
J.P. Kloosstraat 22
Amsterdam

€ 525.000,- k.k.



Ben je op zoek naar een ruime HOEKwoning met een giganti-

sche TUIN in Amsterdam? Dan is dit je kans! 

Een heerlijke eengezinswoning op een fantastische plek nabij 

de NOORD-ZUIDLIJN, in de gewilde woonwijk Elzenhagen! 

De hele woonwijk is opgezet als een groen en waterrijk 

woongebied voor jonge gezinnen. Vanuit je nieuwe woning 

is het maar tien minuten fietsen naar Waterland, het Twiske, 

Landsmeer en Den Ilp. Wil je gezellig stappen in het centrum 

van Amsterdam? Dan duurt het slechts een kwartier voordat 

je op de Dam staat. Met de komst van het filmmuseum EYE 

is Noord voorzien van eigen bioscoop. 

Door de gunstige ligging binnen de noordelijke ring A10 is 

de wijk ook met de auto goed bereikbaar. Op slechts 300 m 

afstand bevindt zich het regionale busstation en het begin-

station van Noord-Zuid metrolijn welke je binnen 15 minuten 

naar de andere kant van de stad brengt!!

 In Elzenhagen is alles dichtbij. Er zijn diverse voorzieningen 

voor jong en oud; een kinderdagverblijf en een basisschool 

voor de deur, diverse middelbare scholen, Boven IJ zieken-

huis, een gezondheidscentrum, apotheek en fysiotherapeut 

onder een dak, winkelcentra en sportparken.

Indeling:

Begane grond 

In de hal bevinden zich het toilet en de meterkast. De open 

keuken aan de voorzijde van de woning heeft wit meubilair 

en is voorzien van een vaatwasser, 6-pits gasfornuis (SMEG), 

koelkast, combi-magnetron, vriezer en de afzuigkap. De 

riante uitgebouwde woonkamer biedt, middels en schuifpui, 

toegang tot de achtertuin, welke is gelegen op het zonnige 

Zuiden! De stenen berging is gelegen aan de achterzijde van



de tuin en is voorzien van elektra. Tevens is er een toegang naar de tuin via een achterom.

De gehele begane grond is voorzien van houten vloer met vloerverwarming.

Eerste verdieping

Op de eerste verdieping tref je drie slaapkamers en de badkamer. De nette badkamer is volledig 

betegeld en voorzien van een toilet, wastafel, jacuzzi en een inloopdouche. 

Tweede verdieping

Via de tweede trap kom je op de zolderverdieping. Deze verdieping is een zeer ruime en volledige 

slaapkamer! Tevens heb je hier de mogelijkheid om twee slaapkamers te creÃ«ren. Verder bevin-

den zich op de zolder de moderne HR CV-installatie en de wasmachine-aansluitingen. 

Bijzonderheden:

- Vrijstaande stenen berging voorzien van elektra! 

- Volledig geïsoleerd

- Parkeren middels parkeervergunning (ca. € 50,- per jaar)

- Zadeldak bedekt met dakpannen 





Kadastrale informatie

Gemeente Amsterdam

Gemeentecode 42

Sectie AL

Perceelnummer 5852

Eigendom belast met erfpacht

Achtertuin op het Zuiden

Lengte ca. 13,5 m

Breedte ca. 5 m

Oppervlakte ca. 68 m2

Isolatie

Volledig geïsoleerd

Warm water/verwarming

CV ketel, combiketel

Intergas

Bouwjaar 2014

Eigendom

Gedeeltelijk vloerverwarming









Algemeen / kenmerken

Eengezinswoning, hoekwoning

5 Kamers, 

waarvan 4 slaapkamers

Woonoppervlakte ca. 122 m2

Verzorgde achtertuin op het 

zuiden

Erfpacht € 2.650,- per jaar

Gelegen in rustige woonwijk

Bouwjaar 2013

Oplevering in overleg





Algemene informatie

Brochure

In deze brochure treft u een beknopte beschrijving van de woning, 

samengesteld uit informatie verkregen van de opdrachtgever, 

oorspronkelijke verkoopdocumentatie en/of derden. De eventu-

eel aanwezige tekeningen geven over het algemeen echter een 

globale situatie van de werkelijkheid weer. Afmetingen en inde-

lingen kunnen verschillen. Hoewel de brochure met grote zorg is 

samengesteld, zijn zowel de informatie als het aanbod vrijblijvend 

en kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Kopersinformatie

Let op: ERA Van De Steege treedt op namens de verkoper en 

behartigt uitsluitend diens belangen. Op grond van de medede-

lingsplicht wordt u over het object meegedeeld wat op wettelijke 

gronden noodzakelijk is. Wij adviseren u een deskundige NVM 

makelaar in te schakelen die u begeleidt bij het aankoopproces. 

Wanneer wij niet namens de verkoper optreden, kunnen wij uiter-

aard uw belangen behartigen.

Verkoopvoorwaarden

Verkoop geschiedt te allen tijde onder voorbehoud van gunning 

verkoper en nadat over alle zaken, niet alleen de prijs maar ook 

over o.a. de ontbindende voorwaarden, oplevering, roerende 

zaken etc., volledige overeenstemming is bereikt. Indien er na het 

sluiten van een modnelinge overeenkomst binnen 7 werkdagen 

géén koopakte is opgemaakt en door beide partijen ondertekend 

kan de verkoper zich vrij achten om met andere partijen in zee te 

gaan.

Bij een tot stand gekomen overeenkomst zal door een notaris die 

is aangesloten bij Ring Amsterdam Notarissen de koopakte wor-

den opgesteld conform de richtlijnen van de NVM. Daarin zal zoals 

gebruikelijk worden opgenomen een waarborgsom of bankgaran-

tie van 10% van de koopsom.

Koopovereenkomst

Voor woningen en appartementen waarvan de ouderdom 25 jaar 

of meer bedraagt, of wanneer de objectomschrijving dat nadruk-

kelijk aangeeft, wordt een ouderdomsclausule in de koopakte 

opgenomen. Deze clausule houdt in dat het object niet de bouw-

kundige eigenschappen bezit die thans aan nieuwe woningen 

worden toegekend en verkoper niet instaat voor de bouwkundige 

kwaliteit van het object en/ of onderdelen daarvan. De aspirant-

koper kan voor zijn rekening en risico en bouwkundig onderzoek 

laten uitvoeren. Dit zal zo nodig in de koopakte worden gezet.

NEN 2580 clausule

De gebruiksoppervlakte zoals vermeld in de brochure en/of de 

aanmelding op Funda is berekend conform de branche vastge-

stelde NEN 2580-norm. De oppervlakte kan derhalve afwijken van 

vergelijkbare panden en/of oude referenties. Dit heeft vooral te 

maken met deze (nieuwe) rekenmethode. Bij het tot stand komen 

van een koopovereenkomst verklaart (aspirant) koper voldoende 

te zijn geïnformeerd over de hiervoor bedoelde normering. Wij 

doen ons uiterste best de juiste oppervlakte en inhoud te bereke-

nen aan de hand van eigen metingen en die van een professioneel 

bedrijf en dit zoveel mogelijk te ondersteunen door het plaatsen 

van plattegronden met maatvoering. (Aspirant) koper is/wordt 

uiteraard voldoende in de gelegenheid gesteld de maatvoering zelf 

te (laten) controleren. Mocht de maatvoering voor een (aspirant-)

koper van evident belang zijn, dan hebben zij dat geuit en verkla-

ren zij door de verkopend of aankopend makelaar voldoende te 

zijn geadviseerd, om dit eigenhandig nog eens na te (laten) meten.
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