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Vraagprijs 
€ 375.000 k.k.

HET HOOGT 454, AMSTERDAM



OMSCHRIJVING VAN DE WONING

Leuk en goed ingedeeld vier-kamerappartement 
(woonoppervlakte 91 m²) gelegen op de bovenste 
verdieping van een goed onderhouden 
appartementencomplex. De woning beschikt onder 
andere over een ruime woonkamer, een half open 
keuken voorzien van diverse inbouwapparatuur en 
ruimte voor een eettafel, drie slaapkamers, een 
nette badkamer en een zonnig balkon op het 
zuidwesten. De vereniging van eigenaren wordt 
actief en professioneel beheerd en de 
erfpachtcanon is langdurig vooruitbetaald tot en 
met 15 november 2063.



Omgeving:

Plan van Gool, dat is wonen in het centrum van 
Amsterdam-Noord, grenzend aan het grote 
winkelcentrum Boven `t Y, op loopafstand van vele 
busverbindingen en het metrostation Noord-Zuidlijn 
om de hoek. De gebouwen liggen in een 
parkachtige omgeving waarbij de appartementen 
uitkijken op het groen. Hier kun je wakker worden 
met fluitende vogels midden in centrumgebied van 
Noord!



In Amsterdam Noord is inmiddels al een aantal jaren 
de vernieuwing aan de gang. De bedrijventerreinen 
langs het IJ zie je langzaam veranderen in gebieden 
waar wonen en werken worden gecombineerd. Film 
museum Eye, de toren Overhoeks, restaurant Stork 
en de Goudfazant zijn inmiddels toonaangevende 
plekken in Amsterdam Noord aan het IJ waar je kunt 
genieten van een drankje of een hapje. Naast de 
ontwikkeling van IJ oevers wordt de komende jaren 
ook het Centrum Amsterdam Noord ontwikkeld.



Voor recreatie en natuur hoef je niet ver te reizen. 
De pittoreske dorpjes ten noorden van Amsterdam, 
Durgerdam, Zunderdorp en Ransdorp zijn allemaal 
in de buurt. Ook ligt recreatiegebied 'T Twiske op 
fietsafstand. Ontspannen in de natuur kun je dus 
binnen een paar minuten.



Bereikbaarheid en parkeren:

Nu ben je met de bus in ongeveer 10 minuten in het 
hartje centrum. Met de gratis pont staat je zo op het 
Centraal Station. En met de Noord – Zuidlijn ben je 
binnen enkele minuten op het Centraal Station. Ook 
is de bereikbaarheid met de auto vanaf de ring A-10 
Noord perfect. Binnen 5 minuten rijd je op de A-10. 










Indeling:

Begane grond:

Centrale entree; hal; lift; trappenhuis




Vierde verdieping:

Entree; hal; slaapkamer aan de achterzijde; ruime 
woonkamer; zonnig balkon op het zuidwesten; half 
open keuken voorzien van diverse 
inbouwapparatuur en ruimte voor een eettafel; 
separaat toilet met fontein; twee slaapkamers aan 
de voorzijde; badkamer met douche, wastafel en 
wasmachineaansluiting. 




Bijzonderheden:

- Bouwjaar 1968

- Woonoppervlakte 91 m² (NEN2580 Meetrapport 
aanwezig)

- Gerenoveerd in 2017

- Actieve en professionele vereniging van eigenaren

- Servicekosten € 152,38,- per maand (2022)

- Warm water en verwarming middels 
blokverwarming

- Erfpachtcanon vooruitbetaald tot en met 15 
november 2063

- Notariskeuze koper (mits, in Amsterdam)

- Oplevering in overleg

Het Hoogt 454, Amsterdam



OMSCHRIJVING VAN DE WONING

Beautiful, conveniently set out three bed apartment 
(living area 91 m²) situated on the top floor of a well-
maintained apartment complex. This home 
comprises, among other things, a spacious living 
room, a half-open kitchen fitted with various built-in 
appliances and space for a dining table, three 
bedrooms, a tidy bathroom and a sunny balcony 
facing South-West. The homeowners' association is 
actively and professionally managed and the 
leasehold has been paid through to 15 November 
2063.



Local area:

Plan van Gool, a nice residential area in the center of 
Amsterdam-Noord, adjacent to the large shopping 
center Boven `t Y, within walking distance of 
several bus routes and with the metro station for the 
Noord-Zuidlijn around the corner. The buildings are 
situated in a park-like area, with the apartments 
overlooking the greenery. Here, you can wake up to 
the sound of bird song right in the center of Noord!



The Amsterdam-Noord area has been the focus of 
mass renovation for some years already. You can 
slowly see the industrial estate along the IJ river 
transform into areas where living and working are 
combined. Movie museum Eye, the Overhoeks 
tower, restaurant Stork and De Goudfazant have 
become prime locations in Amsterdam Noord along 
the IJ, where you can enjoy a meal and a drink. In 
addition to the development of the IJ banks, 
development will also focus on Centrum 
Amsterdam Noord over the coming years.



You won't need to travel far for your nature and 
recreation needs. The picturesque villages north of 
Amsterdam, Durgerdam, Zunderdorp and Ransdorp, 
are all very close by. Recreation area 't Twiske is also 
found at cycling distance. So, you're only a few 
minutes away from a relaxing nature environment.



Accessibility and parking:

By bus, you'll reach the heart of the city center in 
about 10 minutes. Using the free ferry, you're at 
Amsterdam Central Station in no time. And using 
the Noord-Zuidlijn, the Central Station is also only a 
few minutes away. Accessibility by car, from the ring 
road A-10 Noord, is also ideal. In just five minutes 
you'll be driving along the A-10. 










Layout:

Ground floor:

Central entrance; hall; elevator; stairwell




Third floor:

Entrance; hallway; bedroom to the rear; spacious 
living room; sunny balcony facing South-West; half-
open kitchen fitted with various built-in appliances 
and space for a dining table; separate toilet with 
faucet; two bedrooms to the front; bathroom with 
shower, washing basin and washing machine 
connections. 




Particulars:

- Year of construction 1968

- Living area 91 m² (NEN2580 measuring report 

   available)

- Renovated in 2017

- Active and professionally managed Homeowners

   Association

- Service charges € 144.00 per month (2022)

- Hot water and heating through district heating

- Leasehold paid in advance through to

   15 November 2063

- Buyer's choice of notary public (must be in

   Amsterdam)

- Completion by mutual agreement
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Woonoppervlakte : 91 m²

Balkon : 4 m²

Inhoud : 294 m³

Bouwjaar : 1968
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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



Het Hoogt 454, Amsterdam

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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