
 
 

  

 
Hein Makelaars Team 

Schoterweg 83 
2023 GC, HAARLEM 

Tel: 023-2001047 
E-mail: info@heinmakelaarsteam.nl 

www.heinmakelaarsteam.nl 

 

 
 

 

  

 

  

 

  

 
Spaarndammerstraat 28 c, 1013 SW Amsterdam 

Vraagprijs € 320.000,- k.k. 
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Omschrijving 

 

Spaarndammerstraat 28 c, 1013 SW Amsterdam 
 
Super leuk 2-kamer-appartement met fijn balkon aan de achterzijde op het oosten!   
  
Het gaat om een licht en goed ingedeeld tweekamerappartement van ca.38 m2 op de tweede etage met een balkon 
op het oosten dat aan de achterzijde van het pand is gelegen.   
  
Vanuit de woonkamer aan de voorzijde, kunt u kijken richting het Westerpark. Door deze ligging van de woonkamer 
en de erker is het een lichte woning. Het appartement beschikt over praktische kast met wasmachine-aansluiting. Bij 
het appartement hoort ook een ruime berging die op de zolderverdieping is gelegen.   
  
Alle voorzieningen zijn op loopafstand. Er zijn diverse winkels en meerdere grote supermarkten in de straat en 
verderop in de straat zijn twee gezellige pleinen met horeca, zoals het Café de Walvis en Bar Mick.   
  
Het Westerpark met de Westergasfabriek ligt op 150 meter afstand, van een rondje (hard)lopen tot ontspannen aan 
de zwemvijver. Een heerlijk broodje bij de Bakkerswinkel tot lekker eten in de Westerliefde.   
  
De Jordaan bevindt zich op loopafstand en in de nabije omgeving is een ruime keuze uit diverse winkels, restaurants 
en cafés.   
  
Indeling:   
Op de begane grond komt u binnen in de hoofdentree. Via het gemeenschappelijke trappenhuis gaat u naar de 
tweede verdieping. U komt in de woning binnen in de hal. Alle vertrekken zijn hier vandaan te bereiken. Aan de 
linkerzijde, de achterzijde van het pand, is de ruime slaapkamer met openslaande deuren naar het balkon.   
  
Daarnaast is de fraaie keuken met inbouwapparatuur. Ook is er extra bergruimte gecreëerd door middel van een 
apothekerskast. Ook vanuit de keuken is het balkon toegankelijk. In de keuken is ook de cv-ketel.  
  
In het midden van het appartement is de badkamer met een wastafel, een instapdouche en het hangend toilet. Aan 
de voorzijde van de woning is de ruime doorzonwoonkamer met een aparte eetkamerplek.   
  
Op de zolderverdieping is een aparte ruime berging.    
  
Vereniging van Eigenaars    
De Vereniging van Eigenaars wordt door VVE Beheer Amsterdam gevoerd. De leden zijn actief betrokken bij het 
onderhoud van het pand. De servicekosten zijn €     108,35 per maand.   
  
Bijzonderheden:   
Woonoppervlak:    38,3 m2 (NEN 2580)  
Service kosten € 108,35  
Balkon aanwezig aan de achterzijde op het oosten  
Energielabel E  
Oplevering kan per direct  
De erfpachtcanon is afgekocht tot en met 30 september 2054 
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Kenmerken 
Vraagprijs : € 320.000,00 
Soort : Appartement 
Open portiek : Nee 
Aantal kamers : 2 kamers waarvan 1 slaapkamer(s) 
Inhoud woning : 130 m3 
Gebruiksoppervlakte woonfunctie : 38 m2 
Soort appartement : Bovenwoning 
Bouwjaar : 1909 
Ligging : In woonwijk, vrij uitzicht 
Tuin : Plaats 
Hoofdtuin  Plaats  2 m2  (107 cm bij 215 ) cm  
Garage : Geen garage 
Energielabel : E 
Verwarming : C.V.-Ketel 
Isolatie : Dubbel glas 
C.V.-ketel : VR Intergas (Gas gestookt combiketel uit 2006, Eigendom) 
   

Locatie 
Spaarndammerstraat 28 c  
1013 SW  AMSTERDAM 

 

 



 
 

  

 
Hein Makelaars Team 

Schoterweg 83 
2023 GC, HAARLEM 

Tel: 023-2001047 
E-mail: info@heinmakelaarsteam.nl 

www.heinmakelaarsteam.nl 

 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

  

 
Hein Makelaars Team 

Schoterweg 83 
2023 GC, HAARLEM 

Tel: 023-2001047 
E-mail: info@heinmakelaarsteam.nl 

www.heinmakelaarsteam.nl 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

  

 
Hein Makelaars Team 

Schoterweg 83 
2023 GC, HAARLEM 

Tel: 023-2001047 
E-mail: info@heinmakelaarsteam.nl 

www.heinmakelaarsteam.nl 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

  

 
Hein Makelaars Team 

Schoterweg 83 
2023 GC, HAARLEM 

Tel: 023-2001047 
E-mail: info@heinmakelaarsteam.nl 

www.heinmakelaarsteam.nl 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

  

 
Hein Makelaars Team 

Schoterweg 83 
2023 GC, HAARLEM 

Tel: 023-2001047 
E-mail: info@heinmakelaarsteam.nl 

www.heinmakelaarsteam.nl 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

  

 
Hein Makelaars Team 

Schoterweg 83 
2023 GC, HAARLEM 

Tel: 023-2001047 
E-mail: info@heinmakelaarsteam.nl 

www.heinmakelaarsteam.nl 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

  

 
Hein Makelaars Team 

Schoterweg 83 
2023 GC, HAARLEM 

Tel: 023-2001047 
E-mail: info@heinmakelaarsteam.nl 

www.heinmakelaarsteam.nl 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

  

 
Hein Makelaars Team 

Schoterweg 83 
2023 GC, HAARLEM 

Tel: 023-2001047 
E-mail: info@heinmakelaarsteam.nl 

www.heinmakelaarsteam.nl 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

  

 
Hein Makelaars Team 

Schoterweg 83 
2023 GC, HAARLEM 

Tel: 023-2001047 
E-mail: info@heinmakelaarsteam.nl 

www.heinmakelaarsteam.nl 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

  

 
Hein Makelaars Team 

Schoterweg 83 
2023 GC, HAARLEM 

Tel: 023-2001047 
E-mail: info@heinmakelaarsteam.nl 

www.heinmakelaarsteam.nl 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

  

 
Hein Makelaars Team 

Schoterweg 83 
2023 GC, HAARLEM 

Tel: 023-2001047 
E-mail: info@heinmakelaarsteam.nl 

www.heinmakelaarsteam.nl 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

  

 
Hein Makelaars Team 

Schoterweg 83 
2023 GC, HAARLEM 

Tel: 023-2001047 
E-mail: info@heinmakelaarsteam.nl 

www.heinmakelaarsteam.nl 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

  

 
Hein Makelaars Team 

Schoterweg 83 
2023 GC, HAARLEM 

Tel: 023-2001047 
E-mail: info@heinmakelaarsteam.nl 

www.heinmakelaarsteam.nl 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

  

 
Hein Makelaars Team 

Schoterweg 83 
2023 GC, HAARLEM 

Tel: 023-2001047 
E-mail: info@heinmakelaarsteam.nl 

www.heinmakelaarsteam.nl 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

  

 
Hein Makelaars Team 

Schoterweg 83 
2023 GC, HAARLEM 

Tel: 023-2001047 
E-mail: info@heinmakelaarsteam.nl 

www.heinmakelaarsteam.nl 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

  

 
Hein Makelaars Team 

Schoterweg 83 
2023 GC, HAARLEM 

Tel: 023-2001047 
E-mail: info@heinmakelaarsteam.nl 

www.heinmakelaarsteam.nl 

 
 
 



 
 

  

 
Hein Makelaars Team 

Schoterweg 83 
2023 GC, HAARLEM 

Tel: 023-2001047 
E-mail: info@heinmakelaarsteam.nl 

www.heinmakelaarsteam.nl 

Plattegrond 
 

 



 
 

  

 
Hein Makelaars Team 

Schoterweg 83 
2023 GC, HAARLEM 

Tel: 023-2001047 
E-mail: info@heinmakelaarsteam.nl 

www.heinmakelaarsteam.nl 

Plattegrond 
 

 



  
 

  

 
Hein Makelaars Team 

Schoterweg 83 
2023 GC, HAARLEM 

Tel: 023-2001047 
E-mail: info@heinmakelaarsteam.nl 

www.heinmakelaarsteam.nl 

Lijst van zaken 
 

 

 Blijft 
achter 

Gaat 
mee 

Kan worden 
overgenomen 

n.v.t. 

Woning 
Interieur 

Verlichting, te weten:     

- Inbouwspots/dimmers     

- Opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers     

- Losse (hang)lampen     

-      

-      

(Losse)kasten, legplanken, te weten:     

-      

-      

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten:     

- Gordijnrails     

- Gordijnen     

- Overgordijnen     

- Vitrages     

- Rolgordijnen     

- Lamellen     

- Jaloezieën     

- (Losse) horren/rolhorren     

-      

-      

Vloerdecoratie, te weten:     

- Vloerbedekking     

- Parketvloer     

- Houten vloer(delen)     

- Laminaat     

- Plavuizen     

-      

-      

(Voorzet) openhaard met toebehoren     

Allesbrander     

Houtkachel     

(Gas)kachels     
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 Blijft 
achter 

Gaat 
mee 

Kan worden 
overgenomen 

n.v.t. 

Designradiator(en)     

Radiatorafwerking     

Overig, te weten: 
    

- Spiegelwanden     

- Schilderij ophangsysteem     

-      

-      

 
Keuken 

    

Keukenblok (met bovenkasten)     

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten: 
    

- Kookplaat     

- (Gas)fornuis     

- Afzuigkap     

- Magnetron     

- Oven     

- Combi-oven/combimagnetron     

- Koelkast     

- Vriezer     

- Koel-vriescombinatie     

- Vaatwasser     

- Quooker     

- Koffiezetapparaat     

-      

-      

Keukenaccessoires, te weten:     

-      

-      

 
Sanitair/sauna 

    

Toilet met de volgende toebehoren:     

- Toilet     

- Toiletrolhouder     

- Toiletborstel(houder)     

- Fontein     

-      

-      

Badkamer met de volgende toebehoren:     

- Ligbad     

- Jacuzzi/whirlpool     

- Douche (cabine/scherm)     

- Stoomdouche (cabine)     
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 Blijft 

achter 
Gaat 
mee 

Kan worden 
overgenomen 

n.v.t. 

- Wastafel     

- Wastafelmeubel     

- Planchet     

- Toiletkast     

- Toilet     

- Toiletrolhouder     

- Toiletborstel(houder)     

-      

-      

Sauna met toebehoren     

     

 
Exterieur/installaties/veiligheid/energiebesparing 

    

Schotel/antenne     

Brievenbus     

(Voordeur)bel     

Alarminstallatie     

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie     

Rookmelders     

Screens/rolluiken     

CV met toebehoren     

(Klok)thermostaat     

Warmwatervoorziening, te weten: 
    

- Via CV-installatie     

- Boiler     

- Close-in boiler     

- Geiser     

-      

-      

Mechanische ventilatie     

Luchtbehandeling     

Airconditioning met toebehoren (aantal: ………)     

Isolatievoorzieningen (voorzetramen/radiatorfolie etc.), te weten: 

-      

-      

Telefoonaansluiting/internetaansluiting     

Veiligheidsschakelaar wasautomaat     

Waterslot wasautomaat     

Zonnepanelen     
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 Blijft 
achter 

Gaat 
mee 

Kan worden 
overgenomen 

n.v.t. 

Tuin 
    

Inrichting 
    

Tuinaanleg/bestrating     

Beplanting     

     

Verlichting/installaties 
    

Buitenverlichting     

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder     

     

 
    

Bebouwing 
    

Tuinhuis/buitenberging     

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging     

(Broei)kas     

     

     

 
    

Overig 
    

Overige tuin, te weten: 
    

- (Sier)hek     

- Vlaggenmast(houder)     

-      

-      

 

Overig 
    

Zijn er zaken die geen eigendom zijn van verkoper omdat 
er sprake is van een leasecontract. Zo ja, neemt verkoper 
de zaak mee of moet het betreffende contract worden 
overgenomen? 

Ja Nee Gaat mee Moet 
worden 
overgen

omen 

CV/geiser/boiler     

Keuken/tuin/kozijnen     

Intelligente thermostaten e.d.     

Stadsverwarming     

Zonnepanelen     

     

     

Bijlage(n) over te nemen contracten: 
    

-  

-  
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Belangrijke zaken 
 
Welke verkoopprocedure wordt er gehanteerd? 
  
Verkoopsysteem A: 
Zodra de woning c.q. het pand op de markt komt, krijgt degene die als eerste naar het oordeel van de verkoper (of 
cliënt/makelaar) een serieus en onderhandelbaar openingsbod heeft uitgebracht de positie van de eerste bieder. 
Tijdens de onderhandelingen met de eerste bieder kunnen bezichtigingen met andere koopgegadigden voor de 
woning gewoon plaatsvinden. Andere koopgegadigden worden bij de bezichtiging gemeld dat er inmiddels een 
openingsbod van de eerste bieder op de woning c.q.  het pand rust (het geboden bedrag en de naam van de eerste 
bieder worden niet gemeld). Om de onderhandelingen met de eerste bieder af te breken c.q. af te dwingen hebben de 
andere koopgegadigden de mogelijkheid om een éénmalig en uiterst bod uit te brengen met hun maximale 
aankoopsom en voorwaarden (eventuele ontbindende voorwaarden, opleveringsdatum, roerende zaken e.d.). De 
verkopende makelaar bespreekt vervolgens deze biedingen met de verkoper en kan vervolgens de eerste bieder een 
uiterst verkoopvoorstel doen. Indien de eerste bieder hierop ingaat wordt met hem een koopovereenkomst gesloten. 
Zo niet dan is de verkoper vrij met één van de andere koopgegadigden een koopovereenkomst te sluiten. 
  
Amsterdams biedsysteem 
Zodra de woning op de markt komt, krijgt degene die als eerste, naar het oordeel van de verkoper, een als zodanig 
aanvaardbaar openingsbod heeft uitgebracht, de positie van de eerste bieder. Tijdens de onderhandelingen met de 1e 
bieder kunnen bezichtigingen met andere koopgegadigden voor de woning gewoon plaatsvinden. Andere 
koopgegadigden wordt bij de bezichtigingen gemeld dat er inmiddels een openingsbod van de 1e bieder op de woning 
rust (bedrag en naam bieder worden uiteraard niet genoemd). Om de onderhandelingen met de eerste bieder af te 
breken c.q. af te dwingen, hebben andere koopgegadigden de mogelijkheid om een éénmalig een uiterst voorstel 
(STORTINGSBOD) uit te brengen, welke hun koopsom aangeeft, alsmede hun voorwaarden (eventuele ontbindende 
voorwaarden, opleveringsdatum, roerende zaken e.d.). Indien het stortingsbod voor de verkoper voldoende is om te 
verkopen zal de verkopend makelaar aan de eerste partij vragen ZIJN uiterst voorstel neer te leggen. Is dit voor de 
verkopende partij voldoende, zal de koop worden gesloten met de eerste partij. Indien het laatste voorstel voor de 
verkoper niet voldoende is, zal met de uitbrenger van het beste stortingsbod de koop worden gesloten. 
  
NB. De verkoper behoudt zich te allen tijde het recht van gunning voor, alsmede het recht van tussentijds wijzigen van 
het te hanteren verkoop- of biedsysteem. 
  
  
Ouderdomsclausule 
Indien de woning ouder is dan ca. 10 jaar, betekent dit dat de eisen die aan de (bouw)kwaliteit gesteld mogen worden 
in het algemeen (aanzienlijk) lager liggen dan bij nieuwe(re) woningen. Tenzij de verkoper de kwaliteit ervan 
gegarandeerd heeft, staat hij niet in voor de staat van o.a. de elektriciteits-, gas-, (CV-) en waterinstallatie, niet voor 
riolering/afvoeren, noch voor de staat van de fundering, het dak/de daken, de muren/gevels, de schoorstenen, de 
goten, de vloeren, de plafonds, het houtwerk van de kozijnen, ramen en deuren, de beglazing, het sanitair en de 
keuken. Verkoper staat niet in voor de afwezigheid van doorslaand of optrekkend vocht, noch voor de afwezigheid van 
enig ongedierte/schimmels (houtworm, boktor, zwam etc.). Bouwkundige kwaliteitsgebreken worden geacht niet 
belemmerend te werken op het woongebruik. 
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Asbestclausule 
In de onroerende zaak kunnen asbesthoudende stoffen aanwezig zijn. Bij eventuele verwijdering van asbesthoudende 
materialen dienen op grond van milieuwetgeving speciale maatregelen te worden genomen. Koper verklaart ermee 
bekend te zijn en vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van enig asbest in de 
onroerende zaak kan voortvloeien. 
  
Milieuclausule 
Koper verklaart bekend te zijn met de inhoud van het bericht (voor zover aanwezig) van de milieudienst van de 
betreffende gemeente of bodemloketrapport van de provincie Noord-Holland dat m.b.t. het perceel is afgegeven. 
Verkoper kan niet instaan voor de kwaliteit van de bodem en/of het grondwater op het perceel. Koper vrijwaart 
verkoper van alle aansprakelijkheid die uit eventuele aanwezigheid van enige vorm van verontreiniging (van bodem, 
grondwater e.d.) zou kunnen voortvloeien. 
  
Waterhuishoudingsclausule 
Door gewijzigde duinwaterbeheer kunnen ook in de toekomst grondwaterstanden optreden afwijkend van de huidige 
situatie. Indien nu of in de toekomst hinder wordt ondervonden van de stand van het grondwater, vrijwaart verkoper 
de verkoper van iedere aansprakelijkheid. 
  
Funderingsclausule 
Verkoper kan niet instaan voor de kwaliteit van de fundering en koper vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid 
die uit eventuele funderingsproblematiek kan voortvloeien. 
  
Niet zelfbewoningclausule 
(Van toepassing indien de verkoper de woning niet (recent) zelf heeft bewoond). 
Verkoper, handelend als gemeld, heeft koper uitdrukkelijk geattendeerd op het feit dat hij bij het verkochte niet 
(recent) zelf heeft gebruikt en dat hij derhalve koper niet heeft kunnen informeren over eigenschappen c.q. gebreken 
aan het verkochte waarvan hij op de hoogte zou zijn geweest als hij het verkochte zelf feitelijk had gebruikt. In dit 
kader zin partijen uitdrukkelijk overeengekomen dat dergelijke eigenschappen c.q. gebreken voor risico en rekening 
van koper komen en dat bij de vaststelling van de koopprijs hiermee rekening is gehouden. 
  
Energielabel  
(Energie Prestatie Advies Label – EPA Label) 
Sinds 1 januari 2015 heeft de rijksoverheid een voorlopig energielabel afgegeven voor iedere woning in Nederland. 
Verkoper is vanaf die datum verplicht dit voorlopige label voor de eigendomsoverdracht definitief te laten maken. Het 
niet hebben van een gevalideerd label is voor rekening en risico van de verkoper. De aan het definitief maken 
verbonden kosten zijn voor de verkoper. 
  
Toelichtingsclausule 
(NEN2580) 
De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van 
meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen 
in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het 
uitvoeren van de meting. 
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Wat is mijn woning waard?     
  
  
 
 
 
  
                                                    
Bent u benieuwd naar de verkoopwaarde van uw woning? 
Deze coupon geeft u recht op een gratis en geheel vrijblijvende waardebepaling van uw huidige woning. Deze waarde 
kan van belang zijn bij uw aankoopbeslissing. 
  
Naam:__________________________________________________________________________ 
  
  
Adres:__________________________________________________________________________ 
  
  
Postcode en woonplaats: __________________________________________________________ 
  
  
Telefoon: _______________________________________________________________________ 
  
  
Mobiel: ________________________________________________________________________ 
  
  
Email: __________________________________________________________________________ 
  
  
  
  


