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Emmy Andriessestraat 382 
AMSTERDAM 

 
 

Vraagprijs € 475.000,00 kosten koper 
 

 

 
Speels ingedeeld herenhuis (129 m2), gelegen aan het water van een brede 
gracht. Door de hoekligging heeft de woning ook ramen aan de zijkant waardoor er 
veel lichtinval is. Daarnaast is de woning aan twee kanten omgeven door deze 
gracht en heeft hierdoor een vrije ligging. 
 
INDELING: 
Begane grond:  
Entree naar hal met meterkast, zwevend toilet met fontein, studeerkamer-/kantoor, 
berging met toegang tot buiten. Achterkamer met mooi uitzicht over het water, 
balkon en toegang tot de steiger voor een flinke boot. 
Eerste verdieping, plafondhoogte 2.70 meter: 
Woonkamer met vloerverwarming en toegang tot het fijne balkon gelegen op het 
westen. De luxe open design woonkeuken, uitgevoerd in hoogglans zwart, is 
voorzien van stoomoven, heteluchtoven en magnetron. Kookeiland met quooker, 
inductie kookplaat, vaatwasser van Bosch en een kwarts aanrechtblad van het 
merk Silestone. Daarnaast een in het oog springende luxe Amerikaanse Side by 
side Bosch koel-/vrieskast met ijsdispenser. 
Tweede verdieping, plafondhoogte 2.70 meter: 
Overloop, slaapkamer gelegen aan de voorzijde. Luxe badkamer met whirlpool, 
inloopdouche, tweede toilet en wastafel. Inpandige berging voorzien van 
wasmachine- en drogeraansluiting, tweede slaapkamer met inloopkast. 
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ALGEMEEN: 
- Woonoppervlakte 129 m2, inhoud 451 m3; 
- bouwjaar 2008; 
- erfpacht: AB 2000, erfpachtcanon is afgekocht tot en met 30 november 2057; 
- verwarming middels stadsverwarming, warm water middels centrale voorziening; 
- elektrische installatie bestaande uit voldoende groepen met aardlekschakelaar; 
- kadastraal bekend Gemeente Amsterdam, sectie AU, nummer 2567, groot 68 
centiare (woning) en nummer 2578 groot 12 centiare (parkeerplaats); 
- vergunningen van Waternet en Gemeente Amsterdam voor aanleggen van 
steiger zijn beschikbaar; 
- oplevering: in overleg.  
 
LIGGING EN BEREIKBAARHEID:  
De woning is gelegen op een gewild gedeelte van Haveneiland te IJburg. Het 
eiland beschikt over diverse basisscholen, het IJburg College (VWO, HAVO en 
VMBO), gezondheidscentra, kinderopvangcentra, winkelcentrum en Amsterdamse 
creatieve winkels. De gezellige jachthaven, met haar terrassen en leuke 
restaurants en stadsstrand Blijburg in de achtertuin. Daarnaast bevindt zich het 
Diemerpark (met klein strand, hockeyclub en voetbalvereniging) op loopafstand. 
Ook de Maxis is binnen handbereik. Door de ruime opzet van het eiland is het ook 
voor kinderen een uiterst aangename omgeving om op te groeien. Met tram 26 
naast de deur staat u binnen een kwartier op Centraal Station en de ring A10 
(S114) en de A1 zijn binnen handbereik. 
 
BIJZONDERHEDEN: 
- Ingebouwde horren in de balkondeur opening van de woonkamer, het 
eetkamerraam en de slaapkamerramen; 
- terras en balkon gelegen op westen; 
- steiger met mogelijkheid tot aanleggen van een boot; 
- extra (werk)kamer aan het water; 
- de servicekosten voor VVE Plijn60B bedragen € 12,= per maand voor het 
onderhoud van het binnenterrein en de toegangspoort; 
- de parkeerplaats op het achtergelegen binnenterrein is voorzien van een 
toegangspoort met afstandsbediening. 
 
Leuk en ruim herenhuis, zeker een bezichtiging waard. Maak vrijblijvend een 
afspraak en laat u verrassen! 
 
Vraagprijs is inclusief parkeerplaats 
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Adres gegevens 
Adres Emmy Andriessestraat 382 

Postcode / plaats 1087 LS Amsterdam 

 

Object gegevens 
Soortwoning Hoekwoning 

Bouwjaar 2008 

Permanente bewoning Ja 

Huidig gebruik Woonruimte 

Huidige bestemming Woonruimte 

 

Maten object 
Aantal kamers 4 

Aantal slaapkamers 3 

Volume 451,93 m³ 

Woonoppervlakte 129 m² 

 

Details 
Ligging object In woonwijk, aan water 

Verwarming Stadsverwarming  

Warmwater Centrale voorziening 

Berging 
Parkeren 

Inpandig 
Inclusief parkeerplaats 
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Plattegrond begane grond 
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Plattegrond eerste verdieping 
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Plattegrond tweede verdieping 
 



         

         
 

 
Amsterdam | telefoon 020 - 716 52 05 | Baron G.A. Tindalstraat 144 – 146, 1019 TX Amsterdam 

Postadres | Postbus 2030, 1000 CA Amsterdam | e-mail info@koltmakelaardij.nl 

 
 
Geachte belangstellende, 
 
Allereerst danken wij u, mede namens de eigenaar van de woning, voor de door u 
getoonde interesse in betreffend object. De woning heeft u inmiddels bekeken of 
gaat u binnenkort wellicht bekijken naar aanleiding van de ontvangst van deze 
brochure. 
 
Als verkopend makelaar van deze woning zijn wij graag bereid u alles over dit 
pand te vertellen. In deze brochure treft u een reeks van gegevens aan over het 
object.  
 
Uiteraard kan het zo zijn dat er bepaalde vragen nog niet door deze brochure 
beantwoord worden. Met vragen over de woning, maar ook wanneer u meer wilt 
weten over de financiële mogelijkheden voor de aankoop van deze woning, zijn wij 
voor u bereikbaar op ons telefoonnummer 020 716 52 05. 
 
Verder kunnen wij gratis een indicatie geven van de waarde van uw eigen woning 
(indien van toepassing).  
 
Bel ons gerust voor nadere uitleg of informatie. Ons kantoor is van maandag t/m 
vrijdag bereikbaar van 09.00 tot 17.30 uur. 
 
Graag tot ziens! 
Kolt Makelaardij, 
 
Benno Kolt RMT 
NVM Register Makelaar / Taxateur o.z. 
 
Telefoon | telefoon 020 - 716 52 05  
Adres | Baron G.A. Tindalstraat 144 - 146, 1019 TX Amsterdam 
Postadres | Postbus 2030, 1000 CA Amsterdam  
E-mail |  info@koltmakelaardij.nl 
Internet | www.koltmakelaardij.nl  
 

 
 
 
Verkoopprocedure 
Alle door Kolt Makelaardij en de verkoper verstrekte informatie moet uitsluitend 
worden gezien als een uitnodiging tot nader overleg tot het uitbrengen van een 
bod. Kolt Makelaardij raadt geïnteresseerden aan, voor het doen van een bieding, 
een eigen makelaar in te schakelen voor de begeleiding bij aankoop.  
 
Verkoper acht zich gerechtigd tot het aanhoren van meerdere biedingen. Indien er 
min of meer tegelijkertijd door meerdere gegadigden wordt geboden, is verkoper 
gerechtigd met één van hen een verkoopovereenkomst te sluiten.  

 

mailto:info@koltmakelaardij.nl
http://www.koltmakelaardij.nl/
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In de praktijk betekent dit, dat het voor potentiële kopers in dergelijke gevallen 
raadzaam is direct een zo goed mogelijke bieding voor wat betreft prijs en 
voorwaarden te doen. Verkoper stelt uitdrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot 
stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken (prijs object) maar ook over 
de details (zoals datum van oplevering, roerende zaken etc.) overeenstemming is 
bereikt. 
 
Schriftelijkheidsvereiste 
De wetgever heeft bepaald dat voor particulieren (die niet bedrijfsmatig handelen) 
bij aankoop van een woning een schriftelijkheidsvereiste geldt en dat na het 
ondertekenen van de koopovereenkomst en het ter hand stellen van de 
koopovereenkomst voor de koper een bedenktijd van drie dagen geldt.  
 
Kortom: Een overeenkomst is pas rechtsgeldig als de koopakte door beide 
partijen is ondertekend. 
 
Koopakte 
Koper kan na het bereiken van de mondelinge overeenkomst een notaris aan 
wijzen gevestigd in de gemeente Amsterdam. Het koopcontract dat zal worden 
gehanteerd is het model Ring Amsterdam. De notariskeuze is aan koper. 
 
Bij een tot stand gekomen overeenkomst buiten Amsterdam zal door Kolt 
Makelaardij of een nader te bepalen notaris de koopakte volgens model worden 
opgesteld. Daarin wordt gebruikelijk opgenomen een waarborgsom of 
bankgarantie van 10% van de koopsom die wordt voldaan aan de notaris. 
Voorbehouden kunnen alleen worden opgenomen (bijvoorbeeld voor het verkrijgen 
van financiering) indien deze uitdrukkelijk bij de bieding zijn vermeld. 
 
Bod / bieding  
Indien u een bod / bieding wenst uit te brengen op de woning ontvangen wij graag 
per e-mail (info@koltmakelaardij.nl) een bevestiging van u met daarin opgenomen 
de volgende gegevens: 
 
Naam: 
Adres: 
Postcode en woonplaats: 
Telefoonnummer:  
E-mail: 
 
Koopsom:  
Opleverdatum (sleuteloverdracht): 
Eventueele ontbindende voorwaarde (financieringsvoorwaarde etc.):  
 
 
Onderzoeksplicht 
De koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem van 
belang (kunnen) zijn. Kolt Makelaardij raadt geïnteresseerden aan, voor het doen 
van een bieding, een eigen makelaar in te schakelen voor de aankoopbegeleiding. 
 
Brochure 
Alhoewel zorgvuldigheid is betracht, wordt voor de inhoud van deze 
verkoopbrochure noch door de eigenaar noch door de verkopend makelaar, enige 
aansprakelijkheid aanvaard voor de onjuistheid van de vermelde gegevens. De 
tekeningen in deze brochure geven vaak de standaardsituatie van de woning weer. 
Het kan zijn dat de eigenaar wijzigingen heeft aangebracht, zodat de maten van 
diverse ruimten niet meer kloppen. 
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Energielabel 
Vanaf 1 januari 2015 heeft de rijksoverheid een voorlopig energielabel afgeven 
voor iedere woning in Nederland. Verkoper is vanaf die datum verplicht dit 
voorlopige label vòòr de eigendomsoverdracht definitief te laten maken. Het niet 
hebben van een gevalideerd label is voor rekening en risico van verkoper. 
Verkoper zal voor datum levering het energielabel overhandigen aan koper. 
 
Verder zoeken? 
Mocht u geen interesse meer hebben voor deze woning, maar wilt u graag verder 
zoeken en beschikt u niet over een begeleidend makelaar? Dan nodigen wij u 
gaarne uit voor een vrijblijvend gesprek om u te informeren over de wijze waarop 
wij u van dienst kunnen zijn. 
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