
Mie-Lan Kok Estate Agency


TEL. 0031 235 475 941

www.mielankok.nl

info@mielankok.nl

VRAAGPRIJS 
€ 400.000 K.K.

LEGMEERSTRAAT 74, AMSTERDAM



Woonoppervlakte : 50.30 m²

Inhoud : 201.08 m³

Bouwjaar : 1931

Soort woning : BENEDENWONING

Type woning : APPARTEMENT

Aantal kamers : 2

Aantal slaapkamers : 1

Energielabel : E
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WORDT 
DIT JOUW

WONING?
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OMSCHRIJVING VAN DE WONING

Wil je in een rustige straat wonen, maar niet te ver 

van het bruisende leven van de stad? Wij hebben het 

perfecte appartement op de perfecte locatie. In de 

gezellige Hoofddorppleinbuurt vind je deze 

benedenwoning met eigen entree.  Dit, verassend 

speels ingedeeld, tweekamerappartement heeft een 

woonoppervlakte ruim 50 m². Het staat op eigen 

grond dus geen erfpacht! Deze voormalige winkel 

kenmerkt zich door grote raampartijen. De woning 

verkeert in een goede staat van onderhoud en is 

helemaal klaar voor een nieuwe eigenaar! We 

nodigen je van harte uit om een kijkje te komen 

nemen!





Omgeving:


De Legmeerstraat is gelegen in stadsdeel Zuid, in 

een een rustige, autoluwe straat met veel groen.  

Voor je (dagelijkse) boodschappen loop of fiets je zo 

naar het Hoofddorplein, de Amstelveenseweg, 

Zeilstraat of Rietwijkerstraat.  In de nabije omgeving 

vind je talloze leuke cafés en restaurants, zoals Gent 

aan de Schinkel, Stadscafé Van Mechelen, De 

Vondeltuin, Groot Melkhuis en Lokaal van de Stad. 

Heb je zin in wandelen, hardlopen of een picknick 

dan zijn zowel het Rembrandt- als Vondelpark 

lekker dichtbij. Openbaarvervoer is op loopafstand 

(bus 15,62,N88 en tram 2). Parkeren kun je meestal 

voor de deur. En met de auto zit je in enkele 

minuten rijden op de uitvalsweg naar de ring A10 

(afslag S106 en S107). Kortom een ideale ligging.





Indeling:


Eigen entree, hal met kast, ruime woonkamer met 

toegang tot alle vertrekken, waaronder de 

slaapkamer. De open keuken is voorzien van alle 

benodigde inbouwapparatuur zoals een 4- 

pitsgaskookplaat, afzuigkap, oven, afwasmachine en 

een koel-/vries combinatie. Via een klein trapje 

bereik de badkamer, welke voorzien is van een 

ligbad, wastafelmeubel en toilet. In de aansluitende 

ruimte is de aansluiting voor de wasmachine. Onder 

de trap is een bergruimte inclusief de meters.





Onderhoud:


De woning verkeert zowel van binnen als van buiten 

in goede staat van onderhoud en kan desgewenst 

zo worden betrokken. De woning is grotendeels 

voorzien van isolerende beglazing. 





Technisch:


Verwarming en warm water d.m.v. een Intergas 

Combi-Kompact cv-ketel uit 2012. De woning is 

voorzien van een mechanische installatie.





Vereniging van Eigenaren:


Er is sprake van een actieve vereniging van 

eigenaren. De servicekosten zijn € 90,- per maand. 

In de servicekosten zijn o.a. opgenomen de 

opstalverzekering, administratiekosten, 

onderhoudskosten en reservering groot onderhoud. 

Het appartement maakt onderdeel uit van een 

kleine VVE bestaande uit 3 appartementsrechten. 

Het pand wordt goed onderhouden door de 

vereniging en er is een MJOP. Eén van de eigenaren 

verzorgd de administratie. 





Eigendomssituatie:


De woning staat op eigen grond. 





Bijzonderheden:


- Woonoppervlakte 50,3 m² (NEN2580 gemeten)


- Kant en klaar appartement, je kan zo verhuizen


- 1 slaapkamer


- Actieve en gezonde VvE


- Servicekosten €90,- per maand


- Nabij uitvalswegen en goede verbinding openbaar 

vervoer


- Eigen grond


- Oplevering in overleg
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PLATTEGROND 
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PLATTEGROND 3D
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KADASTRALE KAART
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LIJST VAN ZAKEN

Blijft achter Gaat mee Ter overname NVT

 

Woning

Brievenbus

(Voordeur)bel

Rookmelders X

 

Raamdecoratie, te weten

Gordijnrails X

Gordijnen X

 

Vloerdecoratie, te weten

Parketvloer/laminaat X

 

Warmwatervoorziening / CV

CV met toebehoren X

Thermostaat X

 

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

Keukenmeubel X

(Combi)magnetron X

Gaskookplaat/keramische plaat/inductie/
fornuis

X

Oven X

Vaatwasser X

Koelkast/vrieskast X

Wasmachine X

Wasdroger X
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LIJST VAN ZAKEN

Blijft achter Gaat mee Ter overname NVT

 

Verlichting, te weten

Inbouwverlichting / dimmers X

 

Sanitaire voorzieningen

Badkameraccessoires X

Wastafel(s) X

Toiletaccessoires X

 

Telefoontoestel/-installatie

Telefooninstallatie X

 

Voorzetramen / radiatorfolie etc., te weten

Radiatorafwerking X

Voorzetramen X

 

Overige zaken, te weten:

Eettafel incl. 6 stoelen X

Bed incl. matras X

Slaapbank incl. matras X

Smart TV X

Staande lamp X

Plafond verlichting X

Zwarte bijzettafel X

Legmeerstraat 74, Amsterdam



www.mielankok.nl

ALGEMENE AANVULLENDE CLAUSULES

Asbestclausule:
 
Erfdienstbaarheden:


In de onroerende zaak kunnen asbesthoudende Aan elke onroerende zaak kunnen bijzondere 

stoffen aanwezig zijn. Bij eventuele verwijdering van bepalingen verbonden zijn. Deze worden dan aan 

asbesthoudende materialen dienen op grond van elke opvolgende eigenaar opgelegd. Ze staan 

milieuwetgeving speciale maatregelen te worden gewoonlijk in het eigendomsbewijs. Een kopie van 

genomen. Koper verklaart hiermee bekend te zijn en het eigendomsbewijs is op te vragen via de 

vrijwaart verkoper van alle aansprakelijkheid die uit makelaar. 


de aanwezigheid van enig asbest in de onroerende 


zaak kan voortvloeien.
 
Voorbehouden:




 Deze brochure is met zorg samengesteld en 


Milieuclausule: 
 gebaseerd op door ons verkregen informatie. Ten 

Koper verklaart dat hem betreffende eventuele aanzien van de onjuistheid, onvolledigheid dan wel 

verontreiniging van de grond en/of het grondwater de gevolgen daarvan kunnen wij geen 

niets anders bekend is dan het aan de koopakte aansprakelijkheid aanvaarden. De gegevens 

gehechte milieuscan. Elke aansprakelijkheid van (bedragen, jaartallen, omschrijvingen, etc.) zijn soms 

verkoper voor bodem en/of verkregen door mondelinge informatie, soms zijn ze 

grondwaterverontreiniging wordt uitgesloten. Koper vanuit het geheugen opgediept. De koper heeft zijn 

zal verkoper niet voor enige vorm van bodem en/of eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem 

grondwaterreiniging aanspreken, dan alleen in het van belang zijn, hij kan zich nimmer beroepen op 

geval er sprake is van verwijtbaar toerekenbaar onbekendheden met feiten die hij zelf had kunnen 

handelen, nalaten of verzwijgen van verkoper. 
 waarnemen of die kenbaar waren uit de openbare 


 registers. De makelaar kan u desgewenst verwijzen 


Ouderdomsclausule:
 naar de betreffende instanties. 


Koper verklaart ermee bekend te zijn dat dit pand 


meer dan 90  jaar oud is, wat betekent dat de eisen 
Schriftelijke vastlegging:


die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden De partij die deze akte als eerste ondertekent, heeft 

aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe panden. het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer 

Tenzij de verkoper de kwaliteit ervan gegarandeerd hij of Mie-Lan Kok Makelaardij o.g. B.V. niet uiterlijk 

heeft, staat hij niet in voor de funderingen, de op de derde werkdag nadat hij de akte heeft 

vloeren, de leidingen voor elektriciteit, water en gas, ondertekend heeft (een kopie van) de door beide 

de riolering, aanwezigheid van doorslaand- of partijen ondertekende akte heeft ontvangen. Dit 

optrekkend vocht en de aanwezigheid van enig recht vervalt als daar niet uiterlijk op de derde 

ongedierte c.q. schimmels (zoals bijv. houtworm, werkdag nadat alsnog (een kopie van) de door beide 

boktor, zwam etc.).
 partijen ondertekende akte heeft ontvangen, 


 gebruik van is gemaakt. 


Plattegrond: 


De plattegronden zijn met zorg samengesteld. 

Maatvoeringen en indelingen kunnen afwijken van 

de werkelijkheid. Aan de plattegronden kunnen 

geen rechten worden ontleend. 






















OVER MIE-LAN KOK ESTATE AGENCY

Learn more about the housing team at Mie-Lan Kok Estate Agency. Moving doesn’t have to be 

stressful, you just need to have the right team behind you. Our dedicated team of property 

professionals would like to take this opportunity to introduce ourselves. We are a company 

specialized in helping expats from around the world with our real estate services. All of us share 

the same goal in delivering the best possible service and outcomes to meet your needs. We look 

forward to assisting you in any way that we can and look forward to field your questions and 

concerns. Moving doesn’t have to be stressful, you just need to have the right team behind you. 

We love to help you!

Mie-Lan Kok 

Estate Agency

Rhôneweg 20

1043 AH Amsterdam

TEL. 

0031 235 475 941 
www.mielankok.nl

info@mielankok.nl
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INTERESSE?

NEEM CONTACT MET ONS OP!

Mie-Lan Kok 

Estate Agency


Rhôneweg 20

1043 AH Amsterdam

TEL. 0031 235 475 941 
www.mielankok.nl

info@mielankok.nl


