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Huurprijs 
€ 1.700 p.m.

HOOFDWEG 696, AMSTERDAM



OMSCHRIJVING VAN DE WONING

Wij bieden aan; een leuk, ruim, licht en goed 
onderhouden 3- kamerappartement van 94 m² 
(NEN2580) met buitenruimte (7 m²) gelegen op het 
Westen, met parkeerplaats en (fietsen)berging in de 
onderbouw. Het nieuwbouwappartement (2008) is 
gelegen op de vierde verdieping midden in het 
bruisende hart van Stadsdeel Bos en Lommer 
(BOLO) en ideaal gelegen ten opzichte van de ring 
A10 en Schiphol. 



Het appartement is volledig geïsoleerd, voorzien van 
HR++ glas en in zijn geheel strak gestukt . Als 
vloerafwerking treft u een nette lichte lamelparket 
door de gehele woning. Het appartement beschikt 
o.a. over een ruime woonkamer met open keuken, 
voldoende interne bergruimte, terras met avondzon, 
twee goede slaapkamers, gelegen aan de rustige 
achterzijde. 



INDELING:

Begane grond: Gemeenschappelijke entree met 
brievenbussen; lift; trappenhuis.



Vierde verdieping:

Entree, hal met garderobe die toegang geeft tot de 
ruime en lichte woonkamer met open keuken, 
voorzien van alle gemakken: vaatwasser, vijf-pits 
gasfornuis, oven, magnetron, koelkast en voldoende 
opbergruimte. Vanuit de woon-eetkamer is het 
balkon te bereiken. 

Middels de tweede hal, die te bereiken is vanuit de 
woon-eetkamer bereikt u de 2 slaapkamers, nieuwe 
badkamer voorzien van douche en wastafel, 
separate toilet met fontein en  berg/wasruimte. 



Kelder:

Berging en parkeerplaats 


































LIGGING EN OMGEVING:

Het appartement is zeer centraal gelegen op de 
kruising tussen de Bos en Lommerweg en de 
Hoofdweg en biedt (zeker s'avonds) een 
spectaculair uitzicht over het Bos en Lommerplein. 
Aan de Bos en Lommerweg en -plein vindt u pal om 
de hoek vele voorzieningen als winkels, een 
bibliotheek, diverse supermarkten en een dagelijkse 
markt.Op steenworp afstand van het Erasmuspark, 
Rembrandtpark en op fietsafstand ven het 
Westerpark. Wanneer je de straat uitloopt, vind je de 
Bushaltes (lijn 15, 21 en 80). Met 10 fietsminuten zit je 
midden in de Jordaan, maar ben je ook bij het NS 
station Sloterdijk. Uitvalsweg A10 is op 100 m 
afstand gelegen.




BIJZONDERHEDEN:

- Lift 

- Bouwjaar 2008

- Berging in de onderbouw 

- Energiezuinige woning: Energielabel A

- Gestoffeerd

- Parkeerplaats in de ondergelegen parkeergarage

- Huurprijs €1700,- p.m. (ex water, gas, licht en 
bijdrage servicekosten)

- Per direct beschikbaar




Inkomensnorm:

Als algemene richtlijn voor de inkomensnorm geldt 
dat u een (gezamenlijk) minimaal bruto jaarinkomen 
te hebben van 45x de huur. (€ 81.000,-). Dit is 
inclusief vakantiegeld en eventueel vaste toeslagen.

Hoofdweg 696, Amsterdam



OMSCHRIJVING VAN DE WONING

We are offering this very light, well-maintained and 
spacious 3-room apartment of 94 m² (NEN2580) 
with outside area (7 m²) facing West, with parking 
space and (bike) storage below. The new-build 
apartment (2008) is located on the fourth floor in 
the heart of the popular Bos en Lommer (BOLO) 
district and within easy reach of the A10 ring road 
and Schiphol. 



The apartment is fully insulated, fitted with HR++ 
glass and with smooth plaster finish throughout. The 
floor is furnished with clean light wood laminate 
throughout the apartment. Among other things, it 
has a big living room with open kitchen, adequate 
internal storage space, terrace with evening sun, 
two good-sized bedrooms, situated at the quiet rear 
side. 



In other words, this apartment is definitely worth 
seeing!





LAYOUT:

Ground floor: Communal entrance with mailboxes; 
lift; stairway.



Fourth floor:

Entrance hall with cloakroom and access to the light 
and spacious living room with open kitchen – fully 
fitted with dishwasher, five-burner gas hob, oven, 
microwave, fridge and adequate storage space. The 
balcony is reached from the living/dining room. 

Via the second hall, reached from the living/dining 
room, access is given to the 2 bedrooms, bathroom 
with shower and washstand, separate toilet with 
washbasin and the storage/laundry room. 



Cellar:

Storage and parking space 






























LOCATION AND SURROUNDINGS:

The apartment is very centrally situated on the 
crossing between Bos en Lommerweg and 
Hoofdweg and offers (especially in the evening) a 
spectacular view over the Bos en Lommerplein. Just 
around the corner from here, there are plenty of 
amenities, such as shops, a library, various 
supermarkets and a daily market. At a stone's throw 
away are the Erasmuspark, Rembrandtpark and, 
within a bike ride, the Westerpark. At the end of the 
street you will find bus stops (lines 15, 21 en 80). A 
10-minute bike ride takes you right into the Jordaan, 
as well as the NS station Sloterdijk. The A10 exit road 
is 100 m away.




FEATURES:

- Lift 

- Build year 2008

- Storage in the cellar 

- Energy-efficient home: Energy label A

- Parking space in the low-level parking garage.

-Padded apartment

-Available immediately

-Rent each month €1700,- (ex gas, electricity and 
contribution service cost)




Income standard:

The general guideline for the income standard is 
that you have a (joint) minimum gross annual 
income of 45x the rent. (€ 81.000,-). This includes 
holiday pay and any fixed allowances
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Woonoppervlakte : 94 m²

Balkon : 7 m²

Inhoud : 302 m³

Bouwjaar : 2008

Hoofdweg 696, Amsterdam
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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?
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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 
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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

Buikslotermeerplein 377

1025 XE Amsterdam

020 520 9580

info@vanoverbeekamsterdam.nl
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