WONINGBROCHURE MURIËL MAKELAARDIJ

Gloriantstraat 18-1
1055CV AMSTERDAM

Gloriantstraat 18-1

Amsterdam “ Bos en Lommer buurt”
Wonderful opportunity to come and live in a nice location on Gloriantstraat, with perpetual
surrendered leasehold.
You will be surprised!
Spacious, bright 3/4 room apartment with a balcony at the front and a balcony at the rear,
also a separate storage room on the ground oor.
The apartment has two bedrooms, a bright and spacious living room with a cozy westfacing balcony, a neat bathroom with shower, sink and toilet, and a large storage room in
the basement.
Watch the video and come and see this lovely bright apartment located in the cozy "Bos
en Lommer neighborhood".
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The house is located in the West district (Bos en Lommer) and just a few minutes by bike
from the Bos en Lommerweg, where Bagels & Beans and an organic supermarket are
located and even a delicious bakery on the corner.
In the immediate vicinity you will nd the trendy Jan Evertsenstraat, Mercatorplein,
SportPlaza Mercator with swimming pool, Podium Mozaïk and the Rembrandtpark for
relaxation.

Within approximately 10-15 (cycling) minutes you are in the heart of the center, the cozy
Jordaan or the Westerpark, even 5 minutes by bike. The house is conveniently located in
relation to the roads and the accessibility by public transport is excellent.
Various tram and bus stops are within walking distance and you can reach the A10 ring
road (exit S104) within 5 minutes by car.
Layout:
The stairwell takes you to the rst oor via the neatly closed central hall. You will
experience the light and spacious design of the apartment immediately upon entering.
The hall gives access to all rooms.
At the front of the apartment is a spacious living/dining room with ample closet space and
also access to the balcony. The bedrooms are located on the communal courtyard side.
The bathroom has a shower and washbasin and a toilet. The kitchen has access to the
balcony at the rear.
From the living/dining room on the balcony you can relax and enjoy the afternoon and until
the late evening hours (facing West)
In short, a "nice" apartment!

€ 385.000,- k.k.
04-08–2022
Beschikbaar
In overleg
€ 102,69 per maand

KADASTRALE GEGEVENS
Gemeente:
Sec e:
Nummer:
Index:
Juridische status:

Sloten Noord-Holland
C
10496
A-3
Appartement (135/1.000e aandeel) woning

VVE
Beheer door:
Reservefonds:
Opstalverzekering:
MJOP:
KVK:

Parel Beheer
ja
ja
ja
ja, 34386104
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OVERDRACHT
Vraagprijs:
Aangeboden sinds:
Status:
Aanvaarding:
Bijdrage VvE:
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KENMERKEN

NEN 2580
Gebruikersopp.:
Externe berging:
Gebouwgebonden
Buitenruimte:
Bruto inhoud:

57m2
11m2
8m2
192m3

BOUW
Soort appartement:
Soort bouw:
Bouwjaar:

Appartement
Bestaande bouw
1940

KENMERKEN
Special es
Purchased perpetual leasehold!
Professional Home Owners' Association
Heating by means of a gas heater
Equipped with double glazing
Floor NOT insulated (sellers are willing to contribute to oor insulation)
Separate storage room
Energy label C
Exterior painted in 2019
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This information has been compiled with the necessary care. However, no liability is
accepted on our part for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the
consequences thereof. All speci ed sizes and surfaces are indicative and the VBO
conditions apply.
Diverse tram- en bushaltes bevinden zich op loopafstand en met de auto bent u binnen 5
minuten op de ring A10 (afslag S104).

PLATTEGROND

PLATTEGROND

FOTO’S

FOTO’S

FOTO’S

OVER MURIËL MAKELAARDIJ
Muriël Makelaardij is al meer dan 25 jaar ac ef in de woningmakelaardij te Amsterdam, is
gespecialiseerd in de bemiddeling bij de aan- en verkoop van woningen alsmede taxa es. Met haar
lidmaatschap bij de branchevereniging VBO wordt er con nue bijgeschoold en zodoende al jd op
de hoogte van de laatste ontwikkelingen op de woningmarkt.
Verkoop makelaardij
Het verkopen van uw woning is een grote stap met grote verantwoordelijkheden en wil dan ook de
beste adviezen bij de verkoop. Onze makelaars begeleiden u graag jdens het gehele
verkooptraject van uw woning. Een goede verkoop begint met een goed advies. Onze makelaars
komen graag bij u langs om te waarde te bepalen van uw woning en uitleg te geven over onze
werkwijze. Zodra uw woning bij ons in verkoop komt, zorgen wij voor een professionele opname
van uw woning. Onze fotograaf komt bij u langs om uw woning zo sfeervol mogelijk vast te leggen
en direct de woning in te meten. Daarna wordt u woning online geplaatst op vele websites. Zodra
er een geïnteresseerde koper in beeld komt zorgen wij voor een vlo e onderhandeling, verzorgen
wij een een koopovereenkomst via een notaris op en gaan wij mee naar het transport. Tijdens het
gehele traject houden wij u regelma g op de hoogte!
Aankoop makelaardij
Naast het verkopen van uw woning kunt u bij ons ook terecht voor een aankoop. Onze makelaars
begeleiden u graag bij de aankoop van uw nieuwe woning. Graag kijken wij met u mee naar de
woning die bij u wensen past, zowel in ons eigen systeem als bij collega makelaars. Is er een
woning die bij u wensen past, dan gaan wij graag met u mee om de woning te bezich gen. Als
aankoopmakelaar regelen wij voor u ook de onderhandeling. Zo kunnen wij er voor zorgen dat u
uw droomhuis voor de beste prijs kunt kopen.
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Taxeren
Een taxa e is een objec eve waardebepaling van uw woning of appartement en deze is nodig voor
het aanvragen van een nanciering, overslui ng hypotheek of om de overwaarde van een woning
in kaart te brengen. Muriël Makelaardij hee gecer ceerde taxateurs in dienst en biedt u een
uitgebreid rapport tegen een scherp tarief. Het rapport wordt onder andere voorzien van foto’s van
het object, bodemgegevens en de kadastrale gegevens.

De meest gestelde vragen bij het
aankopen van een woning

Mag een makelaar doorgaan met
bezich gingen als er al over een bod
onderhandeld wordt?
Ja, dat mag. Een onderhandeling hoe
namelijk nog niet tot een verkoop te leiden.
Bovendien kan het zijn dat de verkoper graag
wil weten of er meer belangstelling is.
Overigens mag ook met meer dan één
gegadigde tegelijk worden onderhandeld. Een
VBO-makelaar moet dit wel duidelijk melden.
Vaak zal de verkopende VBO-makelaar aan
belangstellenden vertellen dat een pand, zoals
dat heet, ‘onder bod’ is. Als belangstellende
mag u dan wel een bod uitbrengen, maar de
makelaar mag dan pas met u in
onderhandeling treden als de onderhandeling
met de eerste geïnteresseerde beeïndigd is. De
VBO-makelaar doet geen mededelingen over
de hoogte van biedingen.
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Wanneer ik de vraagprijs bied, moet de
verkoper de woning dan aan mij verkopen?

Nee. De Hoge Raad hee bepaald dat de
vraagprijs moet worden gezien als een
uitnodiging tot het doen van een bod. Ook als
u de vraagprijs biedt, kan de verkoper dus nog
beslissen of hij uw bod aanvaardt of niet, of
dat hij zijn makelaar een tegenbod laat doen.
Kan de verkoper de vraagprijs van een woning
jdens de onderhandeling verhogen?
Ja, de verkoper kan besluiten de vraagprijs te
verhogen of te verlagen. Daarnaast kunt als
poten ële koper echter ook besluiten om
jdens de onderhandelingen uw bod weer te
verlagen. Zodra de verkopende par j een
tegenbod doet, vervalt namelijk uw eerder
gedane bod.
Hoe komt de koop tot stand?
Als verkoper en koper het eens zijn over de
belangrijkste zaken, zoals de prijs, de
opleveringsdatum en de ontbindende
voorwaarden. U krijgt als koper niet
automa sch een ontbindende voorwaarde.
Wilt u bijvoorbeeld een ontbindende
voorwaarde voor de nanciering, dan moet dit
melden bij het uitbrengen van uw bod. Het is
dan ook belangrijk dat de par jen het eens zijn
over aanvullende afspraken en ontbindende
voorwaarden voordat de koopakte wordt
opgemaakt. Zodra beide par jen de koopakte
hebben ondertekend en de koper een afschri
van deze akte hee ontvangen, treedt voor u
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Wanneer ben ik in onderhandeling?
U kunt niet afdwingen dat u in onderhandeling
bent. U bent pas in onderhandeling als de
verkopende makelaar uitdrukkelijk aangee
dat hij met u in onderhandeling is. U bent
echter nog niet in onderhandeling als de
verkopende makelaar aangee dat hij uw bod
met de verkoper zal bespreken.
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Onze register makelaar/taxateur verzorgd met haar ruime 25 jaar exper se alle gevalideerde en
door de banken erkende NWWI rapporten.

als par culiere koper de we elijke bedenk jd
van drie dagen in werking. Binnen deze jd
kunt u als koper alsnog afzien van de aankoop.
Doet u dit niet, zijn de nanciën rond en
vormen ook eventuele andere ontbindende
voorwaarden geen obstakel meer, dan zal op
de afgesproken opleveringsdatum de
overdracht plaatsvinden bij de notaris.
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overdrachtsbelas ng
(2%), de notariskosten voor het opmaken van
de leveringsakte en de kosten voor het
inschrijven daarvan in de registers. Daarnaast
dient de koper rekening te houden met de
(notaris)kosten voor de opmaak en inschrijving
van de hypotheekakte. Hee de verkopende
par j een makelaar ingeschakeld om de
woning te verkopen, dan komen de kosten
hiervan voor zijn rekening. De verkopende
makelaar is immers belangenbehar ger van de
verkoper en niet van u als koper. Om deze
reden is het doorgaans ook verstandig om zelf
een makelaar van de VBO in te schakelen. De
makelaarscourtage voor een aankopende
makelaar komt wel.
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Wat is een op e?
Een op e in juridische zin gee een par j de
keuze om door een eenzijdige verklaring een
koopovereenkomst met een andere par j te
sluiten. Par jen zijn het dan wel eens over de
voorwaarden van de koop, maar de koper
krijgt bijvoorbeeld nog een week bedenk jd.
Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning is
zo’n op e nog wel gebruikelijk. Bij het
aankopen van een bestaande woning niet. Het
begrip ‘op e’ wordt daarbij vaak ten onrechte
gebruikt. Dan hee het de betekenis van
bepaalde toezeggingen die een verkopende
makelaar kan doen aan een belangstellende
koper jdens het onderhandelingsproces. Zo’n
toezegging kan bijvoorbeeld inhouden dat een
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Mag een makelaar van de VBO een belachelijk
hoge prijs vragen voor een woning?
De verkoper bepaalt in overleg met zijn VBOmakelaar waarvoor hij zijn woning verkoopt.
De koper kan onderhandelen over de prijs,
maar de verkoper beslist.

Als ik als eerste bel voor een bezich ging, ik de
eerste ben die woning hee bezich gd of als ik
de eerste ben die een bod uit breng, moet de
makelaar in deze gevallen ook het eerste met
mij in onderhandeling gaan?
Op al deze drie vragen is het antwoord nee. De
verkopende makelaar bepaalt samen met de
verkoper de verkoopprocedure. De
verkopende makelaar hee wel de verplich ng
u daarover te informeren. Het is verstandig als
u serieus belangstelling hee de makelaar te
vragen wat uw posi e is. Dat kan veel
teleurstellingen voorkomen.
Zit de makelaarscourtage in de ‘kosten koper’?
Nee. Onder ‘kosten koper’ vallen de kosten die
de overheid koppelt aan de overdracht
van een woning. Dat
zijn de
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Mag een makelaar van de VBO jdens de
onderhandeling het systeem van verkoop
wijzigen?
Ja, dat mag. Soms zijn er zo veel
belangstellenden die de vraagprijs bieden of
benaderen, dat het moeilijk te bepalen is wie
de beste koper is. In dat geval kan de
verkopende makelaar - in overleg met de
verkoper - besluiten de lopende
onderhandelingen af te breken en de
biedprocedure te wijzigen om vervolgens te
kiezen voor bijvoorbeeld een
inschrijvingsprocedure. Hierbij hebben alle
bieders een gelijke kans om het hoogste bod
uit te brengen.

belangstellende koper een paar dagen de jd
krijgt om na te denken over een bod. De
makelaar van de VBO zal in de tussen jd
proberen niet met een andere par j in
onderhandeling te gaan. De belangstellende
koper kan deze jd gebruiken om een beter
inzicht te krijgen in zijn nanciering of in de
gebruiksmogelijkheden van de woning. Een
op e kunt u niet eisen; de verkoper en de
verkopende VBO-makelaar beslissen zelf of er
in een onderhandelingsproces bepaalde
toezeggingen worden gedaan.

Hee u meer vragen die te maken hebben
met de aan- en/of verkoop van uw
woning? Neem dan geheel vrijblijvend
contact met ons op.
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Wij helpen u graag!

