
Stenen Beer 10
Amsterdam

€ 339.500,- k.k.



Eigentijdse, ruime en lichte eengezinswoning met tuin op het 

Zuidoosten, gelegen aan vaarwater in de zeer geliefde en 

kindvriendelijke woonwijk Twiske-West!!!

Begane grond:

Aan de voorzijde bevindt zich de toegang tot de inpandige 

berging en de entree, vanwaar een ruime hal tot de royale en 

woonkeuken leidt. De keuken is voorzien van diverse inbouw-

apparatuur en een close-in boiler. Vanuit de woonkeuken 

is er toegang tot de zonnige tuin met steiger. Vanuit de hal 

bereik je ook de toiletruimte met fontein. 

Eerste verdieping:

Hier bevindt zich de lichte doorzonwoonkamer. 

Tweede verdieping:

Op de tweede verdieping zijn via de overloop de was/stook-

ruimte en de twee slaapkamers te bereiken. Centraal op deze 

verdieping is de badkamer gesitueerd. Deze is voorzien van 

een douchecabine, ligbad, wastafelmeubel en het tweede 

toilet. 

Voor een verdere indruk van de indeling kun je de bijgesloten 

plattegronden bekijken.

Ligging: 

De woning heeft een uitstekende ligging aan een rustig 

hofje, waardoor kinderen er rustig kunnen spelen. Het 

natuur- en recreatiegebied ‘Het Twiske’ is op nog geen 10 

minuten fietsafstand te bereiken, evenals de pont naar het 

Centraal Station en het centrum van Amsterdam. Verder is 

deze woonwijk zeer geliefd en beschikt over ruim voldoende 

parkeergelegenheid en ligt centraal t.o.v. winkels, openbaar 

vervoer, uitvalswegen (Ring A10) en scholen.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites 

waarnaar verwezen wordt.



Bouw: 

De woning is gebouwd in 1993. Het heeft stenen gevels uitgevoerd in spouw, betonnen vloer-

lagen en een plat dak, welke is voorzien van bitumineuze dakbedekking. De woning is volledig 

geïsoleerd en wordt verwarmd door middel van een eigen CV installatie. Daarnaast beschikt de 

woning over een mechanisch ventilatie systeem.

Eigendomssituatie: 

De woning is gelegen op in erfpacht uitgegeven grond, welke formeel eigendom is van de 

gemeente Amsterdam. De vergoeding voor het gebruik van deze grond (de erfpachtcanon) is 

vooruitbetaald tot en met 16 december 2042. Op deze erfpacht zijn de Algemene bepalingen 

van voortdurende erfpacht 1966 van toepassing. Kijk voor meer informatie op de website van de 

gemeente Amsterdam.

Kadastrale gegevens

Gemeente Amsterdam, sectie AN

Perceelnummer 1947, oppervlakte 93 m2





Ouderdomsclausule

In de koopakte zal een zogenaamde ouderdomsclausule worden opgenomen waarin koper 

verklaart ermee bekend te zijn dat deze woning meer dan 95 jaar oud is, wat betekent dat de 

eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe 

woningen. 

Asbestclausule

In de koopakte zal een zogenaamde asbestclausule worden opgenomen. In de woning 

kunnen asbesthoudende materialen aanwezig zijn. Bij verwijdering hiervan dienen op grond 

van de milieuwetgeving speciale maatregelen genomen te worden. Koper verklaart hiermee 

bekend te zijn en vrijwaart de verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van 

enig asbest in de onroerende zaak kan voortvloeien.

Verwarming, warm water

CV ketel,

Combiketel

Eigendom









Algemeen / kenmerken

Eengezinswoning, 

tussenwoning

4 Kamers, waarvan 2 

slaapkamers

Woonoppervlakte ca. 94 m2

Achtertuin op het Zuidoosten, 

aan open vaarwater

Erfpachtcanon afgekocht t/m 

16-12-2042

Gelegen in het kindvriendelijke 

Twiske -West

Oplevering kan snel

Vraagprijs € 339.500,- k.k.





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 mondelinge 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.

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. 

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.



ERA Van De Steege

Buikslotermeerplein 406  |  1025 WP  Amsterdam  |  T. 020-4357000

amsterdam-noord@vandesteege.nl  |  www.vandesteege.nl


