Weesperzijde 120 I en 120 III, 1091EP AMSTERDAM
(43182)

Appartement
Twee fraaie beleggingsobjecten gelegen op eigen grond met vrij uitzicht over de Amstel. Totale jaarlijkse huuropbrengst €
11.744,28

Beschrijving
Twee fraaie beleggingsobjecten gelegen op eigen grond met vrij uitzicht over de Amstel. De
appartementen worden afzonderlijk en in combinatie geveild.
Huuropbrengst (per 1 juli aanstaande)
Weesperzijde 120-I
Netto huur per maand: € 463,05
Servicekosten per maand: € 2,75
Bruto huur per maand: € 465,80
Bruto huur per jaar: € 5.589,60
Weesperzijde 120-III
Netto huur per maand: € 510,14
Servicekosten per maand: € 2,75
Bruto huur per maand: € 512,89
Bruto huur per jaar: € 6.154,68
oplevering
De appartementsrechten zijn geheel verhuurd en zullen in verhuurde staat worden geleverd.
energie (EPA)/NEN 2580
Weesperzijde 120-I
Totaal oppervlak gebruik/verblijf (woning) m²: 63,02
Totaal m² externe ruimte (berging) m²: 10,75
Totaal buitenruimte (balkon) m²: 6,17
Energielabel: F
Energie-index: 2,59
Weesperzijde 120-III
Totaal oppervlak gebruik/verblijf (woning) m²: 58,80
Totaal m² externe ruimte (berging) m²: 16,65
Totaal buitenruimte (balkon) m²: 5,31
Energielabel: C
Energie-index: 1,62
garanties/aansprakelijkheid
Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent
datgene dat hij terzake het Registergoed en/of het gebouw meedeelt dan wel heeft
medegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft.
aanschrijvingen
Blijkens een elektronisch kadastraal uittreksel verstrekt door de Dienst voor het kadaster en
de openbare registers op 22 mei 2018 zijn geen aanschrijvingen bekend in de Landelijke
Voorziening WKPB en de Basisregistratie Kadaster.
publiekrechtelijke beperkingen
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Veilinginfo
Status

Gegund

Veiling

Randstad-Noord maandag 2 juli 2018

Inzet

maandag 2 juli 2018 vanaf 16:30

Afslag

maandag 2 juli 2018 vanaf 16:30

Veilinglocatie

Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam

Kantoor

Lubbers en Dijk notarissen
Koningslaan 4
1075 AC AMSTERDAM
T: 020 573 63 11
E: mail@lubbers.nl
De Eerste Amsterdamse
Frans Van Mierisstraat 59
1071 RL Amsterdam
T: 020 214 89 98
E: info@eersteamsterdamse.nl

Behandelaar

Dhr. Mr. P.L.E.M. de Meijer

Objectinfo
Woningtype

Appartement

Makelaar

De bezichtiging wordt begeleid door:
Van Staveren Makelaardij o.g. b.v. (contactpersoon is Dhr.
M. Bolding)
De Lairessestraat 40
1071 PB Amsterdam
T: 020 675 06 26
E: info@vanstaverenmakelaardij.nl

Bezichtiging

Indien mogelijk te bezichtigen: iedere dinsdag en
donderdag,
Tussen 14.00 uur en 16.00 uur, alsmede op de verkoopdag.

Soort eigendom
Gebruik
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Verhuurd

Kadastrale omschrijving

1. De appartementsrechten rechtgevende op het uitsluitend
gebruik van de woning op de eerste verdieping (63,02 m²)
met balkon (6,17 m²) en de berging op de zolderverdieping
(10,75 m²), plaatselijk bekend 1091 EP Amsterdam,
Weesperzijde 120-1, kadastraal bekend gemeente
Amsterdam, sectie W, complexaanduiding 7974
appartementsindex A-2 en A-5, uitmakende het 20/100 en
5/100 aandeel in de gemeenschap omvattende een
benedenhuis met drie afzonderlijke bovenwoningen, met
ondergrond en erf, staande en gelegen te Amsterdam aan
de Weesperzijde 120, ten tijde van de splitsing in
appartementsrechten kadastraal bekend gemeente
Amsterdam, sectie W, nummer 2083, groot 1 are en 64
centiare.
2. De appartementsrechten rechtgevende op het uitsluitend
gebruik van de woning op de derde verdieping (58,80 m²)
met balkon (5,31 m²) en de inpandig verbonden berging op
de zolderverdieping (16,65 m²), plaatselijk bekend 1091 EP
Amsterdam, Weesperzijde 120-3,
kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie W,
complexaanduiding 7974 appartementsindex A-4 en A-7,
uitmakende het 20/100 en 5/100 aandeel in de
gemeenschap omvattende een benedenhuis met drie
afzonderlijke bovenwoningen, met ondergrond en erf,
staande en gelegen te Amsterdam aan de Weesperzijde
120, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten
kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie W,
nummer 2083, groot 1 are en 64 centiare.

Financieel
Lasten
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Bijlage
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Opnamedatum

25 mei 2018

Certificaatnummer

BGM19741

NEN2580 METING
Gebruiksoppervlakte volgens NEN2580

Weesperzijde 120-1

1091 EP te Amsterdam

KvK 52398234 - Registratienummer KOMO K2110839 - Reeweg 12-14 , 1394 JD Nederhorst den Berg - T. 035-2400250 info@schroderenschroder.nl
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Meetgegevens: Gebruiksoppervlakte conform NEN 2580

Weesperzijde 120-1
1091 EP
Amsterdam
25 mei 2018

Bouwlaag 1

Bouwlaag 2

Bouwlaag 3

Bouwlaag 4

Totaal

0,00

Inpandig gebruiksoppervlak

64,57

Inpandig gebruiksoppervlak Woonetage

64,57

Inpandig gebruiksoppervlak

0,00

Inpandig gebruiksoppervlak

0,00
0,00

Inpandig gebruiksoppervlak

-1,55

Correctie Schachten/Draagwanden

-1,55
0,00

Vide en trapgat overige correcties
1: Totaal inpandig gebruiksoppervlak

0,00

63,02

0,00

0,00

63,02

Overige inpandige ruimte(n)

0,00

Overige inpandige ruimte(n)

0,00

Overige inpandige ruimte(n)

0,00

Overige inpandige ruimte(n)

0,00

Correctie

0,00
0,00

Vide
2: Totaal overige inpandige ruimte(n)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3: Totaal oppervlakte gebruik/verblijf

0,00

63,02

0,00

0,00

63,02

6,17

Gebouw gebonden buitenruimte(n) Balkon

6,17
0,00

Gebouw gebonden buitenruimte(n)

0,00

Gebouw gebonden buitenruimte(n)
4: Totaal gebouwgebonden buitenruimte(n)

0,00

6,17

0,00

Externe ruimte(n) Berging

0,00

6,17

10,75

10,75

Externe ruimte(n)

0,00

Externe ruimte(n)

0,00

Externe ruimte(n)

0,00

Externe ruimte(n)

0,00
0,00

Vide
5: Totaal externe ruimte(n)

0,00

0,00

0,00

10,75

*meetgegevens zijn weergeven in m2.

KvK 52398234 - Registratienummer KOMO K2110839 - Reeweg 12-14 , 1394 JD Nederhorst den Berg - T. 035-2400250 info@schroderenschroder.nl
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10,75

Meetcertificaat NEN 2580
Certificaatnummer:

BGM19741

Dit meetcertificaat is uitgegeven voor het registergoed gelegen aan de Weesperzijde 120-1 1091 EP te
Amsterdam naar een meting opgenomen op 25-5-2018.
De netto gebruiksoppervlakte en de inhoud van het registergoed is conform NEN 2580:

Woonetage

63,02

m2

151,26

m3

Totaal

63,02

m2

151,26

m3

Het registergoed beschikt over Overige inpandige ruimte(n) met een netto oppervlakte en inhoud van:
Totaal

0,00

m2

0,00

m3

Het registergoed beschikt inclusief Overige inpandige ruimte(n) conform NEN 2580 over een totale
netto inhoud van:
Totaal

63,02

m2

151,26

m3

Het registergoed beschikt inclusief Overige inpandige ruimte(n) conform NEN 2580 over een bruto
inhoud van:
Totaal

189,15

m3

Het registergoed beschikt over Gebouw gebonden buitenruimte(n) met een netto oppervlakte van:
Totaal

6,17

m2

Het registergoed beschikt daarnaast over externe ruimte(n) met een netto oppervlakte en inhoud van:
Totaal

10,75

m2

25,73

m3

NB: Bovenstaande totalen zijn tot stand gekomen o.b.v. de oppervlakten onder 'Meetgegevens'.

Uitgifte certificaat

29 mei 2018

Schröder & Schröder B.V.
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Bijlage
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Opnamedatum

25 mei 2018

Certificaatnummer

BGM19742

NEN2580 METING
Gebruiksoppervlakte volgens NEN2580

Weesperzijde 120-3

1091 EP te Amsterdam

KvK 52398234 - Registratienummer KOMO K2110839 - Reeweg 12-14 , 1394 JD Nederhorst den Berg - T. 035-2400250 info@schroderenschroder.nl
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Meetgegevens: Gebruiksoppervlakte conform NEN 2580

Weesperzijde 120-3
1091 EP
Amsterdam
25 mei 2018

Bouwlaag 1

Bouwlaag 2

Bouwlaag 3

Bouwlaag 4

Totaal

0,00

Inpandig gebruiksoppervlak

59,77

Inpandig gebruiksoppervlak Woonetage

59,77

Inpandig gebruiksoppervlak

0,00

Inpandig gebruiksoppervlak

0,00
0,00

Inpandig gebruiksoppervlak

-1,59

Correctie Schachten/Draagwanden

-1,59
0,00

Vide en trapgat overige correcties
1: Totaal inpandig gebruiksoppervlak

0,00

0,00

58,18

0,00

0,62

Overige inpandige ruimte(n) Balkonkast

58,18
0,62

Overige inpandige ruimte(n)

0,00

Overige inpandige ruimte(n)

0,00

Overige inpandige ruimte(n)

0,00

Correctie

0,00
0,00

Vide
2: Totaal overige inpandige ruimte(n)

0,00

0,00

0,62

0,00

0,62

3: Totaal oppervlakte gebruik/verblijf

0,00

0,00

58,80

0,00

58,80

5,31

Gebouw gebonden buitenruimte(n)

5,31
0,00

Gebouw gebonden buitenruimte(n)

0,00

Gebouw gebonden buitenruimte(n)
4: Totaal gebouwgebonden buitenruimte(n)

0,00

0,00

5,31

Externe ruimte(n) Berging

0,00

5,31

16,65

16,65

Externe ruimte(n)

0,00

Externe ruimte(n)

0,00

Externe ruimte(n)

0,00

Externe ruimte(n)

0,00
0,00

Vide
5: Totaal externe ruimte(n)

0,00

0,00

0,00

16,65

*meetgegevens zijn weergeven in m2.
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16,65

Meetcertificaat NEN 2580
Certificaatnummer:

BGM19742

Dit meetcertificaat is uitgegeven voor het registergoed gelegen aan de Weesperzijde 120-3 1091 EP te
Amsterdam naar een meting opgenomen op 25-5-2018.
De netto gebruiksoppervlakte en de inhoud van het registergoed is conform NEN 2580:

Woonetage

58,18

m2

155,93

Totaal

58,18

m2

155,93

m3
m3
m3

Het registergoed beschikt over Overige inpandige ruimte(n) met een netto oppervlakte en inhoud van:
Totaal

0,62

m2

1,29

m3

Het registergoed beschikt inclusief Overige inpandige ruimte(n) conform NEN 2580 over een totale
netto inhoud van:
Totaal

58,80

m2

157,22

m3

Het registergoed beschikt inclusief Overige inpandige ruimte(n) conform NEN 2580 over een bruto
inhoud van:
Totaal

205,42

m3

Het registergoed beschikt over Gebouw gebonden buitenruimte(n) met een netto oppervlakte van:
Totaal

5,31

m2

Het registergoed beschikt daarnaast over externe ruimte(n) met een netto oppervlakte en inhoud van:
Totaal

16,65

m2

38,92

m3

NB: Bovenstaande totalen zijn tot stand gekomen o.b.v. de oppervlakten onder 'Meetgegevens'.

Uitgifte certificaat

29 mei 2018

Schröder & Schröder B.V.

KvK 52398234 - Registratienummer KOMO K2110839 - Reeweg 12-14 , 1394 JD Nederhorst den Berg - T. 035-2400250 info@schroderenschroder.nl
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overige bepalingen
Splitsingsakte
Het reglement van de Vereniging van eigenaars luidt thans zoals dit is
vastgesteld bij de desbetreffende akte van splitsing in appartementsrechten op
vier mei tweeduizend, verleden voor mr. R.A.W. de Jong, notaris te Amsterdam,
bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de
openbare registers te Amsterdam op acht mei tweeduizend in het register
Hypotheken 4, deel 16587 nummer 40.
Krachtens het daarbij bepaalde is de bestemming van de gebruikseenheid:
voor wat betreft de woning: particulier woongebruik door de eigenaar en/of
gebruiker al dan niet met zijn gezin; handel nering of bedrijf, mag daarin niet
worden uitgeoefend;
voor wat betreft de berging: privé-bergruimte.
De Vereniging van eigenaars is ingeschreven in het Handelsregister van de
Kamers van Koophandel onder nummer 69615195.
Verbouwing woning op de begane grond (Weesperzijde 120 H)/Wijziging
splitsingsakte
Het is Verkoper bekend dat de eigenaar van het appartementsrecht aan de
Weesperzijde 120 H (appartementsindex 1) voornemens is om de woning op de
begane grond te verbouwen, zodanig dat een aanbouw wordt gerealiseerd en de
opstal in de tuin voor een gedeelte wordt uitgediept.
In verband hiermede:
is de eigenaar van het appartementsrecht met index 1 voornemens de akte
van splitsing in appartementsrechten te wijzigen.
Koper dient dan ook bij ondertekening van het proces verbaal van veiling dan
wel de akte de command na te melden onherroepelijke volmacht te verlenen:
“ONHERROEPELIJKE VOLMACHT
1. De koper geeft hierbij toestemming voor de wijziging splitsing in
appartementsrechten, zodat de eigenaar van het appartementsrecht met
index 1 het recht heeft – mits na verkregen gemeentelijke
vergunning/toestemming, indien vereist, - om een uitbouw aan de
achterzijde van het gebouw aan te brengen, te hebben en te houden en
om die opstal voor een deel uit te diepen, mits alle kosten voor het
aanbrengen, onderhouden, herstellen en vervangen daarvan voor
rekening van de eigenaar van het appartementsrecht met index 1 komen
- en geeft hierbij onherroepelijke volmacht aan de eigenaar van het
appartementsrecht met index 1 om namens de koper te compareren bij
de akte wijziging splitsing in appartementsrechten, welke akte zal worden
verleden voor een nader door de eigenaar van het appartementsrecht
met index 1 aan te wijzen notaris, teneinde uitvoering aan vorenstaande
te geven, om de huidige splitsingstekening te wijzigen en voorts de ter
voorschreven zake alle daartoe benodigde akten en stukken te doen
opmaken, te verlijden en te tekenen, woonplaats te kiezen en verder al
datgene te verrichten wat de gevolmachtigde nuttig, nodig of wenselijk
mocht achten, alles met het recht van substitutie, welke substitutie ook
kan worden toegepast in alle andere gevallen dan die welke zijn genoemd
in artikel 64 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek.
Deze onherroepelijke volmacht is verleend met de toestemming om mede
namens andere partijen op te treden en onder vrijwaring van de
gevolmachtigde(n) voor alle handelingen die deze(n) binnen het kader
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van de volmacht heeft/hebben verricht.
2. Alle kosten en rechten verbonden aan de wijziging splitsing in
appartementsrechten en haar inschrijving in de Openbare Registers zijn
voor rekening en risico van de eigenaar van het appartementsrecht met
index 1.
De hiervoor vermelde volmacht van koper dient in elke opvolgende akte
van levering van het verkochte woordelijk te worden aangehaald en bij
wijze van een kettingbeding te worden opgelegd aan de desbetreffende
verkrijger.
3. Deze volmacht vormt een onverbrekelijk bestanddeel van de koopakte en
strekt uitsluitend in het belang van de verkoper casu quo van degeen die
voor haar in de plaats is gesteld. Uit dit belang volgt dat zij niet zal
eindigen door het overlijden of onder curatelestelling van de
volmachtgever, noch van de gevolmachtigde, alsmede niet door de
herroeping door de volmachtgever.
4. Ontbinding van een rechtspersoon wordt gelijkgesteld met het overlijden
van een natuurlijk persoon.”
heeft de eigenaar van het appartementsrecht met index 1 met de huidige
huurder van de Weesperzijde 120 1 afspraken gemaakt omtrent verwijdering
van het bestaande balkon behorende bij de woning op de eerste verdieping
en het terugplaatsen van een terras. Deze afspraken liggen ter inzage bij de
direktiemakelaar en bij de notaris.
Zwam/standleiding
In de woning op de begane grond is zwam geconstateerd alsmede sporen van
zwam achter de voordeur van het bovenhuis ter plaatse van de put. Tevens
dienen de verticale en horizontale standleidingen te worden hersteld/vervangen.
De Vereniging van Eigenaren heeft inmiddels opdracht gegeven deze zwam te
bestrijden en de standleidingen te herstellen/vervangen en Verkoper zal zijn
aandeel in deze kosten voldoen.
De met de eigenaar van de begane grond hierover gemaakte afspraken liggen
ter inzage bij de direktiemakelaar.
Akte de command
Indien de bieder in veiling gebruik maakt van zijn recht te verklaren dat hij het
bod heeft uitgebracht namens één of meer anderen dient deze verklaring uiterlijk
zeven dagen voor de dag der betaling van de koopprijs aan de notaris te zijn
gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd.
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Energielabel woning

Veel besparingsmogelijkheden

Energielabel F
Registratienummer
101922863
Datum van registratie 04-06-2018
Geldig tot
25-05-2028

Weesperzijde 120 1
1091EP Amsterdam
BAG-ID: 0363010000864619

Weinig besparingsmogelijkheden
De energieprestatie-indicator van dit energielabel is gebaseerd
op de energie index met registratienummer 101922863
Overzicht woningkenmerken
1.

Woningtype

Appartement met 1 woonlaag - Tussen midden

Bouwperiode

vóór 1946

Woonoppervlakte

t/m 80 m²

Glas woonruimte(s)

Enkel glas

Glas slaapruimte(s)

Enkel glas

3.

Gevelisolatie

Gevel niet extra geïsoleerd

4.

Dakisolatie

Niet van toepassing

5.

Vloerisolatie

Niet van toepassing

6.

Verwarming

Gaskachels

7.

Aparte warmtapwatervoorziening

Een geiser

8.

Zonne-energie

Geen zonnepanelen en geen zonneboiler

9.

Ventilatie

Geen mechanische afzuiging

2.

Wilt u besparen op uw energierekening? Overweeg dan de volgende mogelijke maatregelen:
Een zonneboiler voor het verwarmen van uw tapwater

Zonnepanelen voor het opwekken van elektriciteit

(Extra) isolatie van uw buitenmuren

HR++ glas in de woonruimte(s)

Een HR107-ketel voor de verwarming van uw woning

HR++ glas in de slaapruimte(s)

Een HR107-combiketel voor de verwarming van uw woning en warmwater
Een warmtepomp voor de verwarming van uw woning
Als de besparingsmogelijkheden HR107-ketel, HR107-combiketel en/of warmtepomp tegelijk op uw energielabel verschijnen, dan is slechts één van deze maatregelen zinvol om uit te
voeren. U kunt hieruit dus een keuze maken.

Goedgekeurd door:
Naam
Examennummer
KvK nummer

Marcus A.G.T Schröder
034
52397939

Afgegeven conform de regeling energieprestatie
gebouwen, welke onderdeel is van de Europese richtlijn EPBD

Dit energielabel is afgegeven door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
Dit energielabel kunt u altijd verifiëren op www.energielabelvoorwoningen.nl of www.zoekuwenergielabel.nl.
Disclaimer
De besparingsmogelijkheden die genoemd worden op dit energielabel zijn maatregelen die op dit moment in de meeste gevallen kosteneffectief zijn of dit binnen de geldigheidsduur van het
energielabel kunnen worden. In de bijlage krijgt u een indicatie hoeveel bovenstaande maatregelen kosten en wat zij u opleveren aan energiebesparing. Of de genoemde maatregelen daadwerkelijk verantwoord toegepast kunnen worden uit oogpunt van bijvoorbeeld comfort, gezondheid, kosten e.d. is afhankelijk van de huidige specifieke eigenschappen van uw woning.
Er kunnen daarom geen rechten worden ontleend aan deze informatie. U wordt altijd geadviseerd om hiervoor professioneel advies in te winnen.
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Bijlage bij het energielabel
Meer informatie

over de geadviseerde

maatregelen

De besparingsmogelijkheden die genoemd worden op dit energielabel zijn maatregelen die op dit moment in de meeste gevallen kosteneffectief zijn of dit
binnen de geldigheidsduur van het energielabel kunnen worden. Hieronder vindt u meer informatie over de geadviseerde maatregelen.
(Extra) isolatie van uw begane grondvloer

Een zonneboiler voor het verwarmen van uw tapwater

Huizen met vloerisolatie verliezen minder warmte, waardoor de ketel

Een zonneboiler bespaart ongeveer 50 procent op de kosten voor warm

minder hard hoeft te stoken. Zorg voor een goede isolatiewaarde van de

water. Een huishouden van vier personen met een zonneboiler en hr-

vloerconstructie na isolatie (zogeheten Rc-waarde). Aanbeveling voor

combiketel (als naverwarmer) bespaart daarmee zo’n 210 m³ gas, ofwel

een bestaande woning is een isolatiewaarde van Rc ≥ 2,5 m²K/W. Het

140 euro per jaar aan gaskosten (prijspeil 2014/2015). Daarvan blijft 110

rendement van vloerisolatie is vergelijkbaar met een rente van acht

euro over als de elektriciteitskosten voor de pomp (zo’n 25 euro voor

procent op een spaarrekening. Meer Info

circa 100 kWh verbruik) en onderhoudskosten (10 euro per jaar) betaald
zijn. Heeft het huishouden nu een elektrische boiler, dan is de besparing

(Extra) isolatie van uw dak

hoger: gemiddeld 370 euro per jaar minder elektriciteitskosten

Huizen met dakisolatie verliezen minder warmte, waardoor de ketel

1.600 kWh). Het is namelijk duurder om water te verwarmen met stroom

(zo’n

minder hard hoeft te stoken. Aanbeveling voor de bestaande bouw is een

dan met gas. Een zonneboilercombi bespaart in beide gevallen nog zo’n

isolatiewaarde van Rc ≥ 2,5 m²K/W. Het rendement van dakisolatie is

75 m³ gas (ruim 50 euro) per jaar extra, omdat die ook energie bespaart

vergelijkbaar met een rente van 9 procent op een spaarrekening. Meer

op verwarming. Meer Info

Info
Zonnepanelen voor het opwekken van elektriciteit
De prijzen van zonnepanelen dalen gestaag, door technische ontwikke-

(Extra) isolatie van uw buitenmuren
Huizen met gevelisolatie verliezen minder warmte, waardoor de ketel

lingen en schaalvergroting. Een zonnepanelensysteem van 6 panelen

minder hard hoeft te stoken. Spouwmuurisolatie is de meest voordelige

kost inclusief omvormer en installatie ongeveer 3.000 euro (prijspeil

vorm

van

isolatie.

Het

rendement

van

spouwmuurisolatie

is

oktober 2014). Het rendement van een investering in zonnepanelen is

vergelijkbaar met een rente van 12 procent op een spaarrekening. Je

vergelijkbaar met een rente van 6 procent op een spaarrekening. Meer

bespaart nog meer als je spouwmuurisolatie combineert met isolatie aan

Info

de buitenzijde

of de binnenzijde

van de gevel

(voorzetwand).

Aanbeveling voor de bestaande bouw is een isolatiewaarde van Rc ≥ 2,5
m²K/W. Meer Info

Eisen bij een grootschalige renovatie
Voor een aanbouw of grootschalige renovatie zijn er nog aanvullende
eisen voor de isolatiewaarden. Een ingrijpende renovatie houdt in dat

HR++ glas in de woonruimte(s) en in de slaapruimte(s)
Huizen met isolerend glas verliezen minder warmte, waardoor de ketel
minder hard hoeft te stoken. Aanbeveling is glas met een isolatiewaarde
van U ≤ 1,2 W/m²K, dit komt overeen met HR++ glas in leefruimte(s) en
slaapruimte(s). Het rendement van HR++ isolatieglas is vergelijkbaar met
een rente van 7 procent op een spaarrekening. Meer Info

meer dan 25 procent van de oppervlakte van de gebouwschil vernieuwd,
veranderd of vergroot wordt. De eisen aan isolatiewaarden zijn:
• Vloerisolatie moet een waarde hebben van Rc ≥ 3,5 m²K/W.
• Dakisolatie moet een waarde hebben van Rc ≥ 6,0 m²K/W.
• Gevelisolatie moet een waarde hebben van Rc ≥ 4,5 m²K/W.
• HR++ glas in leefruimte(s) en slaapruimte(s) moet een isolatiewaarde
hebben van U ≤ 1,2 W/m²K, dit komt overeen met HR++ glas in

Een HR107-ketel voor de verwarming van uw woning (en warm tapwater)

leefruimte(s) en slaapruimte(s).

Met een zuinige combiketel voor cv en warm tapwater, zoals een HR-107

Door toepassing van een HR-107 ketel, een HR combi-ketel of een

combiketel, kan het gasverbruik flink dalen. Heb je nog een oudere

warmtepomp

combiketel of conventioneel rendement (CR-ketel)? Dan bespaar je op

grootschalige renovatie.

wordt

voldaan

aan

de

installatie- eisen

van

een

jaarbasis ruim 500 euro (aan energiekosten en onderhoud) als je een HR107 combiketel aanschaft. Daar staat tegenover dat je eenmalig zo’n
2.100 euro moet uitgeven (zie de tabel). Meer Info

NB: de opgegeven
Standaard

spaarrekening.

Een warmtepomp voor de verwarming van uw woning
Warmtepompen

halen met een warmtewisselaar

warmte uit de

onuitputtelijke bronnen lucht, bodem of grondwater en ze hebben een
zeer hoog rendement. Het netto rendement van huidige elektrische
warmtepompen ligt op 160 tot 200 procent voor verwarming, en 80 tot
140 procent voor warm water. Dat is hoger dan het rendement van een
gasgestookte HR-107 ketel. Hierbij is het elektriciteitsgebruik voor de
warmtepomp meegewogen. Meer Info
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Rekenmethode

Rekenmethode

Rendementen
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zijn door

Rendementen.
is direct

Milieu
De

Centraal

uitkomst

te vergelijken

berekend
van

met

de

de rente

met de
Standaard
op een

Hieronder
besparingen

ziet u in één handig overzicht
en terugverdientijd

voor uw woningtype,

van de energiebesparende

de eenmalige

kosten,

de jaarlijkse

maatregelen.

De getallen die genoemd worden zijn actueel op het moment van de registratiedatum van het energielabel. Voor meerinformatie over actuele gegevens ga
naar www.milieucentraal.nl. In het overzicht staan alle maatregelen, dus niet alleen de maatregelen die op het voorblad zijn geadviseerd.

Energiebesparende maatregel

Jaarlijkse
besparing

Eenmalige
kosten

Terugverdientijd

Rendement

Isoleren dak

Voor dit woningtype niet van toepassing

Zonneboiler

Voor deze maatregel is geen standaard berekening mogelijk vanwege de ligging
van uw appartement in het gebouw, vraag advies bij een deskundige naar de
mogelijkheden en kosten

Zonnepanelen

Voor deze maatregel is geen standaard berekening mogelijk vanwege de ligging
van uw appartement in het gebouw, vraag advies bij een deskundige naar de
mogelijkheden en kosten

Vervanging VR-combiketel door HRcombiketel

€90

€2100

Afhankelijk van
vervangmoment

Afhankelijk van
vervangmoment

Isoleren spouwmuur

€190

€750

4 jaar

10%

Vervanging enkel glas door HR++ glas

€170

€2200

13 jaar

5%

Isoleren begane grond vloer

Voor dit woningtype niet van toepassing

De besparingen zijn berekend voor een twee persoons huishouden in een gemiddeld appartement (66 m2) in Nederland met een HR-combiketel en waarin
genoemde maatregelen nog niet toegepast zijn. Uw stookgedrag is van invloed op de werkelijke besparing die u realiseert na het nemen van de maatregelen.
Als u nu al weinig verwarmt is de besparing lager dan aangegeven (en andersom). U kan de verschillende besparingen bij elkaar optellen, behalve de besparing
van de HR-ketel omdat die afhankelijk is van de mate van isolatie. Het genoemde rendement is vergelijkbaar met rente op een spaarrekening. (Bron:
www.milieucentraal.nl) (Bron: www.milieucentraal.nl )
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Energielabel woning

Veel besparingsmogelijkheden

Energielabel C
Registratienummer
471852065
Datum van registratie 04-06-2018
Geldig tot
25-05-2028

Weesperzijde 120 3
1091EP Amsterdam
BAG-ID: 0363010000864621

Weinig besparingsmogelijkheden
De energieprestatie-indicator van dit energielabel is gebaseerd
op de energie index met registratienummer 471852065
Overzicht woningkenmerken
1.

Woningtype

Appartement met 1 woonlaag - Tussen midden

Bouwperiode

vóór 1946

Woonoppervlakte

t/m 80 m²

Glas woonruimte(s)

Dubbel glas

Glas slaapruimte(s)

Dubbel glas

3.

Gevelisolatie

Gevel niet extra geïsoleerd

4.

Dakisolatie

Niet van toepassing

5.

Vloerisolatie

Niet van toepassing

6.

Verwarming

Individuele CV-ketel, geïnstalleerd in of na 1998

7.

Aparte warmtapwatervoorziening

Geen apart toestel

8.

Zonne-energie

Geen zonnepanelen en geen zonneboiler

9.

Ventilatie

Geen mechanische afzuiging

2.

Wilt u besparen op uw energierekening? Overweeg dan de volgende mogelijke maatregelen:
Een zonneboiler voor het verwarmen van uw tapwater
(Extra) isolatie van uw buitenmuren
Zonnepanelen voor het opwekken van elektriciteit
HR++ glas in de woonruimte(s)
HR++ glas in de slaapruimte(s)
Als de besparingsmogelijkheden HR107-ketel, HR107-combiketel en/of warmtepomp tegelijk op uw energielabel verschijnen, dan is slechts één van deze maatregelen zinvol om uit te
voeren. U kunt hieruit dus een keuze maken.

Goedgekeurd door:
Naam
Examennummer
KvK nummer

Marcus A.G.T Schröder
034
52397939

Afgegeven conform de regeling energieprestatie
gebouwen, welke onderdeel is van de Europese richtlijn EPBD

Dit energielabel is afgegeven door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
Dit energielabel kunt u altijd verifiëren op www.energielabelvoorwoningen.nl of www.zoekuwenergielabel.nl.
Disclaimer
De besparingsmogelijkheden die genoemd worden op dit energielabel zijn maatregelen die op dit moment in de meeste gevallen kosteneffectief zijn of dit binnen de geldigheidsduur van het
energielabel kunnen worden. In de bijlage krijgt u een indicatie hoeveel bovenstaande maatregelen kosten en wat zij u opleveren aan energiebesparing. Of de genoemde maatregelen daadwerkelijk verantwoord toegepast kunnen worden uit oogpunt van bijvoorbeeld comfort, gezondheid, kosten e.d. is afhankelijk van de huidige specifieke eigenschappen van uw woning.
Er kunnen daarom geen rechten worden ontleend aan deze informatie. U wordt altijd geadviseerd om hiervoor professioneel advies in te winnen.
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Bijlage bij het energielabel
Meer informatie

over de geadviseerde

maatregelen

De besparingsmogelijkheden die genoemd worden op dit energielabel zijn maatregelen die op dit moment in de meeste gevallen kosteneffectief zijn of dit
binnen de geldigheidsduur van het energielabel kunnen worden. Hieronder vindt u meer informatie over de geadviseerde maatregelen.
(Extra) isolatie van uw begane grondvloer

Een zonneboiler voor het verwarmen van uw tapwater

Huizen met vloerisolatie verliezen minder warmte, waardoor de ketel

Een zonneboiler bespaart ongeveer 50 procent op de kosten voor warm

minder hard hoeft te stoken. Zorg voor een goede isolatiewaarde van de

water. Een huishouden van vier personen met een zonneboiler en hr-

vloerconstructie na isolatie (zogeheten Rc-waarde). Aanbeveling voor

combiketel (als naverwarmer) bespaart daarmee zo’n 210 m³ gas, ofwel

een bestaande woning is een isolatiewaarde van Rc ≥ 2,5 m²K/W. Het

140 euro per jaar aan gaskosten (prijspeil 2014/2015). Daarvan blijft 110

rendement van vloerisolatie is vergelijkbaar met een rente van acht

euro over als de elektriciteitskosten voor de pomp (zo’n 25 euro voor

procent op een spaarrekening. Meer Info

circa 100 kWh verbruik) en onderhoudskosten (10 euro per jaar) betaald
zijn. Heeft het huishouden nu een elektrische boiler, dan is de besparing

(Extra) isolatie van uw dak

hoger: gemiddeld 370 euro per jaar minder elektriciteitskosten

Huizen met dakisolatie verliezen minder warmte, waardoor de ketel

1.600 kWh). Het is namelijk duurder om water te verwarmen met stroom

(zo’n

minder hard hoeft te stoken. Aanbeveling voor de bestaande bouw is een

dan met gas. Een zonneboilercombi bespaart in beide gevallen nog zo’n

isolatiewaarde van Rc ≥ 2,5 m²K/W. Het rendement van dakisolatie is

75 m³ gas (ruim 50 euro) per jaar extra, omdat die ook energie bespaart

vergelijkbaar met een rente van 9 procent op een spaarrekening. Meer

op verwarming. Meer Info

Info
Zonnepanelen voor het opwekken van elektriciteit
De prijzen van zonnepanelen dalen gestaag, door technische ontwikke-

(Extra) isolatie van uw buitenmuren
Huizen met gevelisolatie verliezen minder warmte, waardoor de ketel

lingen en schaalvergroting. Een zonnepanelensysteem van 6 panelen

minder hard hoeft te stoken. Spouwmuurisolatie is de meest voordelige

kost inclusief omvormer en installatie ongeveer 3.000 euro (prijspeil

vorm

van

isolatie.

Het

rendement

van

spouwmuurisolatie

is

oktober 2014). Het rendement van een investering in zonnepanelen is

vergelijkbaar met een rente van 12 procent op een spaarrekening. Je

vergelijkbaar met een rente van 6 procent op een spaarrekening. Meer

bespaart nog meer als je spouwmuurisolatie combineert met isolatie aan

Info

de buitenzijde

of de binnenzijde

van de gevel

(voorzetwand).

Aanbeveling voor de bestaande bouw is een isolatiewaarde van Rc ≥ 2,5
m²K/W. Meer Info

Eisen bij een grootschalige renovatie
Voor een aanbouw of grootschalige renovatie zijn er nog aanvullende
eisen voor de isolatiewaarden. Een ingrijpende renovatie houdt in dat

HR++ glas in de woonruimte(s) en in de slaapruimte(s)
Huizen met isolerend glas verliezen minder warmte, waardoor de ketel
minder hard hoeft te stoken. Aanbeveling is glas met een isolatiewaarde
van U ≤ 1,2 W/m²K, dit komt overeen met HR++ glas in leefruimte(s) en
slaapruimte(s). Het rendement van HR++ isolatieglas is vergelijkbaar met
een rente van 7 procent op een spaarrekening. Meer Info

meer dan 25 procent van de oppervlakte van de gebouwschil vernieuwd,
veranderd of vergroot wordt. De eisen aan isolatiewaarden zijn:
• Vloerisolatie moet een waarde hebben van Rc ≥ 3,5 m²K/W.
• Dakisolatie moet een waarde hebben van Rc ≥ 6,0 m²K/W.
• Gevelisolatie moet een waarde hebben van Rc ≥ 4,5 m²K/W.
• HR++ glas in leefruimte(s) en slaapruimte(s) moet een isolatiewaarde
hebben van U ≤ 1,2 W/m²K, dit komt overeen met HR++ glas in

Een HR107-ketel voor de verwarming van uw woning (en warm tapwater)

leefruimte(s) en slaapruimte(s).

Met een zuinige combiketel voor cv en warm tapwater, zoals een HR-107

Door toepassing van een HR-107 ketel, een HR combi-ketel of een

combiketel, kan het gasverbruik flink dalen. Heb je nog een oudere

warmtepomp

combiketel of conventioneel rendement (CR-ketel)? Dan bespaar je op

grootschalige renovatie.

wordt

voldaan

aan

de

installatie- eisen

van

een

jaarbasis ruim 500 euro (aan energiekosten en onderhoud) als je een HR107 combiketel aanschaft. Daar staat tegenover dat je eenmalig zo’n
2.100 euro moet uitgeven (zie de tabel). Meer Info

NB: de opgegeven
Standaard

spaarrekening.

Een warmtepomp voor de verwarming van uw woning
Warmtepompen

halen met een warmtewisselaar

warmte uit de

onuitputtelijke bronnen lucht, bodem of grondwater en ze hebben een
zeer hoog rendement. Het netto rendement van huidige elektrische
warmtepompen ligt op 160 tot 200 procent voor verwarming, en 80 tot
140 procent voor warm water. Dat is hoger dan het rendement van een
gasgestookte HR-107 ketel. Hierbij is het elektriciteitsgebruik voor de
warmtepomp meegewogen. Meer Info
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rendementen

Rekenmethode

Rekenmethode

Rendementen
Meer Info

zijn door

Rendementen.
is direct

Milieu
De

Centraal

uitkomst

te vergelijken

berekend
van

met

de

de rente

met de
Standaard
op een

Hieronder
besparingen

ziet u in één handig overzicht
en terugverdientijd

voor uw woningtype,

van de energiebesparende

de eenmalige

kosten,

de jaarlijkse

maatregelen.

De getallen die genoemd worden zijn actueel op het moment van de registratiedatum van het energielabel. Voor meerinformatie over actuele gegevens ga
naar www.milieucentraal.nl. In het overzicht staan alle maatregelen, dus niet alleen de maatregelen die op het voorblad zijn geadviseerd.

Energiebesparende maatregel

Jaarlijkse
besparing

Eenmalige
kosten

Terugverdientijd

Rendement

Isoleren dak

Voor dit woningtype niet van toepassing

Zonneboiler

Voor deze maatregel is geen standaard berekening mogelijk vanwege de ligging
van uw appartement in het gebouw, vraag advies bij een deskundige naar de
mogelijkheden en kosten

Zonnepanelen

Voor deze maatregel is geen standaard berekening mogelijk vanwege de ligging
van uw appartement in het gebouw, vraag advies bij een deskundige naar de
mogelijkheden en kosten

Vervanging VR-combiketel door HRcombiketel

€90

€2100

Afhankelijk van
vervangmoment

Afhankelijk van
vervangmoment

Isoleren spouwmuur

€190

€750

4 jaar

10%

Vervanging enkel glas door HR++ glas

€170

€2200

13 jaar

5%

Isoleren begane grond vloer

Voor dit woningtype niet van toepassing

De besparingen zijn berekend voor een twee persoons huishouden in een gemiddeld appartement (66 m2) in Nederland met een HR-combiketel en waarin
genoemde maatregelen nog niet toegepast zijn. Uw stookgedrag is van invloed op de werkelijke besparing die u realiseert na het nemen van de maatregelen.
Als u nu al weinig verwarmt is de besparing lager dan aangegeven (en andersom). U kan de verschillende besparingen bij elkaar optellen, behalve de besparing
van de HR-ketel omdat die afhankelijk is van de mate van isolatie. Het genoemde rendement is vergelijkbaar met rente op een spaarrekening. (Bron:
www.milieucentraal.nl) (Bron: www.milieucentraal.nl )
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Uittreksel Kadastrale Kaart

Uw referentie: 17.1497/pp
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Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie
Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 8 juni 2018
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers
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Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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Eigendomsinformatie O
ALGEMEEN
Kadastrale aanduiding Amsterdam W 7974 A2
Kadasúale obJect¡denlilicatie : 011600797410002
Voor !ì de splilsinq bel¡okkell rechten raadpleeg'ontstaan

Locat¡e Weesperzijde 120

u¡t'

1

1091 EP Amsterdam
Locatiegegevens zi¡n onlleend aan de Basisreg¡straties Adressen en Gebouwen

omschri¡v¡ng Wonen (appartement)
Koopjaar 2014

Koopsom € 420.000
Mel nìeef onroerend qoed vefkregeñ

Vereniging van eigenaren VERENIcING VAN EIGENAARS WEESPERZIJDE

I2OTE AMSTERDAM

ontstaan u¡t AmSleIdA¡L\ruZO8-3

AANTEKENINGEN
publiekrechtetijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistrat¡e Kadaster.
publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB

RECHTEN

r

Eigendom (recht van)

Afkomst¡s u¡t stuk Hyp4-0458-3125

lngeschreven

op

O4-07 -20L4

Naam gerechtigde

Adres

te

Geboren
Persoonsgegevens zrln onueend aan de Basistegistrat¡e Personen

Burgerlijke staat
Betrokken persoon
Persoonsgegevens ziin ontleend aan de Basisteg¡strat¡e Personen

De Dienst voor het kadasrer en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
z¡ch het recht voor als bedoeld In artikel 2 lid 1 luncto anikel 6 lid 3 van de Dalabankenwet.
Heelt u nog vragen? Neenì contacl op met hel lllaotcontôctcenler'
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1van1

Eigendomsinformatie O
ALGEMEEN
Kadastrale aanduiding Amsterdam W 7974 A4
Kadastrale ob¡ect¡denlif¡calie : 011600797410004
Voor ¡n de splitsiñg belrokken rechlen raadpleeg'ontslaan uit

Locat¡e Weesperzijde 120 3
1091 EP Amsterdam
Locatiegegevens zijn ontleend aarl de Bâslsreg¡slralies Aciressen en Gebouwen

omschrijving Wonen (appartement)
Koppjaar 2014

Koopsom € 420.000
Met meer onroere¡ld qoed wrkregen

Vererriging van eigenaren vERENIGING VAN EIGENAARS WEESPERZIJDE

I20fE AMSTERDAM

ontstaan uit Amsterdam W 2083

AANTEKENINGEN
publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster,
publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB.

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)
lngeschreven

Afkomstig uit stuk HyP4 64583/75

op

04-07 -2OI4

Naam gerecht¡gde
Adres

te

Geboren
persuu¡rsgEgevcr'Þ ¿ryr

u'.,..nd

aan de Basisreg¡slrat¡e Personen

Burgerlijke staat
Betrokken persoon
Persoonsgegevens z¡jn onlleend aan de Bas¡sregislralie Personen

De Dienst voof het kadaster en de openbare registers behoudl ten aanz¡en van de kadastrale gegevens
z¡ch het rechl voor als bedoeld ¡n aÍikel 2 lid 1 ¡unclo anrkel 6 lid 3 van de Databankenwel.

Heeft u nog vragen? Neem contacl op met het KlelìLqQJìlB!!9CllCi.
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Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG)
de 1201 Amsterdam

Pand
ID

03631 0001213901 4

Status
Bouwjaar
Geconstateerd
ln onderzoek
Begindatum
Documentdatum
Documentnummer
Mutatiedatum

Pand in gebruik
1940
Nee
Nee

28-03-2014
28-03-2014
GV00001 868_AC00AC

29-03-2014

Verblijfsobject

I

ID

036301 000086461

Status
Gebruiksdoel
Oppervlakte
Geconstateerd
In onderzoek
Begindatum

Verblijfsobject in gebruik
woonfunctie
60 m2
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Nee
Nee
31-03-2017

Documentdatum
Documentnummer
Mutatiedatum
Gerelateerd hoofdadres
Gerelateerd pand
Locatie

31-03-2017
GVO0003372_AC00AC

01-04-2017
0363200000322763
03631 0001 2139014
x:1 22640.000, y:484836.000

Nummeraanduiding

lD
Postcode
Huisnummer
Huisletter
Huisnummer

Status

toev.

Typeadresseerbaarobject

Geconstateerd
ln onderzoek
Begindatum
Documentdatum
Documentnummer
Mutatiedatum

0363200000322763
10918P
120

1

Naamgeving uitgegeven
Verblijfsobject
Nee
Nee

01-01-1940
01-01-1940
GV00000402
0B-11-2010

Gerelateerde openbareruimte 0363300000004836
Openbare Ruimte

lD
Naam
Status
Geconstateerd
ln onderzoek
Begindatum
Documentdatum
Documentnummer
Mutatiedatum
Gerelateerde woonplaats

0363300000004836
Weesperzijde
Naamgeving uitgegeven
Nee
Nee

10-01-2014
10-01-2014
GV00001729_AC00AC

11-01-20i4
3Sg4

Woonplaats

lD
Naam
Status
Geconstateerd
ln onderzoek
Begindatum
Documentdatum
Documentnummer
Mutatiedatum

3594
Amsterdam
Woonplaats aangewezen
Nee
Nee

10-01-2014
10-01-20i4
GV00001729_AC00AC
10-01-20i4

Bronhouder

lD
Naam
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0363
Amsterdam

*r*tr7\
Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG)
120 3 Amsterdam

Pand
ID

036310001 2139014

Status
Bouwjaar
Geconstateerd
ln onderzoek
Begindatum
Documentdatum
Documentnummer
Mutatiedatum

Pand in gebruik
1940
Nee
Nee

28-03-2014
28-03-2014
GV00001 B6B_AC00AC

29-03-2014

Verblijfsobject
ID

Status
Gebruiksdoel
Oppervlakte
Geconstateerd
ln onderzoek
Begindatum
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036301 0000864621
Verblijfsobject in gebruik
woonfunctie
60 m2

Nee
Nee

31-03-2017

Documentdatum
Documentnummer
Mutatiedatum
Gerelateerd hoofdadres
Gerelateerd pand
Locatie

31-03-2017
GVO0003372_AC00AC

01-04-2017
0363200000322765
03631 0001 2139014
x:1 22640.000, y:484836. 000

Nummeraanduiding
¡D

0363200000322765

Postcode
Huisnummer
Huisletter
Huisnummer toev.
Status
Type adresseerbaar object
Geconstateerd
ln onderzoek
Begindatum
Documentdatum
Documentnummer
Mutatiedatum
Gerelateerde open barerui mte

1091 EP

120
3

Naamgeving uitgegeven
Verblijfsobject
Nee
Nee
01-01-1 940
01-01-1 940

GV00000402
0B-1 1-2010

0363300000004836

Openbare Ruimte
ID

0363300000004836

Naam

Weesperzijde
Naamgeving uitgegeven

Status
Geconstateerd
ln onderzoek
Begindatum
Documentdatum
Documentnummer
Mutatiedatum
Gerelateerde woonplaats

Nee
Nee

10-01-2014
10-01-2014
GV00001 729_AC00AC

11-01-2014
3594

Woonplaats
ID

3594

Naam

Amsterdam

Status
Geconstateerd
ln onderzoek
Begindatum
Documentdatum
Documentnummer
Mutatiedatum

Woonplaats aangewezen
Nee
Nee

10-01-2014
10-01-2014
GV00001 729_AC00AC

10-01-2014

Bronhouder
ID

0363

Naam

Amsterdam
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Bijzondere voorwaarden
voorwaarde_43182.pdf

Pagina 48 van 60
Datum: 9-1-2023 19:47

-1Lubbers en Dijk notarissen
Koningslaan 4 – 1075 AC Amsterdam
Telefoon: 020 – 5736311
Fax: 020 – 6799828
e-mail: mail@lubbers.nl

dossier: pp/2018.002191.01

AKTE VAN VEILINGVOORWAARDEN

Op twee juli tweeduizend achttien is voor mij mr. Petrus Leopoldus Elisa Maurice de
Meijer, notaris te Amsterdam, verschenen:
enzovoorts
hierna ook te noemen: “Verkoper”.
Inleiding
Verkoper verklaarde bij deze akte te willen vaststellen de voorwaarden en bepalingen
waaronder op maandag twee juli tweeduizend achttien des middags na zestien uur
dertig minuten in café-restaurant Dauphine, Prins Bernhardplein 175 in Amsterdam
ten overstaan van mij, notaris, mijn waarnemer of ambtsopvolger, dan wel een ander
bevoegd notaris, in het openbaar en volgens plaatselijk gebruik zal worden geveild het
hierna vermelde registergoederen, te weten:
1. a. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de
woning op de eerste verdieping, met balkon, plaatselijk bekend
Weesperzijde 120 1 te 1091 EP Amsterdam, kadastraal bekend gemeente
Amsterdam, sectie W, complexaanduiding 7974-A, appartementsindex 2,
uitmakende het twintig/eenhonderdste (20/100) aandeel in de
gemeenschap, bestaande uit een benedenhuis met drie afzonderlijke
bovenwoningen, met ondergrond en erf, staande en gelegen te Amsterdam
aan de Weesperzijde 120, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten
kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie W, nummer 2083, groot
één are vierenzestig centiare;
b. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de
berging op de zolderverdieping, plaatselijk niet nader aangeduid, kadastraal
bekend gemeente Amsterdam, sectie W, complexaanduiding 7974-A,
appartementsindex 5, uitmakende het vijf/eenhonderdste (5/100) aandeel in
voormelde gemeenschap;
2. a. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de
woning op de derde verdieping, met balkon, plaatselijk bekend
Weesperzijde 120 3 te 1091 EP Amsterdam, kadastraal bekend gemeente
Amsterdam, sectie W, complexaanduiding 7974-A, appartementsindex 4,
uitmakende het twintig/eenhonderdste (20/100) aandeel in voormelde
gemeenschap;
b. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de
berging op de zolderverdieping, plaatselijk niet nader aangeduid, kadastraal
bekend gemeente Amsterdam, sectie W, complexaanduiding 7974-A,
appartementsindex 7, uitmakende het vijf/eenhonderdste (5/100) aandeel in
voormelde gemeenschap;
hierna tezamen aangeduid met: “het Registergoed”.
Verkoper gaf vooraf te kennen:
Verkrijging Registergoed
Het Registergoed is door Verkoper verkregen door de inschrijving ten kantore van de
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Dienst voor het kadaster en de openbare registers op vier juli tweeduizend veertien in
het register Hypotheken 4 deel 64583 nummer 75 van een afschrift van een akte van
levering, houdende kwijting voor de koopprijs, op drie juli tweeduizend veertien
verleden voor mr. B.C.M. Waaijer, notaris te Amsterdam.
Gegevens met betrekking tot het Registergoed
Huren
1. Het Registergoed is per één juli tweeduizend achttien verhuurd als volgt:
voor wat betreft de Weesperzijde 120 1: vierhonderdvijfenzestig euro en
tachtig eurocent (€ 465,80) inclusief een bedrag van twee euro en
vijfenzeventig eurocent (€ 2,75) als voorschot trapverlichting en intercom;
voor wat betreft de Weesperzijde 120 3: vijfhonderdtwaalf euro en
negenentachtig eurocent (€ 512,89) inclusief een bedrag van twee euro en
vijfenzeventig eurocent (€ 2,75) als voorschot trapverlichting en intercom;
per maand bij vooruitbetaling.
Totaal aan huren per maand: negenhonderdachtenzeventig euro en
negenenzestig eurocent (€ 978,69).
Totaal aan huren per jaar: elfduizend zevenhonderdvierenveertig euro en
achtentwintig eurocent (€ 11.744,28).
2. De huurovereenkomsten zijn vastgelegd in onderhandse akten. De onderhandse
akten waarin de huurovereenkomsten zijn neergelegd, bevatten de volledige
rechtsverhouding tussen verhuurder en de huurders. Buiten de
huurovereenkomsten om zijn geen voor verhuurder nadelige afspraken met de
huurders gemaakt.
3. Tot heden zijn de huurders hun verplichtingen correct nagekomen.
4. Met betrekking tot het Verkochte is geen procedure bij de huurcommissie
aanhangig. Verkoper beschikt evenmin over informatie dat een huurder
voornemens heeft daartoe.
5. Met betrekking tot het Verkochte is niet verzocht om een huurprijsaanpassing,
noch is een dergelijk verzoek aangekondigd.
6. De huurovereenkomsten bevatten geen voorkeursrecht of koopoptie.
7. Verkoper heeft de huurders een huurverhoging aangezegd per één juli
tweeduizend achttien. Verkoper geeft koper geen garantie met betrekking tot de
acceptatie en/of betaling hiervan door de huurders
Waarborgsommen
Door de huurders zijn de volgende waarborgsommen gestort:
voor wat betreft de Weesperzijde 120 1: driehonderdveertig euro en vierendertig
eurocent (€ 340,34);
voor wat betreft de Weesperzijde 120 3: achthonderdvierentachtig euro en
zevenentachtig eurocent (€ 884,87).
De door de huurders betaalde waarborgsommen worden met de koper verrekend.
Over deze waarborgsommen is geen rente verschuldigd.
Zakelijke lasten
Door Verkoper zijn jaarlijks de volgende zakelijke lasten verschuldigd:
voor wat betreft de Weesperzijde 120 1:
onroerende zaak belasting wegens zakelijk genotsrecht:
éénhonderdvierenveertig euro en vier eurocent (€ 144,04);
rioolrecht/aansluitrecht: éénhonderdvijfentwintig euro en drieëntachtig
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eurocent (€ 125,83);
waterschapslasten systeemheffing gebouwd: vijftig euro en drieënnegentig
eurocent (€ 50,93);
servicekosten aan Vereniging van Eigenaars: éénduizend
éénhonderdvijfentwintig euro (€ 1.125,00);
Totaal aan zakelijke lasten per jaar: éénduizend vierhonderdvijfenveertig euro en
tachtig eurocent (€ 1.445,80);
voor wat betreft de Weesperzijde 120 3:
onroerende zaak belasting wegens zakelijk genotsrecht:
éénhonderdvierenveertig euro en vier eurocent (€ 144,04);
rioolrecht/aansluitrecht: éénhonderdvijfentwintig euro en drieëntachtig
eurocent (€ 125,83);
waterschapslasten systeemheffing gebouwd: vijftig euro en drieënnegentig
eurocent (€ 50,93);
servicekosten aan Vereniging van Eigenaars: éénduizend
éénhonderdvijfentwintig euro (€ 1.125,00);
Totaal aan zakelijke lasten per jaar: éénduizend vierhonderdvijfenveertig euro en
tachtig eurocent (€ 1.445,80).
In verband met het aanleggen van een reservefonds heeft de Vereniging van
Eigenaars besloten om de servicebijdragen per één januari tweeduizend negentien
te verhogen naar éénduizend zeshonderdtachtig euro (€ 1.680,00) (voor iedere
woning) en vierhonderdtwintig euro (€ 420,00) (voor iedere berging) per jaar.
WOZ-waarden
De WOZ waarde belopen:
voor wat betreft de Weesperzijde 120 1: driehonderdachtenveertigduizend euro
(€ 348.000,00);
voor wat betreft de Weesperzijde 120 3: driehonderdachtenveertigduizend euro
(€ 348.000,00).
Verzekeringen
Het Registergoed is verzekerd via de Vereniging van eigenaars bij Reaal
Verzekeringen voor een bedrag van één miljoen éénhonderdvijftienduizend
zeshonderd euro (€ 1.115.600,00).
Aanschrijvingen
Blijkens een elektronisch kadastraal uittreksel verstrekt door de Dienst voor het
kadaster en de openbare registers op tweeëntwintig mei tweeduizend achttien zijn
geen aanschrijvingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de
Basisregistratie Kadaster.
Milieu
Met betrekking tot het Registergoed verklaart Verkoper dat:
het hem niet bekend is dat er feiten zijn, waaruit blijkt dat het Registergoed in
zodanige mate is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere (gevaarlijke)
stoffen, dat het aannemelijk is dat deze verontreiniging ingevolge de thans
geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot
sanering of tot het nemen van andere maatregelen;
het hem voorts niet bekend is dat zich in het Registergoed (ondergrondse),
opslagtanks, zoals olie- en septictanks bevinden;
het hem niet bekend is dat zich in het Registergoed asbesthoudende of andere
-
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voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden, anders dan de pijp asbest
onder de trap, zulks met inachtneming van de hierna vermelde asbestclausule.
Publiekrechtelijke beperkingen
Blijkens een elektronisch kadastraal uittreksel verstrekt door de Dienst voor het
kadaster en de openbare registers op tweeëntwintig mei tweeduizend achttien zijn ten
aanzien van het Verkochte geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening
WKPB en de Basisregistratie Kadaster.
Energieprestatiecertificaat
Verkoper beschikt over energieprestatiecertificaten danwel gelijkwaardige
documenten als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen, te weten:
Weesperzijde 120 1: label F;
Weesperzijde 120 3: label C.
NEN2580 meting
Met betrekking tot het Verkochte verklaart Verkoper dat hij beschikt over NEN2580
metingen, te weten:
voor wat betreft de Weesperzijde 120 1: drieënzestig twee/honderdste vierkante
meter (63,02m2) voor de woning, tien vijfenzeventig/honderdste vierkante meter
(10,75m2) voor de berging en zes zeventien/honderdste vierkante meter
(6,17m2) voor de buitenruimte;
voor wat betreft de Weesperzijde 120 3: achtenvijftig tachtig/honderdste vierkante
meter (58,80m2) voor de woning, zestien vijfenzestig/honderdste vierkante meter
(16,65m2) voor de berging en vijf éénendertig/honderdste vierkante meter
(5,31m2) voor de buitenruimte.
Splitsingsakte
Het reglement van de Vereniging van eigenaars luidt thans zoals dit is vastgesteld bij
de desbetreffende akte van splitsing in appartementsrechten op vier mei tweeduizend,
verleden voor mr. R.A.W. de Jong, notaris te Amsterdam, bij afschrift ingeschreven
ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Amsterdam
op acht mei tweeduizend in het register Hypotheken 4, deel 16587 nummer 40.
Krachtens het daarbij bepaalde is de bestemming van de gebruikseenheid:
voor wat betreft de woning: particulier woongebruik door de eigenaar en/of
gebruiker al dan niet met zijn gezin; handel nering of bedrijf, mag daarin niet
worden uitgeoefend;
voor wat betreft de berging: privé-bergruimte.
De Vereniging van eigenaars is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamers
van Koophandel onder nummer 69615195.
Verbouwing woning op de begane grond (Weesperzijde 120 H)/Wijziging
splitsingsakte
Het is Verkoper bekend dat de eigenaar van het appartementsrecht aan de
Weesperzijde 120 H (appartementsindex 1) voornemens is om de woning op de
begane grond te verbouwen, zodanig dat een aanbouw wordt gerealiseerd en de
opstal in de tuin voor een gedeelte wordt uitgediept.
In verband hiermede:
is de eigenaar van het appartementsrecht met index 1 voornemens de akte van
splitsing in appartementsrechten te wijzigen.
Koper dient dan ook bij ondertekening van het proces verbaal van veiling dan wel
de akte de command na te melden onherroepelijke volmacht te verlenen:
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“ONHERROEPELIJKE VOLMACHT
1. De koper geeft hierbij toestemming voor de wijziging splitsing in
appartementsrechten, zodat de eigenaar van het appartementsrecht met
index 1 het recht heeft – mits na verkregen gemeentelijke
vergunning/toestemming, indien vereist, - om een uitbouw aan de
achterzijde van het gebouw aan te brengen, te hebben en te houden en om
die opstal voor een deel uit te diepen, mits alle kosten voor het aanbrengen,
onderhouden, herstellen en vervangen daarvan voor rekening van de
eigenaar van het appartementsrecht met index 1 komen - en geeft hierbij
onherroepelijke volmacht aan de eigenaar van het appartementsrecht met
index 1 om namens de koper te compareren bij de akte wijziging splitsing in
appartementsrechten, welke akte zal worden verleden voor een nader door
de eigenaar van het appartementsrecht met index 1 aan te wijzen notaris,
teneinde uitvoering aan vorenstaande te geven, om de huidige
splitsingstekening te wijzigen en voorts de ter voorschreven zake alle
daartoe benodigde akten en stukken te doen opmaken, te verlijden en te
tekenen, woonplaats te kiezen en verder al datgene te verrichten wat de
gevolmachtigde nuttig, nodig of wenselijk mocht achten, alles met het recht
van substitutie, welke substitutie ook kan worden toegepast in alle andere
gevallen dan die welke zijn genoemd in artikel 64 van Boek 3 van het
Burgerlijk Wetboek.
Deze onherroepelijke volmacht is verleend met de toestemming om mede
namens andere partijen op te treden en onder vrijwaring van de
gevolmachtigde(n) voor alle handelingen die deze(n) binnen het kader van
de volmacht heeft/hebben verricht.
2. Alle kosten en rechten verbonden aan de wijziging splitsing in
appartementsrechten en haar inschrijving in de Openbare Registers zijn
voor rekening en risico van de eigenaar van het appartementsrecht met
index 1.
De hiervoor vermelde volmacht van koper dient in elke opvolgende akte van
levering van het verkochte woordelijk te worden aangehaald en bij wijze van
een kettingbeding te worden opgelegd aan de desbetreffende verkrijger.
3. Deze volmacht vormt een onverbrekelijk bestanddeel van de koopakte en
strekt uitsluitend in het belang van de verkoper casu quo van degeen die
voor haar in de plaats is gesteld. Uit dit belang volgt dat zij niet zal eindigen
door het overlijden of onder curatelestelling van de volmachtgever, noch van
de gevolmachtigde, alsmede niet door de herroeping door de
volmachtgever.
4. Ontbinding van een rechtspersoon wordt gelijkgesteld met het overlijden van
een natuurlijk persoon.”
heeft de eigenaar van het appartementsrecht met index 1 met de huidige huurder
van de Weesperzijde 120 1 afspraken gemaakt omtrent verwijdering van het
bestaande balkon behorende bij de woning op de eerste verdieping en het
terugplaatsen van een terras. Deze afspraken liggen ter inzage bij de
direktiemakelaar en bij mij, notaris.
Overige bijzonderheden
In de woning op de begane grond is zwam geconstateerd alsmede sporen van zwam
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achter de voordeur van het bovenhuis ter plaatse van de put. Tevens dienen de
verticale en horizontale standleidingen te worden hersteld/vervangen.
De Vereniging van Eigenaren heeft inmiddels opdracht gegeven deze zwam te
bestrijden en de standleidingen te herstellen/vervangen en Verkoper zal zijn aandeel
in deze kosten voldoen.
De met de eigenaar van de begane grond hierover gemaakte afspraken liggen ter
inzage bij de direktiemakelaar.
Diverse van toepassing zijnde clausules
1. As is, where is
Verkoper verklaart dat in algemene zin het uitgangspunt ter zake de verkoop van
het Registergoed, een veiling op basis van het principe ‘as is, where is’ is, in
verband waarmee de huidige bouwkundige, juridische, milieukundige, technische
en feitelijke toestand van het Registergoed in alle opzichten door een koper
moeten worden aanvaard en ter zake door Verkoper geen garanties worden
gegeven, behoudens dat aan een koper de eigendom wordt geleverd, vrij van
hypotheken en beslagen.
De in de akte van veilingvoorwaarden gemelde verklaringen, voorwaarden,
bedingen en de van toepassing verklaarde algemene bepalingen dienen in die
context te worden gelezen, casu quo uitgelegd.
Koper gaat met bovenstaande akkoord door ondertekening van het proces
verbaal van veiling dawel de akte de command .
2. Ouderdomsclausule
Door ondertekening van het proces verbaal van veiling dawel de akte de
command aanvaardt een koper dat het Registergoed meer dan tachtig jaar oud
is, hetgeen betekent dat de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen
worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe woningen. Tenzij de Verkoper de
kwaliteit ervan gegarandeerd heeft, staat hij niet in voor onder ander het dak, de
gevels, de fundering, de vloeren, de wanden, de plafonds, de leidingen voor
elektriciteit, water en gas, de riolering, rookkanalen, eventueel aanwezige CVleidingen en de afwezigheid van ongedierte (zoals houtworm, boktor, zwam
etcetera) en de afwezigheid van doorslaand of optrekkend vocht etcetera. Koper
aanvaardt door ondertekening van het proces verbaal van veiling dawel de akte
de command alle, in verband met vorenbedoelde lagere bouwkwaliteit,
tekortkomingen van het Registergoed, ook voor zover die een belemmering voor
het normaal gebruik van het Registergoed kunnen zijn.
3. Asbestclausule
Ten tijde van de bouw casu quo renovatie van het Registergoed was het
normale praktijk asbesthoudende materialen in de bouw te verwerken.
Bij eventuele verwijdering van de asbesthoudende materialen dienen op grond
van milieuwetgeving speciale maatregelen te worden getroffen.
Koper verklaart door ondertekening van het proces verbaal van veiling dawel de
akte de command hiermee bekend te zijn, aanvaart de eventuele aanwezigheid
van asbest in het Registergoed en vrijwaart Verkoper van alle aansprakelijkheden
die uit de aanwezigheid van enig asbesthoudende stof in het Registergoed
kunnen voortvloeien. Verkoper vermeldt uitdrukkelijk dat door huurders diverse
soorten vloerbedekkingen (waaronder al dan niet-asbesthoudend linoleum, vinyl
enzovoorts) gebruikt kunnen zijn, waarvan de soort of de samenstelling aan
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Verkoper niet bekend is.
Niet-gebruiker clausule
Verkoper attendeert een koper nadrukkelijk op het feit dat hij het Registergoed
nimmer zelf heeft gebruikt en dat hij derhalve een koper niet heeft kunnen
informeren over eigenschappen van casu quo gebreken aan het Registergoed
waarvan hij op de hoogte zou zijn geweest als hij het Registergoed zelf feitelijk
zou hebben gebruikt.
In dit kader komen dergelijke eigenschappen casu quo gebreken voor rekening
en risico van een koper.
Koper verklaart door ondertekening van het proces verbaal van veiling dawel de
akte de command hiermee bekend te zijn en bovenstaande te aanvaarden.
Omzetbelasting/Overdrachtsbelasting
Wegens de levering is geen omzetbelasting verschuldigd. Er is echter wel
overdrachtsbelasting verschuldigd.
VEILINGVOORWAARDEN
Verkoper verklaarde vervolgens dat, voor zover hierna daarvan niet uitdrukkelijk is
afgeweken, de veiling zal plaatshebben onder de Algemene veilingvoorwaarden
onroerend goed Amsterdam 2001, hierna te noemen: “de AVA”, vastgelegd in een
notariële akte op achtentwintig juni tweeduizend één verleden voor notaris mr P.J.N.
van Os te Amsterdam, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Amsterdam op
vier juli tweeduizend één onder nummer 115/2001 en bij afschrift ingeschreven ten
kantore van voormelde Dienst op diezelfde dag in het register Hypotheken 4 deel
17492 nummer 17, alsmede de bepalingen van het veilinghuis die van toepassing zijn
op het via internet bieden, met inachtneming van de aanvullingen en afwijkingen zoals
hierna zijn vermeld.
Wijze van veilen
De veiling vindt plaats in twee fasen:
de eerste, de inzet, bij opbod;
de tweede, de afslag, bij afmijning.
Dit gebeurt na elkaar in een zitting.
Combinatie
De registergoederen hiervoor onder 1.a. en b. en 2.a. en b. genoemd zullen eerst elk
afzonderlijk bij opbod en afslag in veiling worden aangeboden en vervolgens
gecombineerd in slag worden gelegd.
Inzetpremie
De inzetpremie bedraagt drieduizend euro (€ 3.000,00) exclusief eventueel
verschuldigde omzetbelasting per registergoed.
De inzetpremie komt voor rekening van de koper.
De koper betaalt de inzetpremies aan de notaris uiterlijk op de dag van kwijting door
overmaking naar of storting op diens kwaliteitsrekening voor derdengelden, waarna de
notaris zorgt voor uitbetaling aan de inzetter.
Levering
Het Registergoed wordt geleverd onder de verplichting tot gestanddoening van de
lopende huurovereenkomsten.
Garanties
Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid
omtrent datgene dat hij terzake het Registergoed en/of het gebouw meedeelt dan wel
4.
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heeft medegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft.
Risico
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de
koper.
Betaling
Uiterlijk de achtste dag na de gunning dient Verkoper te betalen:
courtage makelaar-verkoper, indien aangewezen;
een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.
Uiterlijk de achtste dag na de gunning dient koper te betalen:
de waarborgsom als bedoeld in artikel 12 lid 1 AVA;
het honorarium volgens het tarief van de notaris ad 1% van de koopsom per
appartementsrecht;
de kosten van het veilinghuis volgens haar tarief 1.1. én 1.2, inclusief de
eventuele kosten van het bieden via internet;
de kosten van plaatsing op openbareverkoop.nl ad éénhonderdnegenendertig
euro en vijftien eurocent (€ 139,15) inclusief omzetbelasting per
appartementsrecht,
de courtage makelaar-koper, indien aangewezen;
het bedrag gelijk aan de overdrachtsbelasting welke bij de levering verschuldigd
zal zijn;
het kadastrale recht en de kosten van kadastrale en hypothecaire recherche;
de kosten van een eventuele akte de command;
de plokpenningen ad drieduizend euro (€ 3.000,00) exclusief omzetbelasting (ex
artikel 6.1 van het tarief van het veilinghuis) per appartementsrecht,
een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.
De koopsom en hetgeen overigens terzake van de veiling door koper verschuldigd is,
moet uiterlijk worden voldaan op twee augustus tweeduizend achttien.
Baten en lasten
De baten en lasten zijn vanaf de dag van betaling van de koopsom en het verder
verschuldigde voor rekening van koper.
Akte de command
Indien de bieder in veiling gebruik maakt van zijn recht te verklaren dat hij het bod
heeft uitgebracht namens één of meer anderen dient deze verklaring uiterlijk zeven
dagen voor de dag der betaling van de koopprijs aan de notaris te zijn gedaan en door
de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd.
Gunning
De Verkoper behoudt zich het recht voor het Registergoed niet te gunnen en zal zich
daaromtrent uitspreken binnen achtenveertig uur na de veiling.
Slot
De comparant is mij, notaris, bekend.
Deze akte, opgemaakt in minuut, is verleden te Amsterdam op de datum als in het
hoofd van deze akte is vermeld.
Nadat de inhoud van deze akte zakelijk aan de comparant is opgegeven en toegelicht,
heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op
volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing overeenkomstig de wet door de
comparant en vervolgens door mij, notaris, ondertekend om @
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Financiële informatie
huuropbrengst:
Netto huur
per maand
463,05
510,14
973,19

120-1
120-3
totaal

Huuropbrengst per 1 juli 2018:
Servicekosten
Bruto huur per
per maand
maand
2,75
465,80
2,75
512,89
5,50
978,69

Bruto huur
per jaar
5.589,60
6.154,68
11.744,28

lasten per jaar:

120-1
120-3
Totaal

WOZ-waarde

OZB

Lasten per jaar:
Rioolrecht

348.000,00
348.000,00
696.000,00

144,04
144,04
288,08

125,83
125,83
251,66

Waterschaps
Belasting
50,93
50,93
101,86

servicebijdr.
VVE
1.125,00
1.125,00
2.250,00

1. De huurovereenkomsten zijn vastgelegd in onderhandse akten. De
onderhandse akten waarin de huurovereenkomsten zijn neergelegd, bevatten
de volledige rechtsverhouding tussen verhuurder en de huurders. Buiten de
huurovereenkomsten om zijn geen voor verhuurder nadelige afspraken met
de huurders gemaakt.
2. Tot heden zijn de huurders hun verplichtingen correct nagekomen.
3. Met betrekking tot het Verkochte is geen procedure bij de huurcommissie
aanhangig. Verkoper beschikt evenmin over informatie dat een huurder
voornemens heeft daartoe.
4. Met betrekking tot het Verkochte is niet verzocht om een
huurprijsaanpassing, noch is een dergelijk verzoek aangekondigd.
5. De huurovereenkomsten bevatten geen voorkeursrecht of koopoptie.
6. Verkoper heeft de huurders een huurverhoging aangezegd per 1 juli 2018.
Verkoper geeft koper geen garantie met betrekking tot de acceptatie en/of
betaling hiervan door de huurders.
VvE:
Opgave van het verenigingssaldo per 31-12 van het voorgaande jaar bedraagt
circa € 437,50.
In verband met het aanleggen van een reservefonds heeft de Vereniging
besloten om de servicebijdrage per één januari tweeduizend negentien te
verhogen naar € 1.680,00 (voor iedere woning) en € 420,00 (voor iedere
berging) per jaar.
kosten verkoper:
Uiterlijk binnen 8 dagen dient verkoper te betalen:
- courtage makelaar-verkoper, indien aangewezen;
een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.

Pagina 58 van 60
Datum: 9-1-2023 19:47

kosten koper:
Uiterlijk binnen 8 dagen dient koper te betalen:
de waarborgsom als bedoeld in artikel 12 lid 1 AVA;
het honorarium volgens het tarief van de notaris ad 1% van de koopsom per
appartementsrecht;
de kosten van het veilinghuis volgens haar tarief 1.1. én 1.2, inclusief de
eventuele kosten van het bieden via internet;
de kosten van plaatsing op openbareverkoop.nl ad éénhonderdnegenendertig
euro en vijftien eurocent (€ 139,15) inclusief omzetbelasting per
appartementsrecht,
de courtage makelaar-koper, indien aangewezen;
het bedrag gelijk aan de overdrachtsbelasting welke bij de levering
verschuldigd zal zijn;
het kadastrale recht en de kosten van kadastrale en hypothecaire recherche;
de kosten van een eventuele akte de command;
de plokpenningen ad drieduizend euro (€ 3.000,00) exclusief omzetbelasting
(ex artikel 6.1 van het tarief van het veilinghuis) per appartementsrecht,
een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.
kosten ontruiming:
n.v.t.
waarborgsommen:
Door de huurders zijn de volgende waarborgsommen gestort:
voor wat betreft de Weesperzijde 120 1: € 340,34;
voor wat betreft de Weesperzijde 120 3: € 884,87.
De door de huurders betaalde waarborgsommen worden met de koper
verrekend.
Over deze waarborgsommen is geen rente verschuldigd.
aanvaarding:
Na betaling der kooppenningen en het verder ter zake de veiling
verschuldigde.
verrekening baten en lasten:
De baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening
van de koper.
betaling koopsom:
De koopsom en hetgeen overigens ter zake van de veiling door koper
verschuldigd is, moet uiterlijk worden voldaan op 2 augustus 2018.
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plok:
De omvang van de plokpenningen bedragen € 3.000,00 exclusief eventueel
verschuldigde omzetbelasting per registergoed.
De inzetpremie komt voor rekening van de koper.
De koper betaalt de inzetpremie aan de notaris uiterlijk binnen 8 dagen na de
gunning door overmaking naar of storting op diens kwaliteitsrekening voor
derdengelden, waarna de notaris zorgt voor uitbetaling aan de inzetter.
belasting:
Wegens de levering is geen omzetbelasting verschuldigd. Er is echter wel
overdrachtsbelasting verschuldigd.
verzekering:
Het object is via de Vereniging van eigenaars verzekerd voor een bedrag van
€ 1.115.600,00.
IV. VOORWAARDEN
De veiling vindt plaats onder de volgende voorwaarden:
de Algemene veilingvoorwaarden onroerend goed Amsterdam 2001,
vastgelegd in een notariële akte op achtentwintig juni tweeduizend één
verleden voor notaris mr P.J.N. van Os te Amsterdam, gedeponeerd ter
Griffie van de Rechtbank te Amsterdam op vier juli tweeduizend één onder
nummer 115/2001 en bij afschrift ingeschreven ten kantore van voormelde
Dienst op diezelfde dag in het register Hypotheken 4 deel 17492 nummer 17;
de akte van veilingvoorwaarden van mr. P.L.E.M. de Meijer, notaris te
Amsterdam, alsmede
de bepalingen van het veilinghuis die van toepassing zijn op het via internet
bieden.
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