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Vraagprijs 
€ 550.000 k.k.

TWEEDE JAN STEENSTRAAT 87 A



OMSCHRIJVING VAN DE WONING

Fraai dubbel benedenhuis, ca. 78 m², met ruime tuin 
gelegen in een rustig gedeelte van de Pijp. De riante 
privé tuin grenst aan de gemeenschappelijke 
binnentuin van het goed onderhouden 
wooncomplex gebouwd in 1992. De woning is 
gelegen op de begane grond en de eerste 
verdieping. Tevens is er een (fietsen) berging.



Indeling:

De entree van de woning is gelegen op de begane 
grond, vanuit de hal kom je in de gezellige, 
straatgerichte woonkeuken. De tussenhal geeft 
toegang tot toilet, wasruimte en badkamer met 
wastafel en bad. Via de tussenhal kom je in de tuin/
slaapkamer met toegang tot de tuin. Via de 
woonkeuken kom je op de eerste verdieping in de 
woonkamer, een slaapkamer en een kamer en suite 
met Frans balkon. Het appartement beschikt over 
een eigen ruime berging in het pand waar de 
mogelijkheid is tot het stallen van fietsen. Kortom, 
een heerlijke stadswoning waar je volop kan 
genieten.



Ligging: 

"Met pijn in ons hart gaan we de buurt verlaten”, 
aldus de verkopers. 

De woning ligt nabij de Hemonystraat vlakbij de 
Amstel, de Albert Cuyp en het Sarphatipark. De Pijp 
is vooral bekend vanwege zijn diversiteit aan 
winkels, de vele leuke restaurants en de kroegen. 
Binnen enkele minuten fiets je zo naar het centrum 
of het Amstel Station. Met de auto ben je binnen 
enkele minuten op de A-2 en A-10. Kortom een 
toplocatie.



De Vereniging van Eigenaars:

De Vereniging van Eigenaars "Het Carillon" bestaat 
uit 28 leden. De servicekosten bedragen € 135,- per 
maand. De administratie en beheer is in 
professionele handen. De vereniging is financieel 
gezond. Er is een Meerjaren Onderhoudsplan en een 
Huishoudelijk Reglement.



Erfpacht: 

De canon is afgekocht tot 30-04-2041. Eigenaren 
hebben op 22 december 2019 een verzoek 
ingediend om over te stappen naar eeuwigdurende 
afkoop van de canon.












Bijzonderheden:

Een oase in het verder bruisende stadsdeel De Pijp, 

Rustige woonomgeving met weinig verkeer,

Privé tuin grenzend aan gemeenschappelijke tuin, 

Actieve vereniging van eigenaren, 

Privé fietsenberging, 

Oplevering in overleg.

Kamer en suite recent gerealiseerd en indien 
gewenst gemakkelijk te verwijderen

Warmwater en cv middels een combiketel.
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OMSCHRIJVING VAN DE WONING

Beautiful double ground floor apartment, approx. 78 
m², with spacious garden, situated in a quiet area of 
De Pijp. The enormous private garden borders the 
communal courtyard of this well-maintained 
housing complex, built in 1992. The home is situated 
on the ground floor and first floor. A separate 
(bicycle) storage is also included.



Layout:

The entrance of the home is situated on the ground 
floor, the entrance hallway gives access to the cozy 
living-kitchen facing the road. The corridor gives 
access to the toilet, laundry space, and bathroom 
with washbasin and bathtub. The corridor further 
leads to the garden/bedroom with access to the 
garden. The living-kitchen gives access to the living 
room on the first floor, two bedrooms one with a 
French balcony. The apartment has a private, 
spacious storage unit within the building, where 
bicycles or other items can be kept. In summary, a 
delightful inner-city home to enjoy life to the fullest.



Location: 

The sellers state: "It is with an aching heart we are 
leaving this neighborhood”. 

The home is situated near the Hemonystraat, just off 
the Amstel river, the Albert Cuyp, and the Sarphati 
park. De Pijp is known, in particular, for its diversity 
of shops, the many great restaurants, and the bars. 
On a bicycle, train station Amsterdam Amstel is only 
minutes away. By car, you can be on the A2 and A10 
highways within minutes. All-in-all, a prime location.



The Homeowners Association:

The Homeowners Association, "Het Carillon” consists 
of 28 members. Service fees are € 135,- per month. 
Administration and management are professionally 
organized. The association is financially healthy. A 
Multi-year Maintenance Plan and House Rules are in 
effect.



Ground lease: 

The ground rent has been paid for until 04-30-2041. 
On 22 December 2019, the owners filed an 
application to obtain indefinite commutation of the 
ground rent.
















Features: 

An oasis in the otherwise vibrant city district De Pijp,

Quiet living environment with little traffic, 

Private garden bordering a communal courtyard, 

Active Homeowners Association, private bicycle 
storage, 

Completion in consultation,

Bedroom recently constructed and, if desired, easily 
removed

Hot water and central heating provided by combi 
boiler.
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Woonoppervlakte : 78 m²

Inhoud : 265 m³

Bouwjaar : 1992
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PLATTEGROND 
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PLATTEGROND 
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PLATTEGROND 
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KADASTRALE KAART
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LOCATIE OP DE KAART

WOONT U HIER BINNENKORT?

Tweede Jan Steenstraat 87 A, Amsterdam



www.vanoverbeekamsterdam.nl

VAN BEZICHTIGING TOT AANKOOP
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VEEL GESTELDE VRAGEN

1. Wanneer ben ik in onderhandeling?
 moet u melden bij het uitbrengen van uw bod. Het is 

U bent officieel in onderhandeling als de verkoper belangrijk dat de partijen het ook eens zijn over 

reageert op uw bod. Bijvoorbeeld als de verkoper aanvullende afspraken en ontbindende 

een tegenbod doet. Als de verkopende makelaar voorwaarden voordat de koopakte wordt 

aangeeft dat hij uw bod met de verkoper zal opgemaakt. Zodra verkoper en koper de koopakte 

overleggen, betekent dat dus nog niet dat u in hebben ondertekend, treedt voor de particuliere 

onderhandeling bent.
 koper de wettelijke bedenktijd in werking. Zijn de 


 financiën rond en vormen ook eventuele andere 


2. Mag een makelaar doorgaan met bezichtigen als ontbindende voorwaarden geen obstakel meer, dan 

er al over een bod onderhandeld wordt?
 zal op de afgesproken opleveringsdatum de 

Dat mag. Een onderhandeling hoeft nog niet tot een overdracht plaatsvinden bij de notaris.


verkoop te leiden. De verkoper kan daarnaast graag 


willen weten of er meer belangstelling is. De eerste 
6. Wat wordt bedoeld met ‘wettelijke bedenktijd’?


bieder hoeft nog niet de beste te zijn. Daarom gaan Een consument die een woning koopt heeft drie 

de bezichtigingen door. De makelaar zal geen dagen bedenktijd. Daarin kan hij de overeenkomst 

mededelingen doen over de hoogte van biedingen, alsnog ongedaan maken. De consument krijgt zo de 

dit zou overbieden kunnen uitlokken.
 gelegenheid om alsnog deskundigen te raadplegen. 


 De bedenktijd is van dwingend recht: koper en 


3. Mag een makelaar tijdens de onderhandeling het verkoper kunnen niet afspreken dat deze niet van 

systeem van verkoop wijzigen?
 toepassing is. De bedenktijd begint op de dag die 

Dat mag. Één van de partijen mag de volgt op de dag dat de koper (een kopie van) de 

onderhandeling beëindigen. Soms zijn er zoveel door beide partijen getekende koopakte heeft 

belangstellenden die de vraagprijs bieden of ontvangen. Het precieze tijdstip waarop de koper de 

benaderen, dat het moeilijk is te bepalen wie de akte ontvangt, is niet van belang.


beste koper is. In dat geval kan de verkopende 


makelaar, natuurlijk in overleg met de verkoper, 
7. Wat betekent ‘schriftelijke vastlegging’?


besluiten de lopende onderhandeling af te breken In tegenstelling tot de situatie vóór 1 september 

en de biedingsprocedure te wijzigen.
 2003 is de koop van een woning (door een 


 consument) pas gesloten als de koopakte door 


4. Hoe komt de koop tot stand?
 koper en verkoper is getekend. Tot die tijd is er geen 

Als verkoper en koper het eens worden over de rechtsgeldige koop. Dit is door meerdere 

belangrijkste zaken bij de koop (prijs, gerechtshoven bevestigd; indien een 

opleveringsdatum en ontbindende voorwaarden) koopovereenkomst ten aanzien van een woning niet 

dan zal er een afspraak bij de notaris worden schriftelijk wordt vastgelegd conform artikel 7:2 BW, 

ingepland. De koopakte zal worden opgemaakt is de sanctie nietigheid.

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 
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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



INTERESSE?

NEEM CONTACT MET ONS OP!
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.

Van Overbeek Amsterdam Noord (directie)

Buikslotermeerplein 377

1025 XE Amsterdam

020 520 9580

info@vanoverbeekamsterdam.nl
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