 2016 
- Revision date January 1, 2057 
- General Provisions for continuous leasehold 2000 have been declared applicable 

- Canon for the apartment right currently amounts to € 1,123.70 (per year). 
 

Association of Owners: 
The apartment is part of an Association of Owners, called 'VvE building Overtoom 252 in 
Amsterdam'. The association is registered in the Chamber of Commerce under number 

34341490. The association is active and healthy. All relevant documents are present. The 
service costs for this apartment are set at € 95.00 per month. 

 
Particularities: 

- First floor with access to garden on the ground floor 

- Almost fully equipped with double glazing 
- Living area: 95 m2 

- 2 bedrooms 
- Roof terrace at the rear 
- Healthy VVE 

- Permanent leasehold (AB 2000) 
- Excellent state of maintenance 

 
Delivery: 
In consultation 

 
Energy performance certificate: 

The C label is valid until 07-07-2032 
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Nadere inlichtingen / Information: 

 

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

Tel: 020-589 3010  

info@khmakelaardij.nl  www.khmakelaardij.nl 
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Foto’s van het appartement 
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Plattegrondtekening 
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Alle maten en afmetingen in deze informatie zijn indicatief en door derden opgegeven. Hieraan 

kunnen derhalve geen rechten ontleend worden. 
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