
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

  

 

  

 

Huurprijs € 1.350,= p.m.

BOSBOOM 
TOUSSAINTSTRAAT 27 4  
AMSTERDAM 
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KENMERKEN 
VAN DE WONING 
 

Object gegevens 

Aanvaarding In overleg 

Soort woning Appartement 

Type woning Bovenwoning 

Aantal kamers 1 

Aantal Slaapkamers 1 

Bouwjaar/-periode  -1906 

Bouwvorm Bestaande bouw 

Permanente bewoning Ja 

Maten object 

Inhoud 81 m³ 

Woonoppervlakte 24 m² 

Details 

Ligging object Aan rustige weg, in centrum, in woonwijk 

Isolatie Muurisolatie, vloerisolatie, dubbel glas 

Kabel Ja 

Tuingegevens 

Tuin Geen tuin 
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PLATTEGROND 
 

 

 



 

 

LOCATIE 
KAART 
 

Locatiekaart 

 



 

 

KADASTRALE 
KAART 
 

 
Adres: Bosboom Toussaintstraat 27 4 

Postcode / plaats: 1054 AM Amsterdam 

Kadastrale gemeente: Amsterdam 

Sectie: Q 

Perceel: 7258 

Oppervlakte:  m² 

  



 

 

VAN BEZICHTIGING 
TOT AANKOOP 
 
 
 

Heeft u belangstelling voor de woning? Nee We stellen het op prijs als u ons dit laat weten. 
Dan kunnen wij het aan de verkoper doorgeven. 

Ja 

Zijn uw hypotheekmogelijkheden bekend? Nee Vraag uw Garantiemakelaar naar een 
hypotheekadviseur. 

Ja 

Brengt u een bod uit? Nee 

Ja 

Is er sprake van overeenstemming? 

Ja 

Als u een bod uitbrengt (mondeling of schriftelijk) dan is er 
nog geen sprake van een onderhandeling. Pas wanneer wij u 
namens de verkoper een tegenvoorstel doen is er 
daadwerkelijk sprake van een onderhandeling. Betrek bij uw 
bod ook andere factoren die voor u van belang zijn, zoals 
datum van oplevering, ontbindende voorwaarden, roerende 
zaken etc. 

De koopakte zal worden opgemaakt door een door koper aan 
te wijzen notaris. De koop van een woning is gesloten 
wanneer zowel de koper als verkoper de koopakte hebben 
ondertekent. Hierna kan de koop slechts ontbonden worden, 
binnen drie dagen na ondertekening door de koper, of 
wanneer er een beroep gedaan wordt op de ‘ontbindende 
voorwaarden’. 

Nee 

Aankoopopdracht? 

Het Aankoopzekerplan is een helder 
Stappenplan dat een uitstekende aanpak biedt 
voor de selectie en aankoop van uw nieuwe 
huis. Het gaat tenslotte om een grote 
financiële investering en emotionele 
beslissing. 
 
Garantiemakelaars Aankoopzekerplan: 

- onafhankelijk 
- begeleiding ervaren makelaar 
- gedegen marktkennis 
- aanbod per e-mail of telefoon 
- bouwtechnische keuring 
- heldere afspraken 

De notaris. De notaris zal u na 
ondertekening van de koopakte  
(op de afgesproken datum) 
vragen de waarborgsom te 
storten of een bankgarantie te 
deponeren. 

De hypotheek. De hypotheek 
wordt aangevraagd via uw 
hypotheekadviseur. Indien 
noodzakelijk wordt tevens een 
overbruggingskrediet geregeld. 

Laatste inspectie. Wij stellen u 
graag in de gelegenheid de woning 
vóór de levering nog een keer te 
inspecteren om te kijken of alles 
netjes is geleverd zoals we hadden 
afgesproken. Tijdens de laatste 
inspectie dient u ook de 
meterstanden te noteren. 

De overdracht. U ontvangt een 
uitnodiging van de notaris om met 
de verkoper de transportakte te 
komen ondertekenen. Voor die tijd 
krijgt u de conceptakten en de nota 
van afrekening van de notaris 
toegestuurd. U ondertekent samen 
met de verkoper (of met een 
gevolmachtigde van de verkoper) 
de leveringsakte bij de notaris. 
Gefeliciteerd! 



 

 

VEEL GESTELDE 
VRAGEN 
1. Wanneer ben ik in onderhandeling? 

U bent officieel in onderhandeling als de verkoper reageert op 
uw bod. Bijvoorbeeld als de verkoper een tegenbod doet. Als de 
verkopende makelaar aangeeft dat hij uw bod met de verkoper 
zal overleggen, betekent dat dus nog niet dat u in 
onderhandeling bent. 
 
2. Mag een makelaar doorgaan met bezichtigen als er al over 

een bod onderhandeld wordt? 

Dat mag. Een onderhandeling hoeft nog niet tot een verkoop te 
leiden. De verkoper kan daarnaast graag willen weten of er meer 
belangstelling is. De eerste bieder hoeft nog niet de beste te zijn. 
Daarom gaan de bezichtigingen door. De makelaar zal geen 
mededelingen doen over de hoogte van biedingen, dit zou 
overbieden kunnen uitlokken. 
 
3. Mag een makelaar tijdens de onderhandeling het systeem 

van verkoop wijzigen? 

Dat mag. Één van de partijen mag de onderhandeling 
beëindigen. Soms zijn er zoveel belangstellenden die de 
vraagprijs bieden of benaderen, dat het moeilijk is te bepalen 
wie de beste koper is. In dat geval kan de verkopende makelaar, 
natuurlijk in overleg met de verkoper, besluiten de lopende 
onderhandeling af te breken en de biedingsprocedure te 
wijzigen. 
 
4. Hoe komt de koop tot stand? 

Als verkoper en koper het eens worden over de belangrijkste 
zaken bij de koop (prijs, opleveringsdatum en ontbindende 
voorwaarden) dan zal er een afspraak bij de notaris worden 
ingepland. 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.  
 
 

5. Ontbindende voorwaarden, wat houdt dat in? 
Ontbindende voorwaarden zijn een belangrijk onderwerp. U 
krijgt als koper niet automatisch een ontbindende voorwaarde 
voor de financiering, dit moet u melden bij het uitbrengen van 
uw bod. Het is belangrijk dat de partijen het ook eens zijn over 
aanvullende afspraken en ontbindende voorwaarden voordat de 
koopakte wordt opgemaakt. Zodra verkoper en koper de 
koopakte hebben ondertekend, treedt voor de particuliere koper 
de wettelijke bedenktijd in werking. Zijn de financiën rond en 
vormen ook eventuele andere ontbindende voorwaarden geen 
obstakel meer, dan zal op de afgesproken opleveringsdatum de 
overdracht plaatsvinden bij de notaris. 
 
6. Wat wordt bedoeld met ‘wettelijke 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. De bedenktijd is van dwingend 
recht: koper en verkoper kunnen niet afspreken dat deze niet 
van toepassing is. 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. 
 

7. Wat betekent ‘schriftelijke vastlegging’? 

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. 
 

 
 
 
 
 



 

 

OVERIGE 
INFORMATIE 
Baten, lasten en verschuldigde canons 

Alle baten, lasten en verschuldigde canons komen voor rekening van kopende partij vanaf de datum van notarieel transport. De 
lopende baten, lasten (met uitzondering van de onroerende - zaakbelasting wegens het feitelijk gebruik) zullen tussen partijen naar 
rato worden verrekend. 
 
Waarborgsom 

Om er zeker van te zijn dat de koper zijn verplichtingen nakomt wordt uiterlijk binnen 4 weken, na mondelinge overeenstemming, 
een waarborgsom gestort bij de notaris. Dit is een bedrag ter grootte van 10% van de koopsom. In plaats van de waarborgsom kan 
de koper ook een schriftelijke bankgarantie afgeven, mits deze bankgarantie onvoorwaardelijk is afgegeven door een in Nederland 
gevestigde bankinstelling. 
 
De kosten koper 

De kosten koper zijn de kosten die de koper voor de overdracht van de woning dient te betalen. Onder de kosten koper vallen nooit 
de makelaarskosten. Als een verkoper een makelaar inschakelt voor de verkoop van zijn/haar woning dan zal de verkoper 
de kosten van deze makelaar moeten betalen. Als de koper een makelaar inschakelt voor de aankoop van een woning zal de 
koper de kosten van deze makelaar moeten betalen. 
 
Onder de kosten koper vallen de volgende kosten: 
- Overdrachtsbelasting 
- Notariskosten voor de opmaak van de koopakte en de akte van levering 
- Kadasterkosten voor inschrijving akte van levering 
 
Naast deze kosten dient u, als koper, ook rekening te houden met: 
- Notariskosten voor de opmaak van de hypotheekakte 
- Kadasterkosten voor inschrijving hypotheekakte en/of koopakte



 

 

CONTACT 
GEGEVENS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Onze adresgegevens: 

 

 

  
  
  
Van Overbeek Amsterdam Noord (directie) 
Buikslotermeerplein 377 
1025 XE Amsterdam 
020-5209580 
info@vanoverbeekamsterdam.nl 
www.vanoverbeekamsterdamnoord.nl 

Van Overbeek Amsterdam West 
Bosboom Toussaintstraat 27-H 
1054 AM Amsterdam 
020-5209580 
info@vanoverbeekamsterdam.nl 
www.vanoverbeekamsterdamcentrum.nl 

Bent u na het inzien van deze brochure nieuwsgierig geworden naar deze woning, dan nodigen wij u graag uit 
om contact op te nemen met Van Overbeek Amsterdam, 020-5209580. 

U bent welkom op kantoor: 

maandag t/m vrijdag: 8.30 tot 17.30 uur, 
(Buiten kantooruren en op zaterdag in overleg) 
  
 

Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet altijd voorkomen dat de informatie enigszins afwijkt van hetgeen u in of 
rond de woning ziet of heeft gezien. Dit kan met name gelden voor (bouw)tekeningen, schetsen, afmetingen en maatvoeringen. Hieraan kunnen dan ook geen 
rechten worden ontleend. 
 
Door ons wordt geen aansprakelijkheid aanvaard behoudens voor zover de door ons verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend 
geval aanspraak op een uitkering geeft. Vraagprijzen zijn kosten koper. Alle verstrekte informatie dient u in het kader van het BW niet te beschouwen als een 
aanbod, doch als een uitnodiging om in onderhandeling te treden. Voor een eventuele vermelding van onjuiste gegevens aanvaarden wij geen enkele 
aansprakelijkheid. 



 

 

OVER 
ONS 
Hieronder treft u al onze medewerkers met hun contactgegevens. 

 

Pim Verdouw  
pim@vanoverbeekamsterdam.nl  

Adriënne Velzeboer  
adrienne@vanoverbeekamsterdam.nl 

 

Branko ter Haak  
branko@vanoverbeekamsterdam.nl  

Riccardo Kieviet  
riccardo@vanoverbeekamsterdam.nl 

 

Sebastiaan Mamadeus  
sebastiaan@vanoverbeekamsterdam.nl  

Frans van Zandvoort 
frans@vanoverbeekamsterdam.nl 

 

Leonoor Visser-Brouwer  
leonoor@vanoverbeekamsterdam.nl  

Jan-Willem Tijman  
Jan-willem@vanoverbeekamsterdam.nl 

 

Jacqueline van Stralen  
jacqueline@vanoverbeekamsterdam.nl  

Rob van Ee  
rob@vanoverbeekamsterdam.nl 

 

Kiki Elkabas  
kiki@vanoverbeekamsterdam.nl  

Kylie Filippo  
kylie@vanoverbeekamsterdam.nl 

 

Youssra Sami 
youssra@vanoverbeekamsterdam.nl  

Naomi Stoltz  
naomi@vanoverbeekamsterdam.nl 

 

Dewi Hollander-van Thijn  
dewi@vanoverbeekamsterdam.nl  

Jolanda Bijlsma-Stigter  
jolanda@vanoverbeekamsterdam.nl 


