
Fluwelen Burgwal 16
Monnickendam

€ 925.000,- k.k.



Uw droom kan uitkomen, eventuele woningruil mogelijk! 

De oude stad van Monnickendam werd vroeger omsloten 

met een vestingmuur met daarbinnen een prachtige stads-

kern met enkel grachten. Een van die grachten is de Fluwelen 

Burgwal. Op de hoek van de Kalversteeg en de Fluwelen 

Burgwal, tegenover de St. Jacobsbrug, staat dit charmante 

hoekhuis met statige lijstgevel. Achter deze gevel schuilt 

een enorme verrassing. Qua grootte en qua afwerking. De 

woning is namelijk uitgebouwd en waanzinnig goed en vooral 

in stijl afgewerkt.

De eigenaren van dit pand zijn er aan toe om kleiner te gaan 

wonen. Zij zijn op zoek naar een woning in de oude stads-

kern met een zonnige tuin. Dit is dus ook jouw unieke kans 

om groter te gaan wonen door middel van woningruil in oud 

Monnickendam.

Indeling:

Begane grond:

Entree, hal met meterkast, riante living met prachtige haard, 

ingebouwde kasten en openslaande deuren naar de prach-

tige woonkeuken. Dankzij de uitbouw met dakvensters is 

er een enorme hoeveelheid licht en ruimte. De keuken is 

voorzien van een L-vormige opstelling met bar en een appa-

ratenwand. In de keuken en de uitbouw ligt een prachtige 

stenen vloer en in de woonkamer een warme houten vloer. In 

de woonkeuken is uiteraard ruimte voor een riante eettafel. 

Vanuit de woonkeuken is er toegang tot een hal met toilet en 

de trapopgang naar de 1e verdieping.



1e Verdieping: 

De lange hal op de verdieping biedt toegang tot 4 slaapkamers en de badkamer met douche, 

toilet, ligbad en dubbele wastafel. Ook hier vallen de details op. Zoals de raam uitzetters en de 

espagnoletten, de op maat gemaakte kasten en aftimmeringen en de radiator ombouwen. 

Tuin:

De tuin is enorm. Zeker voor binnenstedelijke begrippen. Er zijn meerdere zitjes aangelegd, waar-

onder overkapt. De tuin is bovendien zonnig, onderhoudsvriendelijk doch smaakvol en beschikt 

over een ruime houten berging. 

Locatie:

Voor sommige is Monnickendam een dorp met stadsrechten gelegen op 10-12 minuten van de 

ring A10. Met de auto of dankzij de vrije busbaan ben je dus zo in Amsterdam. De oude bin-

nenstad heeft veel (culturele) voorzieningen en daaromheen bevinden zich moderne wijken met 

sportaccommodaties, scholen, speelpleintjes en recreatiegebied. Ook in de oude kern zijn er 

scholen, opvang en speelgelegenheden. 





Bijzonderheden: 

- Prachtig afgewerkt met fraaie details

- Ca. 171 m2 woonoppervlak

- Riante tuin met overkapping en houten berging

- Beschermd stadsgezicht

- Ca. 250 m2 EIGEN GROND, waarvan 150 m2 tuin

- Oplevering in overleg

Ouderdomsclausule

In de koopakte zal een zogenaamde ouderdomsclausule worden opgenomen waarin koper 

verklaart ermee bekend te zijn dat deze woning meer dan 100 jaar oud is, wat betekent dat de 

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

woningen. 









Algemeen / kenmerken

Dromen kunnen uitkomen!!

6 Kamers, waarvan 4 

slaapkamers

Woonoppervlakte ca. 171 m²

Achtertuin gelegen op het 

westen

Gelegen op eigen grond

Gelegen in stadskern van 

Monnickendam

Bouwperiode -1906

Oplevering in overleg



blijft achter

gaat mee

ter overname
n.v.t.

blijft achter

gaat mee

ter overname
n.v.t.Lijst van zaken

Verlichting, te weten:
- spots  X
- resterende verlichting      X
(Losse)kasten, legplanken, te weten:
-  kasten      X
- spiegelwanden      X
Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten:  X
- gordijnrails  X
- gordijnen  X
- vitrages  X
- rolgordijnen  X
- (losse) horren/rolhorren/vliegenhorren  X

- parketvloer  X
- laminaat  X
- plavuizen  X

Keuken
Keukenblok (met bovenkasten)  X
- (gas)fornuis  X
- afzuigkap  X
- magnetron  X
- oven  X
- vaatwasser  X

Badkamer met de volgende toebehoren:
- wastafel met accessoires  X
-  lampen  X
-  handdoekhaken  X

(Voordeur)bel  X
Vlaggenmast  X
Rookmelders  X
CV met toebehoren  X
(Klok)thermostaat  X
Warmwatervoorziening, te weten:
-  (Voorzet) open haard met toebehoren  X
Mechanische ventilatie  X
Airconditioning met toebehoren (aantal:………)  X
Isolatievoorzieningen   X

Tuinaanleg/bestrating  X
Beplanting  X

Buitenverlichting  X

Tuinhuis/buitenberging  X
Kasten/werkbank in tuinhuis/berging  X
tuinmeubels      X

Haast alle meubels zijn over te nemen      X



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.

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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