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Biothof 10 hs - Amsterdam 
 
 

Vraagprijs € 500.000,00 kosten koper
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Omschrijving 
 
*** ENGLISH TRANSLATION BELOW *** 
 
Altijd al een heerlijk licht en goed ingedeeld 3/4-kamer appartement gelegen op EIGEN GROND, met zonnig 
tuin op het zuidoosten en op fietsafstand van het centrum gewild? 
Zoek niet verder! Deze woning is gelegen in het populaire Watergraafsmeer met vrij uitzicht op een mooi 
groen plantsoen aan de voorzijde. De woning beschikt over een royale doorzon woonkamer en twee 
slaapkamers. Herindeling voor een 3de slaapkamer of open keuken behoort tot de mogelijkheden. 
Daarnaast is er de optie tot uitbouw in de tuin voor nog een kamer of uitbreiding van de huidige kamer. De 
mogelijkheden zijn legio! De zonnige en woning brede tuin is gelegen aan de achterzijde van de woning, met 
deuren naar zowel de woonkamer, keuken als slaapkamer. Het appartement heeft een energielabel C. 
 
INDELING 
De woning is gelegen op de begane grond en kent de volgende indeling: Entree, hal met toegang naar alle 
vertrekken, bergkast, meterkast, badkamer en separaat toilet. Vanuit de royale en lichte doorzon woonkamer 
is de zonnige en goed onderhouden tuin van ca. 42 m2 te bereiken welke op het zuidoosten is gelegen. De 
keuken heeft ook een deur naar de tuin. Van de twee aanwezige slaapkamers is de eerste slaapkamer 
uitgerust met een inbouwkast en bevindt zich aan de voorzijde. De tweede slaapkamer, aan de achterzijde, 
beschikt ook over een inbouwkast en heeft een eigen deur naar de tuin. De woning beschikt tevens over een 
ruime berging gelegen in de kelder van het gebouw. 
 
WOONOPPERVLAKTE 
Conform NEN2580 bedraagt het inpandig gebruiksoppervlak 68 m2. De tuin heeft een oppervlakte van ca. 
42 m2. De externe bergruimte bedraagt 6 m2. 
NB: De opgegeven oppervlakte is door een gespecialiseerd bedrijf gemeten conform NEN2580. 
 
GEBOUW 
De woning is gelegen in een appartementencomplex dat in 1954 gebouwd is. 
 
KENMERKEN 
- Betonskelet bouw met bitumineus dak 
- Hardhouten kozijnen voorzien van dubbele beglazing 
- Verwarming en warm water middels cv-ketel (Bouwjaar 2016, Intergas combiketel ECO met A-label). 
 
EIGEN GROND 
De woning is gelegen op eigen grond. 
 
KADASTRALE GEGEVENS 
- Gemeente Amsterdam, sectie B, nummer 3924, appartementsindex A-14 (Woning). 
- Gemeente Amsterdam, sectie B, nummer 3924, appartementsindex A-61 (Berging). 
 
VERENIGING VAN EIGENAARS 
- De VvE wordt professioneel beheert door Ter Linden en Heijer. 
- De servicekosten bedragen € 200,- per maand, maar er is de laatste vergadering reeds gesproken over 
verlaging van de bijdrage gelet op de ruime reserves. 
- Per 13-05-2022 bedroeg de VvE reserve € 333.078,-. 
- Er is een MJOP aanwezig. 
 
LOCATIE 
Het appartement ligt gelegen in het gewilde, kindvriendelijke en rustige Watergraafsmeer met het centrum 
op 10 minuten fietsafstand. Begin de dag goed met een wandeling naar het prachtige groene Park 
Frankendael en lunch bij het idyllische Merkelbach. Voor de dagelijkse boodschappen kunt u terecht bij het 
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Christiaan Huygensplein, op 3 minuten loopafstand van de woning. Op de nabijgelegen Middenweg, 
Linnaeusstraat en winkelcentrum Oostpoort vindt u een ruim aanbod aan winkels. Ook zijn er tal van 
horecagelegenheden in de buurt zoals Stoop eten & drinken, de Pizzabakkers, het bourgondische Bar 
Restaurant 1900, La Vallade, Jacobsz en het luxere restaurant de Kas in het mooie Park Frankendael. De 
diverse sportvelden bieden veel sportieve mogelijkheden. Pak de fiets en sluit de dag af met een borrel bij 
één van de vele gezellige tentjes in de omgeving van het Beukenplein of de Javastraat. 
 
BEREIKBAARHEID EN PARKEREN 
Het appartement is per auto goed bereikbaar vanaf de ringweg A-10 en de S113. Er zijn altijd parkeervakken 
beschikbaar, dus nooit zoeken naar een plek en daarnaast is er geen wachtlijst voor een parkeervergunning. 
Het openbaar vervoer is hier goed geregeld en brengt je naar alle delen van de stad (tramlijn 19 en diverse 
buslijnen: 40, 65, 322 en 327). Er bevinden zich drie treinstations in de nabije omgeving van de woning: 
Science Park, Station Muiderpoort en het Amstel Station. 
 
BIJZONDERHEDEN 
- In 2015 zijn duurzame, hardhouten kozijnen met dubbel glas geplaatst. 
- In 2018 zijn alle balkons en buitenconstructies gereviseerd en geschilderd. 
- In 2019 is al het buitenwerk geschilderd en tevens zijn alle portieken vervangen. 
- Binnenkort worden alle trappenhuizen opgeknapt. 
- Royale living met mooi uitzicht op een groen plantsoen aan de voorzijde. 
- Heerlijk ruim en zonnige tuin gelegen op het zuidoosten, toegankelijk vanuit de woonkamer, de keuken en 
de slaapkamer. 
- Mogelijkheden voor een derde slaapkamer door het verplaatsen van de keuken naar de woonkamer of het 
uitbouwen in de tuin. Ook het creëren van een open keuken is een optie. 
- Ruime berging in de onderbouw. 
- Gelegen op eigen grond. 
- Energielabel C. 
 
OPLEVERING 
De oplevering zal plaatsvinden in overleg. 
 
Have you always wanted a wonderfully light and well-arranged 3/4-room apartment located on OWN 
GROUND, with a sunny south-east-facing garden and within cycling distance of the center? Search no 
further! This house is located in the popular Watergraafsmeer with an unobstructed view of a nice green park 
at the front. The house has a spacious living room and two bedrooms. Rearranging for a 3rd bedroom or 
open kitchen is possible. In addition, there is the option to expand in the garden for another room or to 
expand the current room. The possibilities are endless! The sunny and house-wide garden is located at the 
rear of the house, with doors to the living room, kitchen and bedroom. The apartment has an energy label C. 
 
LAYOUT 
The house is located on the ground floor and has the following layout: Entrance hall with access to all rooms, 
storage cupboard, meter cupboard, bathroom and separate toilet. From the spacious and bright living room 
you can reach the sunny and well-maintained garden of approximately 42 m2, which is located on the 
southeast. The kitchen also has a door to the garden. Of the two bedrooms present, the first bedroom is 
equipped with a fitted wardrobe and is located at the front. The second bedroom, at the rear, also has a fitted 
wardrobe and has its own door to the garden. The house also has a large storage room located in the 
basement of the building. 
 
HOUSE SURFACE 
In accordance with NEN2580, the indoor usable surface is approximately 68 m2. The garden has a surface 
of approximately 42 m2. The external storage space is approximately 6 m2. 
Note: The specified surface area has been measured by a specialized company in accordance with 
NEN2580. 
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BUILDING 
The house is located in an apartment complex that was built in 1954. 
 
CHARACTERISTICS 
- Concrete skeleton construction with bituminous roof 
- Hardwood frames with double glazing 
- Heating and hot water through central heating boiler (Year of construction 2016, Intergas combi boiler ECO 
with A label). 
 
OWN GROUND 
The house is located on private land. 
 
CADASTRAL DATA 
- Municipality of Amsterdam, section B, number 3924, apartment index A-14 (Residential). 
- Municipality of Amsterdam, section B, number 3924, apartment index A-61 (Storage). 
 
ASSOCIATION OF OWNERS 
- The VvE is professionally managed by Ter Linden and Heijer. 
- The service costs amount to € 200 per month, but the last meeting has already discussed a reduction of the 
contribution in view of the ample reserves. 
- As of 13-05-2020 the VvE reserve is approx. € 333.078- 
- There is an MJOP (Multi-year maintenance plan) present. 
 
LOCATION 
The apartment is located in the popular, child-friendly and quiet Watergraafsmeer with the center just 10 
minutes by bike away. Start the day well with a walk to the beautiful green Park Frankendael and lunch at 
idyllic Merkelbach. For daily shopping you can go to Christiaan Huygensplein, a 3-minute walk from the 
house. You will find a wide range of shops on the nearby Middenweg, Linnaeusstraat and Oostpoort 
shopping center. There are also numerous restaurants in the area such as Stoop food & drink, the 
Pizzabakkers, Bar Restaurant 1900, La Vallade, Jacobsz and the more luxurious restaurant De Kas in the 
beautiful Park Frankendael. The various sports fields offer many sporting opportunities. Grab your bike and 
end the day with a drink at one of the many cozy tents in the vicinity of Beukenplein or Javastraat. 
 
ACCESSIBILITY AND PARKING 
The apartment is easily accessible by car from the A-10 ring road and the S113. There are always parking 
spaces available, so you never have to search for a parking spot and there is no waiting list for a parking 
permit. 
Public transport is well organized here and takes you to all parts of the city (tram line 19 and various bus 
lines: 40, 65, 322 and 327). There are three train stations in the vicinity of the apartment: Science Park, 
Muiderpoort Station and Amstel Station. 
 
PARTICULARITIES 
- In 2015 durable, hardwood frames with double glazing were installed. 
- In 2018 all balconies and outdoor structures were overhauled and painted. 
- In 2019 all exterior work was painted and all porches were also replaced. 
- Soon all stairwells will be refurbished. 
- Spacious living room with a beautiful view of a green park at the front. 
- Wonderfully spacious and sunny garden located on the southeast, accessible from the living room, the 
kitchen and the bedroom. 
- Possibilities for a third bedroom by moving the kitchen to the living room or expanding in the garden. 
Creating an open kitchen is also an option. 
- Spacious storage room in the basement. 
- Located on private land. 
- Energy label C. 
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DELIVERY 
Delivery will take place in consultation.
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Kenmerken 
 
Vraagprijs : € 500.000,00 
Soort : Appartement 
Open portiek : Nee 
Aantal kamers : 4 kamers waarvan 2 slaapkamer(s) 
Inhoud woning : 227 m3 
Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie 

: 68 m2 

Soort appartement : Benedenwoning 
Bouwjaar : 1954 
Ligging : Aan rustige weg, in woonwijk, vrij uitzicht 
Tuin : Achtertuin 42 m2 
Garage : Geen garage 
Verwarming : C.V.-Ketel 
Isolatie : Dubbel glas 
 

: 1 

 

Locatie 
 
Biothof 10 hs  
1098 RX  AMSTERDAM 
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Woning bezichtigen 
Een bezichtiging kun je op verschillende manieren aanvragen: 
- Via www.zelfverkopen.nl. In de woningpresentatie zelf staat een tab ‘bezichtigen’. 
- Door een mail te sturen naar bezichtiging@zelfverkopen.nl. Vermeld daarbij 
het adres van de woning en jouw contactgegevens. 
- Door te bellen met 088 235 0111. 
 
De aanvraag voor de bezichtiging zetten we door naar de verkoper. Wij vragen 
hem contact op te nemen voor het maken van een afspraak. Zo krijg je het beste 
beeld van de woning. Want niemand kent de woning en de omgeving beter dan de 
verkoper zelf. 
  
Doordat de verkoper niet gebonden is aan kantooruren, kunnen bezichtigingen ook 
’s avonds of in het weekeinde plaats vinden. 
  
Een bod uit brengen 
Je hebt een woning bezichtigd en wilt een bod uitbrengen. Dit kan op verschillende 
manieren: 
- In de woningpresentatie op www.zelfverkopen.nl is de tab 'bod' opgenomen. Hier 
kun je eenvoudig een bod uit brengen, 
- Een mail sturen naar info@zelfverkopen.nl kan ook. Vermeld daarbij het adres 
van de woning, jouw contactgegevens, de hoogte van het bod. Desgewenst kun je 
ook de eventuele ontbindende voorwaarden en de 
gewenste overdrachtsdatum vermelden. 
 
Zelfverkopen.nl stemt het bod af met de verkoper en neemt hierna contact met je 
op. Het spreekt voor zich dat ieder uitgebracht bod vertrouwelijk wordt behandeld 
en alleen aan de verkoper kenbaar wordt gemaakt. Het bod kan worden 
geaccepteerd, afgewezen of er wordt een tegenbod gedaan. 
  
Koopovereenkomst 
Zodra een bod is geaccepteerd stelt Zelfverkopen.nl de koopovereenkomst op 
conform het model van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). Deze 
dient zo snel mogelijk door beide partijen te worden ondertekend. Hiertoe maak je 
een afspraak met de verkoper. 
  
Op de dag waarop de woning wordt geleverd (transportdatum) ga je met de 
verkoper naar de notaris, waar de ‘akte van levering’ (het eigendomsbewijs) wordt 
getekend. De notaris maakt deze akte op. Als koper geef jij aan bij welke notaris 
de uiteindelijke eigendomsoverdracht zal plaatsvinden. 
  
Voor woningen in Amsterdam geldt dat ook het koopcontract wordt opgesteld door 
de notaris en dat deze daar wordt ondertekend. Dit conform het model van de 
Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, Ring Amsterdam Notarissen. Als koper 
wijs jij na het bereiken van de overeenkomst de notaris aan. 
  
Ontbindende voorwaarde financiering 
Ten behoeve van een eventueel opgenomen voorbehoud voor het verkrijgen van 
een financiering voor de woning, hanteren we bij Zelfverkopen.nl een termijn van 5 
weken (te rekenen vanaf het moment van bereiken van overeenstemming). 
 
Waarborgsom / bankgarantie 
De koopovereenkomst vereist van de koper altijd een waarborgsom of 
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bankgarantie van 10% van de koopsom. De koper krijgt hiertoe 6 weken de tijd (te 
rekenen vanaf het moment van bereiken overeenstemming). 
  
Eigendomsoverdracht 
Op de overeengekomen overdrachtsdatum ga je met de verkoper naar de notaris. 
Daar wordt de akte van levering getekend, op voorwaarde dat de koopsom is 
bijgeschreven op de rekening van de notaris. De woning is nu officieel in jouw 
eigendom. 
  
Verkoopprocedure 
Alle door Zelfverkopen.nl en de verkoper verstrekte informatie moet uitsluitend 
worden gezien als een uitnodiging tot nader overleg tot het uitbrengen van een 
bod. 
  
De verkoper acht zich gerechtigd tot het aanhoren van meerdere biedingen. Indien 
er min of meer tegelijkertijd door meerdere geïnteresseerden wordt geboden, is de 
verkoper gerechtigd om met één van hen een verkoopovereenkomst te sluiten. In 
de praktijk betekent dit, dat het voor potentiële kopers in dergelijke gevallen 
raadzaam is om direct een zo goed mogelijke bieding voor wat betreft prijs en 
voorwaarden te doen. 
  
De verkoper stelt uitdrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt dan 
nadat niet alleen over de hoofdzaken (prijs object) maar ook over de details (zoals 
datum van oplevering, roerende zaken etc.) overeenstemming is bereikt. 
  
Onderzoeksplicht koper 
De koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem van 
belang (kunnen) zijn bij het nemen van de juiste koopbeslissing. Te denken valt 
aan de bouwtechnische staat van de woning, eventuele rechten en plichten die op 
de woning en/of het perceel rusten (zgn. erfdienstbaarheden) en milieufactoren, 
omgevingsfactoren, (toekomstige) bestemmingsplannen etc. Een eigen NVM-
makelaar kan hier ondersteuning en advies in geven. 
  
Meldingsplicht verkoper 
De verkoper heeft een meldingsplicht. De koper mag daarom verwachten dat de 
informatie die door de verkoper wordt verstrekt, correct is. Er moet altijd melding 
worden gemaakt van eventuele gebreken en bijzondere omstandigheden. 
  
Voorbehouden brochure 
Alhoewel zorgvuldigheid is betracht, wordt voor de inhoud van deze 
verkoopbrochure noch door de eigenaar noch door de verkopend makelaar, enige 
aansprakelijkheid aanvaard voor de onjuistheid van de vermelde gegevens. De 
tekeningen in deze brochure geven vaak de standaardsituatie van de woning weer. 
Het kan zijn dat de eigenaar wijzigingen heeft aangebracht, zodat de maten van 
diverse ruimten niet meer kloppen. Door Zelfverkopen.nl wordt geen 
aansprakelijkheid aanvaard, behalve waar de door ons verplicht afgesloten 
beroepsaansprakelijkheidverzekering in voorkomend geval aanspraak geeft op 
uitkering. 
 Bijzondere bepalingen 
  
Asbestclausule 
In de koopakte kan de volgende clausule worden opgenomen: 
In de onroerende zaak kunnen asbesthoudende stoffen / materialen aanwezig zijn. 
Bij eventuele verwijdering van deze materialen dienen op grond van de milieu -
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wetgeving speciale maatregelen te worden genomen. Koper verklaart met deze 
wetgeving bekend te zijn en vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit 
de aanwezigheid in en/of de verwijdering van asbest uit de desbetreffende 
onroerende zaak kan voortvloeien. 
  
Ouderdomsclausule 
In de koopakte kan de volgende clausule worden opgenomen: 
Koper verklaart ermee bekend te zijn dat indien de woning ouder dan 30 jaar is, de 
eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden anders kunnen zijn dan bij 
nieuwe woningen. Tevens kunnen in de woning asbesthoudende materialen zijn 
verwerkt. Koper verklaart ermee bekend te zijn dat voor verwijdering van 
asbesthoudende materialen aanvullende milieumaatregelen vereist zijn. 
  
Niet eigen bewoningsclausule 
In de koopakte kan de volgende clausule worden opgenomen: 
Koper is bekend met het feit dat verkoper het verkochte niet recent zelf feitelijk 
heeft gebruikt en dat hij derhalve koper niet heeft kunnen informeren over 
eigenschappen van c.q. gebreken aan het verkochte waarvan hij op de hoogte zou 
zijn. Partijen zijn overeengekomen dat dergelijke eigenschappen c.q. gebreken 
voor risico en rekening koper komen en dat bij vaststellen van de koopsom 
hiermee rekening is gehouden. 
 
Over Zelfverkopen 
Zelfverkopen.nl: jij kent je huis, wij de woningmarkt! 
  
Goed 
Zelfverkopen.nl levert kwaliteit. Wij zijn een NVM makelaar en werken volgens de 
voorwaarden en richtlijnen die de NVM aan ons stelt. Zelfverkopen.nl ondersteunt 
en adviseert je zo goed mogelijk gedurende het hele proces. Onze dienstverlening 
is zeer uitgebreid en met vragen kun je altijd bij ons terecht. Klanttevredenheid 
staat bij ons bovenaan. 
  
Goedkoop 
Doordat jij zelf de bezichtigingen begeleidt, houden we onze kosten laag en 
kunnen we onze dienstverlening voor slechts € 1.098,- incl. btw aanbieden. 
Daarvoor ontvang je een zeer uitgebreide dienstverlening, inclusief een 
professionele fotoreportage van jouw huis.  
  
Eenvoudig 
Met Zelfverkopen.nl verkoop je jouw huis eenvoudig in 3 stappen. Ingewikkelde 
zaken nemen we uit handen. We begeleiden je tijdens iedere stap. En mocht je 
ergens niet uitkomen, dan kun je ons altijd bellen op 088-2350100 . 
  
Kijk voor meer informatie op www.zelfverkopen.nl 
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Bijzondere bepalingen 
 
Asbestclausule 
In de koopakte kan de volgende clausule worden opgenomen: 
In de onroerende zaak kunnen asbesthoudende stoffen / materialen aanwezig zijn. 
Bij eventuele verwijdering van deze materialen dienen op grond van de milieu -
wetgeving speciale maatregelen te worden genomen. Koper verklaart met deze 
wetgeving bekend te zijn en vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit 
de aanwezigheid in en/of de verwijdering van asbest uit de desbetreffende 
onroerende zaak kan voortvloeien. 
  
Ouderdomsclausule 
In de koopakte kan de volgende clausule worden opgenomen: 
Koper verklaart ermee bekend te zijn dat indien de woning ouder dan 30 
jaar is, de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden anders kunnen 
zijn dan bij nieuwe woningen. Tevens kunnen in de woning asbesthoudende 
materialen zijn verwerkt. Koper verklaart ermee bekend te zijn dat voor 
verwijdering van asbesthoudende materialen aanvullende milieumaatregelen 
vereist zijn. 
  
Energielabel 
In de koopakte kan de volgende clausule worden opgenomen: 
Verkoper beschikt niet over een energieprestatiecertificaat, dan wel een 
gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen en 
verkoper zal deze documenten voor levering ook niet aanvragen. 
  
Koper stemt ermee in dat hem bij het ondertekenen van de leveringsakte geen 
energieprestatiecertificaat, dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het 
Besluit energieprestatie gebouwen zal worden overhandigd. 
  
Zelfverkopen.nl adviseert wel een energieprestatiecertificaat. 
  
Niet eigen bewoningsclausule 
In de koopakte kan de volgende clausule worden opgenomen: 
Koper is bekend met het feit dat verkoper het verkochte niet recent zelf feitelijk 
heeft gebruikt en dat hij derhalve koper niet heeft kunnen informeren over 
eigenschappen van c.q. gebreken aan het verkochte waarvan hij op de hoogte zou 
zijn. Partijen zijn overeengekomen dat dergelijke eigenschappen c.q. gebreken 
voor risico en rekening koper komen en dat bij vaststellen van de koopsom 
hiermee rekening is gehouden.
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Over Zelfverkopen 
Zelfverkopen.nl: jij kent je huis, wij de woningmarkt! 

 
Goed 
Zelfverkopen.nl levert kwaliteit. Wij zijn een NVM makelaar en werken volgens de 
voorwaarden en richtlijnen die de NVM aan ons stelt. Zelfverkopen.nl ondersteunt 
en adviseert je zo goed mogelijk gedurende het hele proces. Onze dienstverlening 
is zeer uitgebreid en met vragen kun je altijd bij ons terecht. Klanttevredenheid 
staat bij ons bovenaan. 
  
Goedkoop 
Doordat jij zelf de bezichtigingen begeleidt, houden we onze kosten laag en 
kunnen we onze dienstverlening voor slechts € 1.098,- incl. btw aanbieden. 
Daarvoor ontvang je een zeer uitgebreide dienstverlening, inclusief een 
professionele fotoreportage van jouw huis.  
  
Eenvoudig 
Met Zelfverkopen.nl verkoop je jouw huis eenvoudig in 3 stappen. Ingewikkelde 
zaken nemen we uit handen. We begeleiden je tijdens iedere stap. En mocht je 
ergens niet uitkomen, dan kun je ons altijd bellen op 088-2350100 . 
  
Kijk voor meer informatie op www.zelfverkopen.nl 
 
 


