
Kometensingel 88
Amsterdam

€ 780.000,- k.k.



Uniek vrijstaand huis met maar liefst 236 m2 woonopper-

vlakte in het pittoreske Tuindorp Oostzaan. Het perceel van 

het huis is maar liefst 300 m2 en naast de woning is een 

ruime garage en ook een grote schuur.

Omgeving

De woning is zeer gunstig gelegen in Amsterdam Noord, op 

redelijk korte afstand van supermarkt, restaurants, recre-

atiemogelijkheden en scholen alsmede de sportvelden en 

kinderboerderij. 

De woning ligt op loopafstand van het hippe NDSM terrein en 

de pont naar het Centrum. Ook Loetje, Pllek, Noorderlicht, 

de IJhallen, een kinderboerderij en een supermarkt zijn op 

loopafstand van de woning. Het gebied aan de oevers is 

nog volop in ontwikkeling en de woning ligt direct achter de 

oevers van het IJ. Met de auto ben je in enkele minuten op de 

ring A10 of in de IJ-tunnel. In de omgeving bevindt zich een 

winkelcentrum voor de dagelijkse boodschappen. Op de fiets 

ben je zo in natuurgebied ‘t Twiske of in Landelijk Noord.

Indeling 

Begane grond:

Entree/hal met meterkast en trap naar de eerste verdieping, 

toegang tot de zeer grote woonkamer met open keuken en 

schuifpui naar de tuin. De zijtuin is zeer ruim, fraai aangelegd 

en voorzien van een ruim overdekt terras. Vanuit de woon-

kamer is ook het separaat toilet, wasruimte en een grote 

slaapkamer met walk-in closet te bereiken. Vanuit de slaap-

kamer kun je in de badkamer met ligbad, dubbele wastafel 

en douche komen. 



Eerste verdieping: 

Ruime overloop (eventueel ook mogelijk om nog een slaapkamer te creëren) en drie ruime 

slaapkamers. De huidige eigenaren hebben ervoor gekozen om op deze verdieping een 

zitruimte te maken. 

Verder is er op deze verdieping nog een grote badkamer die vanuit de slaapkamer aan de 

achterzijde van de woning toegankelijk is, deze is voorzien van een bubbelbad, toilet, douche 

en wastafel. Bovendien is er nog een sauna die vanuit de badkamer is te bereiken.

Tweede verdieping:

Zolder die via een vlizotrap te bereiken is met dakkapel. Grote ruimte waar veel spullen opge-

borgen kunnen worden.

Bijzonderheden:

- Perceeloppervlakte 300 m2 

- Voortdurend recht van erfpacht (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)

- Halfjaarlijkse canon van € 1.800,- (canon wordt herzien op 01 juli 2020, op basis van taxatie)

- Ruime garage met elektrische deur en ruime schuur, voorzien van elektra en water

Ouderdomsclausule

In de koopakte zal een zogenaamde ouderdomsclausule worden opgenomen waarin koper 

verklaart ermee bekend te zijn dat deze woning meer dan 94 jaar oud is, wat betekent dat de 

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

woningen. 



Algemeen / kenmerken

Uniek vrijstaand huis met 

ruimte schuur en schuur

5 Kamers, waarvan 4 

slaapkamers

Woonoppervlakte ca. 236 m2

Zijtuin op het zuiden

Perceeloppervlakte ca. 300 m2

Gelegen in het pittoreske 

Tuindorp Oostzaan

Bouwjaar 1924

Oplevering in overleg

blijft achter

gaat mee

ter overname
n.v.t.Lijst van zaken

Kadastrale gegevens

Gemeente   : Amsterdam

Sectie         : AH

Nummer     : 237

Eigendomssoort : voortdurend recht van erfpacht 

(Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)

Halfjaarlijkse canon van € 1.800,00 (canon wordt herzien op 

01 juli 2020, op basis van taxatie)

Achter/zijtuin

Ligging  : zuiden

Diepte   : + 18,61 m

Breedte : + 8,38 m

Oppervlakte + 156 m2

Isolatie

Muurisolatie, dubbel glas

Centrale verwarming/warmwater

Type : C.V.-ketel (combiketel)

Vloerverwarming gedeeltelijk

Woning
Interieur
Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten:
- gordijnen      X
- vitrages      X
- 
Vloerdecoratie, te weten:
- plavuizen  X
- 
Keuken
Keukenblok (met bovenkasten)  X
Keuken (inbouw)apparatuur, te weten:
- afzuiger  X
- oven  X
- vaatwasser  X
- 
Badkamer accessoires
- meubel  X
- douchecabine  X
- 
Sauna met toebehoren  X

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie    X
Rookmelders  X
CV met toebehoren  X
Thermostaat  X
- 
Mechanische ventilatie  X
Airconditioning   X
Isolatievoorzieningen   X
Tuin
Tuinaanleg/bestrating  X
Beplanting  X

Verlichting/installaties
Buitenverlichting  X
Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder  X

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