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Vraagprijs 
€ 1.000.000 k.k.

RUSTENBURGERSTRAAT 332-3



OMSCHRIJVING VAN DE WONING

In een rustige en toch levendige straat in 
Amsterdam-Zuid is gelegen in een karakteristiek en 
statig pand dit sfeervolle 7 kamer bovenhuis (ca. 
151m² woonoppervlakte) mét frans balkon én balkon 
(ca. 3m²) op de derde verdieping en een groot 
dakterras (ca. 22m²) op de bovenste etage met vrij 
en fraai uitzicht! Het herenhuis is gelegen op EIGEN 
grond in een mooie en één van de breedste straten 
van het bruisende De Pijp!



In de woning is een zelfstandige studio aanwezig en 
met een kleine aanpassing kan de woning tot één 
geheel worden gemaakt. Het appartement op de 
derde en vierde verdieping is ca. 114 m² en beschikt 
onder andere over een ruime woonkeuken, een 
gezellige woonkamer, vier slaapkamers waarvan één 
met eigen douche, twee balkons, een fijne 
badkamer en een heerlijk dakterras. Het 
appartement op de tweede verdieping is ca. 37 m² 
en beschikt onder andere over een woonkamer met 
open keuken, een badkamer en een slaapkamer. Het 
appartement ligt op eigen grond!



Kortom, een unieke woning op een fantastische 
locatie.



Omgeving:

Het appartement is gelegen in het rustige gedeelte 
van de bruisende en gezellige wijk 'De Pijp'. Lunchen 
bij Le Pain Quotidien, een drankje bij Gambrinus, 
eten bij Julius of op het terras op het van der 
Helstplein onder de platanen of toch langs traiteur 
Foodies om de hoek of Sir Hummus aan de 
overkant? Boodschappen doe je om de hoek bij de 
AH op het Cornelis Troostplein of natuurlijk op de 
Albert Cuypmarkt. Om de hoek ligt de Ferdinand 
Bolstraat waar prettige speciaalzaken te vinden zijn 
en filmtheater Rialto is op twee minuten 
loopafstand. Bovendien loop je in enkele minuten 
naar het Sarphatipark en het Gerard Douplein. Het 
appartement is goed bereikbaar met zowel eigen 
vervoer als het openbaar vervoer. Diverse tramlijnen 
doorkruisen de Pijp en halte de Pijp van de Noord-
Zuid lijn is op drie minuten loopafstand. Tevens ben 
je binnen enkele fietsminuten op het Museumplein 
of in het Centrum van Amsterdam.
















Indeling:



Begane grond:

Entree, trappenhuis






Tweede verdieping:

Entree, hal, badkamer met douche wastafel en 
toilet, open keuken, woonkamer met veel lichtinval, 
slaapkamer op de derde verdieping welke van 
binnenuit te bereiken is met de interne trap.




Derde verdieping:

Entree, hal, separaat toilet met fontein, ruime open 
woonkeuken met dubbele deuren naar frans balkon 
op het zuiden, gezellige woonkamer v.v. eiken 
parketvloer, gestuukt plafond en openslaande 
deuren naar het balkon (gesitueerd op het noorden), 
ruime slaapkamer met vaste kasten en eigen 
douche en wastafel.




Vierde verdieping:

Overloop, twee slaapkamers gelegen aan de 
voorzijde, badkamer met douche, ligbad, toilet, 
dubbele wastafel en lichtkoepel, master bedroom 
gelegen aan de koele achterzijde, riant en zonnig 
dakterras(ca. 22m).




Bijzonderheden:

- Bouwjaar 1904

- Woonoppervlakte totaal ca. 151 m² (NEN2580 
meetrapport aanwezig)

- Woonoppervlakte tweede verdieping ca. 37 m² 
(NEN2580 meetrapport aanwezig)

- Woonoppervlakte derde en vierde verdieping ca. 
114 m² (NEN2580 meetrapport aanwezig)

- Bruto inhoud ca. 521m2

- Zonnig dakterras van ca. 22 m² mét bergkast

- Eigen grond, dus géén erfpacht

- Servicekosten € 47,83 per maand

- Gerenoveerd in 2005

- Fermacell estrich vloer op de tweede en derde 
verdieping

- Energielabel D

- De VVE heeft slechts twee leden en in plaats van 
een jaarvergadering worden zaken in onderling 
overleg geregeld

- Oplevering in overleg

- Notariskeuze koper

Rustenburgerstraat 332 3, Amsterdam



OMSCHRIJVING VAN DE WONING

In a quiet yet lively street in Amsterdam-South, this 
attractive 7-room upper house (approx. 151m² living 
area) is in a characteristic and stately building with a 
French balcony and balcony (approx. 3m²) on the 
third floor and a large roof terrace (approx. 22m²) on 
the top floor with free and beautiful views! The 
mansion is in FULL OWNERSHIP and located in a 
beautiful and one of the widest streets of the 
bustling De Pijp!



Fantastic triple upper house (living area approx. 151 
m²) in an attractive apartment complex located in 
bustling 'De Pijp'. The house has an independent 
studio and with a small adjustment the house can 
be made into one whole. The apartment on the third 
and fourth floor is approx. 113 m² and includes a 
spacious kitchen, a cosy living room, four bedrooms, 
one with its own shower, two balconies, a nice 
bathroom and a lovely roof terrace. The apartment 
on the second floor is about 37 m² and includes a 
living room with open kitchen, a bathroom and a 
bedroom. The apartment is in full ownership !



In short, a unique home at a fantastic location.



Surroundings:

The apartment is located in the quiet part of the 
bustling and pleasant neighbourhood 'De Pijp'. Have 
lunch at Le Pain Quotidien, a drink at Gambrinus, eat 
at Julius or on the terrace on the van der Helst 
square under the plane trees or along the Foodies 
caterer around the corner or Sir Hummus across the 
street? You can go shopping around the corner from 
the AH supermarket on the Cornelis Troost square or 
of course on the famous Albert Cuyp market. 
Around the corner is the Ferdinand Bol street where 
pleasant specialty shops can be found and the Rialto 
film theatre is a two-minute walk away. Moreover, 
you can walk to the Sarphati parc and the Gerard 
Dou square in a few minutes. The apartment is easily 
accessible by both your own transport and public 
transport. Various tram lines cross De Pijp and the 
De Pijp stop of the North-South line is a three-
minute walk away. You are also within a few cycling 
minutes on the Museum square or in the Centre of 
Amsterdam.
















Layout:



Ground floor:

Entrance; stairwell






Second floor:

Entrance; hall; Bathroom with shower, sink and 
toilet; open kitchen; living room; bedroom on the 
third floor which can be reached from the inside 
with the internal staircase.




Third floor:

Entrance; hall; separate toilet with wash basin; 
spacious open kitchen; cosy living room; balcony 
(located on the north) with French doors; a French 
balcony on the south; bedroom with private shower 
and sink.




Fourth floor:

Overflow; two bedrooms located at the front; 
bathroom with shower, bath, toilet, double sink and 
skylight; master bedroom located at the rear; 
spacious and sunny roof terrace.




Particularities:

- Built in 1904

- Living area in total approx. 151 m² (NEN2580 
measurement report available)

- Living area second floor approx. 37 m² (NEN2580 
measurement report available)

- Living area third and fourth floor approx. 114 m² 
(NEN2580 measurement report available)

- Gross content ca. 521m2

- Sunny roof terrace of approx. 22 m²

- Full ownership, no leasehold

- Service costs € 47.83 per month

- Completely renovated in 2005

- Fermacell estrich floor on the second and third 
floor

- The VVE has only two members and instead an 
annual meeting things are settled in mutual 
consultation

- Delivery in consultation

- Notary choice buyer

www.vanoverbeekamsterdam.nl



Woonoppervlakte : 150 m²

Dakterras : 21 m²

Inhoud : 520 m³

Bouwjaar : 1904

Rustenburgerstraat 332 3, Amsterdam
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TERRAS?
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LOCATIE OP DE KAART

WOONT U HIER BINNENKORT?
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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 



www.vanoverbeekamsterdam.nl

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

Buikslotermeerplein 377

1025 XE Amsterdam

020 520 9580

info@vanoverbeekamsterdam.nl
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