
Cornelis van Alkemadestraat 41
Amsterdam
€ 595.000,- k.k.





Omschrijving                                                        Indeling

Unieke ruime eengezinswoning met bijzondere gevelsteen, Het 

Witte Paard. Het huis beschikt over maar liefst 4 slaapkamers, een 

grote achtertuin en een balkon op het zuiden en is gelegen in de 

kindvriendelijke buurt Slotervaart op 2 minuten loopafstand van 

de Sloterplas. Rustig gelegen maar toch binnen enkele minuten is 

de stad bereikbaar, net als het Rembrandtpark en de Ring A-10.  

Entree van de hal met garderobe en toegang tot de voorberging 

met tussendeur naar de rest van het huis. Gang met trap, afgeslo-

ten trapkast en separaat toilet. Via deze gang krijgt u toegang tot 

de keuken en woonkamer. Aan de achterzijde ligt de ruime dichte 

keuken voorzien van diverse inbouwapparatuur. Vanuit de keuken 

is ook de tuin bereikbaar. De lichte doorzonwoonkamer is voor-

zien van een grote raampartij met een deur die toegang geeft tot 

de groene tuin gelegen op het zuiden. 

Op de eerste verdieping bevinden zich 3 goede slaapkamers en 

een badkamer. De badkamer is voorzien van wastafel, inloopdou-

che en toilet en is tezamen met één slaapkamer gelegen aan de 

voorzijde. De andere twee slaapkamers zijn gelegen aan de ach-

terzijde, waarvan één slaapkamer toegang geeft tot het balkon. 

Via de vaste trap kom je op de tweede verdieping, deze heeft één 

slaapkamer, een wasruimte en een serre. De vierde slaapkamer 

leent zich erg goed als studeerkamer of kantoor. Verder beschikt 

de wasruimte over wasbak en wasmachine aansluiting. De over-

loop beschikt over een inbouwkast. 







Bijzonderheden

•  Ruime gezinswoning

•  Zeer veel daglicht in de woning aanwezig.

•  De 2 slaapkamers aan de achterzijde gelegen op de eerste 

etage hebben een gemeenschappelijke ingebouwde kast met 

bureau en schoolbord. De grootste van deze 2 en de slaapka-

mer aan de voorzijde hebben inbouwkast.

•  Op de overloop van de 2e etage bevindt zich nog een vast-

staande buffetkast die weinig ruimte inneemt.

•  De wasruimte op de 2e etage beschikt over een keukenblok met 

geiser.

•  Groene, leuk aangelegde tuin

•  Unieke gevelsteen

•  Gelegen op erfpachtgrond van de gemeente Amsterdam

•  Jaarlijkse canon € 243,67 tot en met 30 september 2030

•  Na 30-9-2030 wordt de canon € 677,38, welke vanaf 01-01-

2022 geïndexeerd zal worden.

•  Balkon en tuin gelegen op het zuiden

•  4 slaapkamers

•  148,40m2 NEN gemeten

•  Ouderdomsclausule en asbestclausule worden opgenomen in 

de koopakte













Kenmerken & gegevens

De woning is gelegen op erfpacht, eigendom van de gemeente 

Amsterdam. Het recht van erfpacht is voortdurend en het hui-

dige tijdvak loopt tot en met 30 september 2030. De jaarcanon 

bedraagt € 243,67 per jaar. 

Verkopers hebben tijdig de aanvraag voor eeuwigdurende erf-

pacht gedaan en hebben gekozen voor een vaste canon na einde 

tijdvak. Jaarlijkse canon zal dan € 677,38 per jaar bedragen. 

Vraagprijs   € 595.000,- k.k.

Aanvaarding   In overleg

Notaris   Gevestigd in omgeving Amsterdam

  

Gebruiksoppervlakten

Wonen    148 m²

Overige inpandige ruimte   3 m²

Externe bergruimte   0 m²

Inhoud   530 m³



Algemeen
NEN 2580 clausule 
NEN 2580 clausule De gebruiksoppervlakte zoals vermeld in de brochure en/
of de aanmelding op Funda is berekend conform de branche vastgestelde 
NEN 2580-norm. De oppervlakte kan derhalve afwijken van vergelijkbare 
panden en/of oude referenties. Dit heeft vooral te maken met deze (nieuwe) 
rekenmethode. Bij het tot stand komen van een koopovereenkomst verklaart 
(aspirant) koper voldoende te zijn geïnformeerd over de hiervoor bedoelde 
normering. Wij doen ons uiterste best 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 platte-
gronden met maatvoering. (Aspirant) koper is/wordt uiteraard voldoende in 
de gelegenheid gesteld de maatvoering zelf te (laten) controleren. Mocht de 
maatvoering voor een (aspirant-) koper van evident belang zijn, dan hebben 
zij dat geuit en verklaren zij door de verkopend of aankopend makelaar vol-
doende te zijn geadviseerd, om dit eigenhandig nog eens na te (laten) meten

Disclaimer:
Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. 
Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige 
onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. 
Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Koper heeft zijn 
eigen onderzoekplicht naar alle zaken die voor hem of haar van belang zijn.  
Met betrekking tot deze woning is de makelaar adviseur van verkoper. Wij 
adviseren u een deskundige (NVM) makelaar in te schakelen die u begeleidt 
bij het aankoopproces. Indien u specifieke wensen heeft  omtrent de woning, 
adviseren wij u deze tijdig kenbaar te maken aan uw aankopend makelaar 
en hiernaar zelfstandig onderzoek te (laten)doen. Indien u geen deskun-
dige vertegenwoordiger inschakelt, acht u zich volgens de wet deskundige 
genoeg om alle zaken die van belang zijn te kunnen overzien. Van toepassing 
zijn de NVM voorwaarden

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.

Uitbrengen van biedingen
Ten behoeve van de voortgang van de verkoop en afbakening van verant-
woordelijkheden 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 gecertificeerd 
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 gewaar-
borgd. Dit kan worden aangetoond door bijvoorbeeld contact met of afgifte 
van een uitgebracht advies door een daartoe deskundig en erkend financiële 
instelling of adviseur.
•  Biedingen worden bij voorkeur per post of e-mail aan de verkopend 
makelaar toegezonden, vergezeld van een afschrift van een geldig 
legitimatiebewijs.
•  De verkoper en diens makelaar zal 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 onder-
zoek 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 verstrekt. Aspirant-
koper aanvaardt diens onderzoeksplicht 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 uitgebrachte 
voorstel.

3 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 
het schriftelijk vastleggen van de koop.
 
•  Bedenktijd
Een consument die een woning koopt heeft drie dagen bedenktijd. Daarin 
kan hij de 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 reste-
rende 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 koper en 
verkoper is getekend. Tot die tijd is er geen rechtsgeldige koop. Dit is door 
meerdere gerechtshoven bevestigd; indien een koopovereenkomst ten 
aanzien van een woning niet schriftelijk wordt vastgelegd conform artikel 7:2 
BW, is de sanctie nietigheid.
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