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Beschrijving:
Op één van de meest geliefde plekken van de 

Nieuwendammerdijk is dit twee-onder-een-kap dijkhuis met 3 

slaapkamers en een heerlijke achtertuin op het zuiden te koop. 

Vanuit de woonkamer op dijkniveau heb je een prachtig uitzicht 

op het Vliegenbos. Aan de achtertuin grenst een groenstrook die 

slechts toegankelijk is voor bewoners en buren: een ideale 

speelplek voor kinderen! Kortom een heerlijke plek om te 

wonen; rustig en groen en toch heel dichtbij het centrum van 

Amsterdam. 

Indeling:
Dijkniveau: entree, hal, doorzon woonkamer met een prachtig 

uitzicht zowel op de dijk als op het Vliegenbos aan de 

achterzijde. Er is een houten vloer, een open haard en 

inbouwboekenkast. De trap loopt vanuit de woonkamer naar 

de woonkeuken. 

Souterrain: woonkeuken, voorzien van gaskookplaat, oven, 

afzuigkap, koelkast en vaatwasser. Vanuit de keuken toegang 

tot de heerlijke, grote, goed onderhouden tuin. Badkamer 

bestaande uit douche, dubbele wastafel, toilet en design 

radiator. Naast de badkamer is een opslagruimte,  voorzien 

van wasmachine en droger aansluiting. 

Eerste verdieping: 3 slaapkamers en een badkamer bestaande 

uit een wastafel en toilet. Het huis beschikt over een ruime 

vliering.

Tuin: prachtige grote achtertuin op het zuiden, voorzien van 

een tuinhuis (vv van elektra), die bereikt wordt via een pad 

langs het huis of vanuit de keuken in het souterrain. Achter de 

tuin ligt de groenstrook die alleen voor bewoners aan deze 

zijde van de dijk bereikbaar is. In de voortuin bestaat de 

mogelijkheid tot het creëren van een privé parkeerplaats. 
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Ligging:

Amsterdam Noord ontwikkelt zich in razend tempo tot een zeer geliefde 

woonomgeving. Het biedt een combinatie van rustig wonen in de natuur met 

de voordelen van stad heel dichtbij. Er is een divers aanbod van 

horecagelegenheden, zoals o.a.: ADAM toren, de Goudfazant, FC Hyena en 

het Skatecafé. Zowel winkelcentrum Boven ‘t IJ als meerdere kleine 

ambachtelijke winkels zijn vlakbij. Het centrum van Amsterdam is binnen 10 

minuten op de fiets te bereiken via het pontje of met de Noord-Zuidlijn. Ook 

het Waterland, met zijn charmante dorpjes ligt in de buurt. Verder zijn de 

ringweg A-10 en openbaar vervoerverbindingen gemakkelijk bereikbaar. 
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Bijzonderheden:
Het huis staat op eigen grond (geen erfpacht). 

Onderhoud:
Het huis is netjes onderhouden.

Parkeren:
Op eigen plek voor de deur of op de openbare weg.

Volgens ingewonnen informatie bij parkeerbeheer bedraagt er 

thans geen wachttijd voor het verkrijgen van een 

parkeervergunning. 

Milieudienst:
Volgens opgave van de Milieudienst is er geen 

bodemverontreiniging bekend en zijn er geen boven- of 

ondergrondse tanks bekend.

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.

Kenmerken:
• Achterom.

• Parkeren op eigen terrein.

• Tuin op het zuiden.

• Grote groenstrook achter de tuin. 

• Uitstekende locatie; natuur/rust in de stad.

• 3 slaapkamers.

• Gedeeltelijk voorzien van dubbel glas.

• Mogelijkheid tot uitbouw.

Kadaster:
Gemeente Amsterdam, sectie AL, perceel 1522, groot 161 m2. 
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Vraagprijs: € 650.000,- k.k.
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Disclaimer 
De 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. We hebben het te koop 

staande object niet ingemeten conform de meetinstructie.

Notariskeuze
De koopakte zal worden opgemaakt volgens het model van de Koninklijke notariële 

beroepsorganisatie, ring Amsterdam, 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. De notariskeuze dient door de koper binnen 3 

werkdagen na wilsovereenstemming bekend te zijn gemaakt. De ondertekening van 

de koopakte dient binnen 7 werkdagen na wilsovereenstemming gerealiseerd te zijn

Uitbrengen van biedingen
Ten behoeve van de voortgang van de verkoop en afbakening van 

verantwoordelijkheden, geven wij hierbij graag melding van de verkoopcondities in 

geval een aspirant-koper geen gebruik wenst te maken van deskundige 

aankoopbegeleiding zulks in de vorm van een beëdigd of gecertificeerde makelaar. 

Indien bij het aangaan van de onderhandelingen hiertoe door de aspirant-koper 

wordt gekozen, dient deze aan verkopende makelaar naar genoegen aan te tonen dat 

het onderliggend voorstel voldoende financieel is gewaarborgd. Dit kan worden 

aangetoond door bijvoorbeeld contract met of afgifte van een uitgebracht advies 

door een daartoe deskundig en erkend financiële instelling of adviseur.

- Biedingen worden slechts behandeld indien deze schriftelijk (per post, fax en/of   

email) aan de verkopend makelaar zijn toegezonden, vergezeld van een afschrift 

van een geldig legitimatiebewijs.

- De verkoper en diens makelaar zullen aan aspirant-koper al hetgeen meedelen dat 

ter kennis van koper behoort te worden gebracht, met dien verstande dat 

inlichtingen over feiten welke aan koper bekend zijn of uit eigen onderzoek bekend 

hadden kunnen zijn, voor zover een dergelijk onderzoek naar de geldende 

verkeersopvattingen van koper verlangd mag worden, door verkoper en/of diens 

makelaar niet behoeven te worden vertrekt. Aspirant-koper aanvaardt diens 

onderzoekplicht als zodanig. De aspirant-koper dient zelf de voor koop gangbare 

informatiebronnen te raadplegen.

- Biedingen blijven van kracht tot het moment waarop de verkoper (en/of diens 

makelaar) antwoordt met een acceptatie, het uitbrengen van een ander voorstel of 

door afwijzing van het door aspirant-koper uitgebracht voorstel. 
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Drie dagen bedenktijd
Sinds 1 september 2003 is de ‘wet koop onroerende zaken’ van kracht. De gevolgen 

van deze wet voor de woningmarkt en de makelaardij kunnen we samenvatten in 

twee hoofdpunten: drie dagen bedenktijd voor de koper en schriftelijk vastleggen 

van de koop. 

- Bedenktijd: overeenkomst alsnog ongedaan maken. De consument krijgt zo de 

gelegenheid om alsnog deskundigen te raadplegen of wat extra nachtjes te slapen 

over de aankoop. Deze bedenktijd is van dwingend recht: koper en verkoper 

kunnen niet afspreken dat deze niet van toepassing is. Wel kan koper tijdens de 

bedenktijd uit eigen beweging afstand doen van de resterende bedenktijd. De 

bedenktijd begint op de dag die volgt op de dag dat de koper (een kopie van) de 

door beide partijen getekende koopakte heeft ontvangen. Het precieze tijdstip 

waarop de koper de akte ontvangt, is niet van belang.

- Schriftelijk vastleggen: in tegenstelling tot de situatie vóór 1 september 2003 is 

de koop van een woning (door een consument) pas gesloten als de koopakte door 

de koper en verkoper is getekend. Tot die tijd is er geen rechtsgeldige koop. 
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