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Object: 
Het appartementsrecht rechtgevend op het uitsluitend gebruik 

van de woning gelegen op de partere met kelder en erf, 

plaatselijk bekend als Karel Doormanstraat 143, 1055 VE 

Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Sloten, sectie C, 

nummer 9534 appartementsindex 1, uitmakende het ¼ 

onverdeeld aandeel in de gemeenschap. 

Beschrijving: 
Verrassend appartement van ca 87m2 met tuintje. Het huis is in 

de Amsterdamscheschool stijl gebouwd. Het ligt op een zeer  

gunstige ligging in stadsdeel West met alle voorzieningen in de 

buurt precies tussen de ringweg en Jordaan in. Door een 

vernuftige verbouwing heeft dit appartement naast veel 

woonruimte ook enorm veel bergruimte. 

Indeling: 
Eigen entree; tochtportaal; hal met garderobe- / trapkast; toilet 

met fonteintje; zitkamer met half open keuken en openslaande 

deuren naar de tuin; Vanuit de zitkamer kan men via “de 

boekenkast” naar de ondergelegen verdieping; ruime slaapkamer 

waar momenteel een kinderkamer is bijgemaakt; badkamer met 

ligbad, douche, wastafel en toilet. Er is een ruime berging alwaar 

de CV-installatie en de was- en droogmachine aansluiting is. 

Milieudienst: 
Volgens opgave van de Milieudienst is er geen 

bodemverontreiniging bekend en zijn er geen boven- of 

ondergrondse tanks bekend. 

Onderhoud: 
Het pand is van binnen en van buiten goed onderhouden, de 

CV-ketel is uit 2015. 

Vereniging van Eigenaren: 
Het betreft een actieve VVE die gezamenlijk met het buurpand 

het onderhoud uitvoert. De service kosten bedragen € 70,- per 

maand. De vereniging behelst alleen dit pand. De administratie 

wordt door DeLair Vastgoedbeheer uitgevoerd.  
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Voorzieningen: 
• Centrale verwarming. 

• Eigen grond. 

• Eigen opgang. 

• Geïsoleerde beglazing. 

• zonnig beschut tuintje. 

Parkeren: 
Parkeren is mogelijk op de openbare weg met vergunning of 

betaald parkeren.  

Vraagprijs: € 325.000,-- k.k. 

Notaris keuze: 
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. 

Gemeentebelasting: 
De WOZ-waarde 2016 is € 287.500,- 

Maten: 
Volgens het NEN rapport is het woonoppervlak 87m2.  
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