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Winterdijkstraat 6 1, 1079 GT Amsterdam 

 

€ 450.000,- k.k. 
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Omschrijving 

 

Winterdijkstraat 6 1, 1079 GT Amsterdam 
 
[ENGLISH BELOW]  
  
Wonen in een ZEER GELIEFDE BUURT op een rustige, groene plek en toch op loopafstand van de Amstel en het 
bruisende en hippe de Pijp? Dit lichte, GERENOVEERDE 3-KAMERHOEKappartement op de 2e etage met praktische 
BERGING IN DE ONDERBOUW, een BALKON aan de achterzijde (ca. 6 m2), vrij uitzicht op groen en aan de voorzijde en 
prachtig uitkijkend over een groen plein met tennisvelden biedt je die kans!   
  
Het appartment is met veel liefde aangepakt waarbij zoveel mogelijk rekening is gehouden met het originele karakter 
van de woning. Het wooncomfort is aanzienlijk verbeterd door de nieuwe, moderne KEUKEN met VERBREDE 
TOEGANG, de moderne, VERRUIMDE BADKAMER, de ACOUSTISCHE ISOLATIE, de nieuwe voorkozijnen met dubbelglas, 
de sfeervolle radiatorombouw en de fraaie geïsoleerde laminaatvloer.   
Boven de EN SUITE schuifdeuren met GLAS IN LOOOD is bovendien een bijzonder RUIME BERGRUIMTE (vliering) 
gecreëerd. Tevens zijn de leidingen en elektra compleet vernieuwd en is het geheel strak gestuct. Een mooi detail 
vormt de haldeur die is voorzien van glas in lood naar origineel voorbeeld.  
  
Locatie  
  
De woning is goed bereikbaar via de ring A-10, afslag Rai (S109) en afslag Amstel (S110) en met het openbaar vervoer 
(bus, trein, metro of tram). Omgekeerd bent u in no-time op de A1 en A2. of bij station Amstel of Amsterdam 
Zuid/WTC.  De woning is gelegen in de kindvriendelijke Rivierenbuurt (stadsdeel Zuid) waar goed geparkeerd kan 
worden met een vergunning, betaald tot 21.00 uur en gratis op zondag.   
In de buurt tref je een goed aangeschreven kinderopvang en diverse supermarkten, een doe-het-zelfzaak, en overig 
winkelaanbod en gezellige horeca in de Rijn- en Maasstraat. Het Martin Luther Kingpark is nabij en in de omgeving kun 
je je tevens heerlijk ontspannen of inspannen in De Mirandabad of aan een stadsstrandje aan de Amstel of middels 
een potje tennis voor de deur. Het Centrum is op fietsafstand, evenals de Zuidas, de Amsterdam Arena, 
bioscoopzalen, een groot Zweeds warenhuis, de Ziggodome en de Rai.  
  
Indeling  
  
Entree via het gemeenschappelijke trappenhuis. De ruime hal heeft een garderobe en geeft  toegang tot de overige 
vertrekken. Aan de voorzijde tref je een ROYALE WOONKAMER doordat de ZIJKAMER is DOORGEBROKEN en een 
charmante ERKER. Aan de achterzijde bevindt zich de ruime slaapkamer met OPENSLAANDE DEUREN naar het balkon, 
een TWEEDE SLAAPKAMER met toegang tot het balkon en de KEUKEN met diverse inbouwapparatuur (4-
pitsgaskookplaat (Smeg), vaatwasser, koel-vriescombinatie en combimagnetron (Siemens), hardstenen aanrechtblad 
en een deur naar het balkon. Centraal in de woning vind je de BADKAMER met inloopdouche, wastafel, toilet, 
handdoekradiator en aansluitingen voor de wasmachine en droger.   

Kenmerken 
Soort : Appartement, portiekflat met gesloten portiek 
Inhoud woning : 210 m

3 
Gebruiksopp. Woonfunctie, inhoud : 63 m

2
, 210m

3 
Bouwjaar : 1940 
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V.v.E.  ‘Hunzestraat 16 t/m 22 en Winterdijkstraat2 t/m 6  

 
* actieve en financieel gezonde V.v.E.  
* aantal leden: 28  
* administratie: Rappange VvE beheer  
* servicekosten: € 109,- per maand  
  
Erfpacht: gemeentelijke erfpachtgrond  
Canon: vooruitbetaald tot 15/4/2059  
  
Kadastraal: Amsterdam V 10477 A2   
  
Bouwkundig en onderhoud  
  
* Relatief vrije hoekligging   
* Deels dubbelglas  
* Binnenschilderwerk 2016  
* Buitenschilderwerk achterzijde 2018   
* (Vloer)isolatie vernieuwd  
* Trappenhuis geheel opgeknapt  
* Onderhoudsplanning V.v.E.: voorgevel renovatie feb. 2020 
* Verwarming en warm water: C.V.-Ketel, Gas gestookt combiketel, leasecontract 
  
Bijzonderheden  
  
* Sfeervol en licht  
* Smaakvol afgewerkt met oog voor detail   
* Praktisch ingedeeld  
* Ruim balkon (Noord)  
* Berging in de onderbouw  
* Goede parkeermogelijkheden en bereikbaarheid, parkeervergunning €160,- /jaar 
* Oplevering in overleg  
 

Locatie 
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[English:]  
  
This property is PERFECTLY LOCATED  in a very popular neighborhood at a quiet, green spot, yet is at walking distance 
of the the Amstel and the lively and hip area de Pijp. This BRIGHT and RENOVATED 3-room CORNER apartment on the 
second floor has a STORAGE space on the ground floor, a BALCONY at the back (approx. 6 m2) and a FREE VIEW at the 
front overlooking the tennis fields. A great opportunity for living the good life!   
 
The apartment has been modernized whilst keeping the ORIGINAL CHARACTER. The level of COMFORT has been 
largely improved due to a modern new kitchen with a wide entrance, an enlarged new bathroom, acoustic insulation, 
new double glazed windows in the front, the hidden radiators and the attractive insulated flooring. Above the EN 
SUITE sliding doors with stained glass, a practical and large storage space has been created. The piping and wiring 
have been renewed as well and in-build ligthing has been installed. The walls and ceiling have been plastered. A great 
detail is the stained glass in the hallway door made after the original.    
  
Location  
  
The house is easy to reach of the A-10 and exit at Rai (S109) or exit at Amstel (S110) or by public transport (bus, train, 
metro or tram). Going out of time you are in no- time on the A1 and A2 or at the Amstel train station and Amsterdam 
south Word trade Center. The property is situated in the child friendly “Rivierenbuurt” where you can still park your 
car relatively easy with a license, paid until 21.00 o‘clock, or for free at sundays.    
There is a well known daycare and you’ll find several supermarkets, a DIY store, plenty of shops and catering at the 
Rijn- en Maasstraat. The Martin Luther King park is near, which gives you the opportunity to relax at a cosy city beach 
at the Amstel, do some exercising by having a swim in “ De Mirandabad” or play some tennis. The Center, the Zuid-as, 
the Amsterdam Arena, the movie theater, a famous Swedish furniture store, the Ziggo dome and the Rai are all at 
biking distance.  
 
Floorplan  
  
Entrance, communal staircase, central hallway leading to the other rooms. At the front you’ll find the SPACIOUS living 
room with a side room that has been opened. A charming bay window lets the luscious light in. The MASTER bedroom 
with FRENCH DOORS to the balcony is located at the back, just as the second bedroom and the kitchen, both with 
access to the balcony. The kitchen has in-build appliances such as 4-burner gas cooker (Smeg), dishwasher, fridge-
freezer combination and microwave oven (Siemens) and a luxurious HARD STONE kitchen surface. In the center you’ll 
find the bathroom with a walk-in shower, washbasin, toilet, towel radiator and the connections for the washing 
machine and dryer.    
  
V.v.E.: ‘Hunzestraat 16 t/m 22 en Winterdijkstraat2 t/m 6  
  
* active and financially healthy V.v.E.  
* nr. of members: 28  
* administration: Rappange VvE beheer  
* service costs: € 109,- a month  
* groundlease: municipal leasehold  
* canon: has been paid off until 15/4/2059  
  
Structural and maintenance   
  
* favorable corner location   
* partly double glazed  
* interior painted 2016  
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* exterior painted 2018   
* (Floor)insulation renewed  
* refurbished communal staircase  
* planned maintenance: V.v.E.; renovation of the facade: feb. 2020  
  
Particularities  
  
* charming and plenty of natural light  
* tastefully finished with an eye for detail    
* practical lay out  
* spacious balcony (facing north)  
* storage at street level  
* central heating system (lease)   
* good parking facilities and easy connections to main roads , parking license €160,- /year  
* transport/delivery date: in mutual agreement 
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Plattegrond 
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Plattegrond 
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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:     

- Losse kasten     

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten:     

- Gordijnrails     

- Gordijnen     

- Rolgordijnen     

Vloerdecoratie, te weten:     

- Laminaat     

 

 
 

 

 
 

 
 

Designradiator(en)     

Radiatorafwerking     

Overig, te weten: 
    

 
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     

-      

-      

Badkamer met de volgende toebehoren:     

- Douche (cabine/scherm)     

- Wastafel     
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- Wastafelmeubel     

- Toilet     

- Toiletrolhouder     

- Toiletborstel(houder)     

 
Exterieur/installaties/veiligheid/energiebesparing 

    

Brievenbus     

(Voordeur)bel     

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie     

Rookmelders     

CV met toebehoren     

(Klok)thermostaat     

Warmwatervoorziening, te weten: 
    

- Via CV-installatie     

Mechanische ventilatie     

Telefoonaansluiting/internetaansluiting     

Veiligheidsschakelaar wasautomaat     

Waterslot wasautomaat     

 
Verlichting/installaties 

    

Buitenverlichting     

 

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: 
    

- CV ketel uit 2019. HReco 36 (CW 5) 27 p/maand. Huur + volledig onderhoud en 24/7 hulp bij 
storingen 

-  
 

 Blijft 
achter 

Gaat 
mee 

Kan worden 
overgenomen 

n.v.t. 
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Vragenlijst voor de verkoop van een appartement 
 
Bij het doen van een bieding, wanneer u de stukken opvraagt wordt ondermeer de vragenlijst aangeleverd.   
 

 

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 
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enig ongedierte/schimmels (houtworm, boktor, zwam etc.). Bouwkundige kwaliteitsgebreken worden geacht niet 
belemmerend te werken op het woongebruik. 
 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. 
  
 
 
 
 



  
 

  

 
Hein Makelaars Team 

Schoterweg 83 
2023 GC, HAARLEM 

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

www.heinmakelaarsteam.nl 

 
 
 
 
 
 
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: __________________________________________________________________________ 
  
  
  
  


