
Valkenburgerstraat 188 A


 Amsterdam



Hallo.

Graag stellen wij ons aan je voor. Ons familiebedrijf bestaat 

inmiddels al bijna 100 jaar. En net als bij de gemiddelde 

Nederlandse familie vinden wij het echte contact erg belangrijk. 

Mocht je vragen hebben over het kopen of verkopen van een 

huis, vraagt het ons gerust!

Makelen is mensenwerk
Een van de ankers in je leven is het hebben van 


een woonplek, het is daarom niet heel gek dat het 

kopen van een huis en verhuizen veel stress met zich 


meebrengt. Bij FRIS vinden wij het belangrijk je te 


ontzorgen en je goed te begeleiden in het proces, 


op die manier maken wij van het kopen van een huis 

weer een bijzonder moment.

Onze mensen

Gordon Vos Leanne RensenRobert Haagsma Kasper GorisPatricia Goodett Steven VessiesJelle Boers



Blije klanten
Wij kunnen wel zeggen dat wij vakidioten zijn, maar 

onze klanten kunnen dat nog beter. Gemiddeld krijgen 

wij het cijfer 9,1 en daar zijn wij best een beetje trots op 

Bijna 100 jaar ervaring
Al bijna 100 jaar begeleiden we mensen naar een nieuwe 

plek. Dat is echt veel kennis en ervaring waar jij op kan 

bouwen.

Oog voor resultaat
Ga jij voor de hoogste opbrengst bij verkoop? Of wil je 

de kansen vergroten en risico’s verkleinen bij aankoop? 

Wij verliezen het resultaat niet uit het oog. Zo verdienen 

we onszelf weer terug.

Onze resultaten

9,1

262

Gemiddeld reviewcijfer

Huizen verkocht afgelopen jaar
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Kenmerken

Woning Algemeen

Soort woning: benedenwoning
Type woning: appartement
Woon oppervlakte: 71 m²
Inhoud: 282 m³

Bouwjaar: 2007
Isolatie: dakisolatie, muurisolatie, 

vloerisolatie
Energielabel: A

Ligging: in centrum
Aantal kamers: 2
Eigendomssituatie: volle eigendom
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Kenmerken

Overdracht
Vraagprijs: € 980.000 k.k.
Bouwvorm: Bestaande bouw
Servicekosten: -
Aanvaarding: in overleg

Verwarming

Verwarming: c.v.-ketel
Warm water: c.v.-ketel
Bouwjaar CV ketel: -

Tuin, parkeren
Terras: ja
Oppervlakte: 17, 5m²
Berging: nee
Parkeerfaciliteiten: betaald parkeren, 

parkeergarage
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Omschrijving
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TE KOOP UNIEKE SEMIVRIJSTAANDE WONING MIDDEN IN AMSTERDAM 





Kenmerken Valkenburgerstraat 188a: 


- Semi vrijstaande woning;


- Mogelijkheid tot het creëren van een extra kamer doormiddel van een vide;


- Buitenterras beschikbaar;


- Mogelijk om je bedrijf aan huis te vestigen vanwege de ruime bestemming. 





Het betreft een woning dat onderdeel is van de ontwikkeling Brood & IJzer. Het object is 

geschikt voor wonen en tevens ook als kantoorruimte, perfect voor een kantoor aan huis. Door 

een vide te creëren in de woning is het mogelijk om een tweede slaapkamer of kantoorruimte/

atelier te realiseren. De woning is gesitueerd op een besloten plek. Een unieke manier om te 

wonen in het centrum van Amsterdam met veel rust en veiligheid. Daarnaast beschikt de 

woning over een buitenterras en kunnen er zonnepanelen op de daken worden gelegd ten 

behoeve van eventuele verduurzaming. De woning ligt nabij het Waterlooplein in stadsdeel 

Centrum tussen twee moderne, in 2007 gebouwde appartementencomplexen. Om de hoek is 

op de Jodenbreestraat, het Mr. Visserplein en uiteraard het Waterlooplein een uitgebreid aanbod 

aanwezig van diverse voorzieningen waaronder winkels, restaurants en cafés. De populaire 

Waterloopleinmarkt is een nostalgische oude Amsterdamse snuffelmarkt. Met het openbaar 

vervoer is het Waterlooplein uitstekend bereikbaar via tramlijnen 9 en 14, halte Mr. Visserplein en 

met de metro via de lijnen 51, 53 en 54. Het object is goed bereikbaar via de ringweg A10, afslag 

S112 en S116. ook de Piet Heintunnel is een uitstekend alternatief om de ringweg A10 of IJburg 

te bereiken. Er zijn enkele parkeerplaatsen te huur in de parkeergarage gelegen onder het 

object. Op de openbare weg kan ook geparkeerd worden tegen betaling. Tevens zijn er diverse 

parkeergarages aanwezig bij het Waterlooplein. U dient zelf eventuele abonnementen af te 

sluiten.





Indeling: 


Via de entree betreed u de woning en daar bevindt zich ook gelijk de toegang tot de badkamer. 

Via de twee openslaande deuren komt u in de open leefruimte met keuken. Tevens bevindt zich 

hier de toegang naar de interne berging en toegang tot het terras. Aan de linkerzijde van de 

leefruimte is de deur naar de slaapkamer. De slaapkamer heeft momenteel een hoog plafond en 

het is dus mogelijk om daar een vide te creëren voor een extra slaap-/werkkamer. 













Omschrijving
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Bijzonderheden: 


- Circa 77,3 m² kantoor/woonruimte;


- Circa 17,5 m² buitenterras;


- Te ontwikkelen: circa 13 m² vide (eerste verdieping); 


- Mogelijkheid tot kantoorruimte vanwege de ruime bestemming;


- VvE kosten: nnb;


- Gelegen op eigen grond;


- Beschikbaarheid: in overleg.








VRAAGPRIJS


€ 980.000,00 k.k.





ERFPACHT


Niet van toepassing, betreft eigen grond.





BIJDRAGE VVE


nnb.





MODEL OVEREENKOMST


Het object wordt 'as is, where is' aangeboden. keuze notaris aan koper.





ZEKERHEIDSSTELLING


Koper dient een waarborgsom te stellen van 10% van de koopsom.





BESCHIKBAARHEID


In overleg.





*Op het moment is de ruimte verhuurd als kantoor (huurder is opgezegd).
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Description

FOR SALE UNIQUE SEMI-DETACHED HOUSE IN THE MIDDLE OF AMSTERDAM





Features Valkenburgerstraat 188a:


- Semi detached house;


- Possibility of creating an extra room by means of a void;


- Outdoor terrace available;


- Possible to establish your business at home because of the extended destination.





The property is part of the development Brood & IJzer. The property is suitable for living and also 

as office space, perfect for a home office. By creating a void in the house, it is possible to create a 

second bedroom or office space/atelier. The property is situated in a private spot. A unique way 

to live in the centre of Amsterdam with plenty of peace and security. In addition, the house has 

an outdoor terrace and solar panels can be put on the roofs for possible sustainability. The 

property is located near Waterlooplein in the city centre between two modern apartment 

buildings built in 2007. Around the corner, Jodenbreestraat, Mr Visserplein and, of course, 

Waterlooplein offer a wide range of amenities including shops, restaurants and cafés. The 

popular Waterloopleinmarkt is a nostalgic old Amsterdam flea market. Waterlooplein is easily 

accessible by public transport via tram lines 9 and 14, stop Mr Visserplein, and by metro via lines 

51, 53 and 54. The property is easily accessible via the A10 ring road, exits S112 and S116. The 

Piet Hein tunnel is also an excellent alternative to reach the A10 ring road or IJburg. Several 

parking spaces are available for rent in the parking garage located underneath the property. 

Parking is also available on the public road for a fee. There are also various car parks near 

Waterlooplein. You will need to take out any subscriptions yourself.





Layout:


Through the entrance you enter the house and there is also access to the bathroom. Through 

the two sliding doors you enter the open living space with kitchen. There is also access to the 

internal storage room and to the terrace. To the left of the living space is the door to the 

bedroom. The bedroom currently has a high ceiling, so it is possible to create a void there for an 

additional bedroom/study.
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Description

Details:


- Approximately 77,3 m² of office/living space;


- Approximately 17,5 m² outdoor terrace;


- To be developed: approx. 13 sqm void (first floor);


- Possibility of office space due to the extended destination;





PRICE INQUIRY


€ 980.000,00 k.k.





GROUND LEASE


Not applicable, own land.





SHAREHOLDERS' CONTRIBUTION


 not available yet.





MODEL AGREEMENT


The property is offered as is, where is.





SECURITY


The buyer must provide a security deposit of 10% of the purchase price.





AVAILABILITY


In consultation.





*The property is currently leased as an office (tenant has given notice).



Foto's
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Foto's
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Plattegronden
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Plattegronden
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Kadastrale kaart
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Kaart
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Algemene verkoopvoorwaarden

Koopovereenkomst




De overeenkomst wordt gesloten op basis van een 
MVA koopakte volgens het laatste model. De notaris 
maakt de koopakte.  Voor de verkoop zijn 
verkoopvoorwaarden gesteld die hieronder zijn 
opgenomen. Bij het uitbrengen van een bieding en 
het sluiten van een koopovereenkomst wordt men 
geacht bekend te zijn met deze verkoopvoorwaarden 
en deze te aanvaarden.






 Waarborgsom




Op verzoek van verkoper zal bij het sluiten van de 
koopovereenkomst tot meerdere zekerheid voor de 
nakoming van de verplichtingen van koper binnen 
een bepaalde tijd een waarborgsom c.q. bankgarantie 
ter grootte van 10% van de overeengekomen 
koopsom worden verlangd.






 Bouwtechnische keuring




Koper wordt in de gelegenheid gesteld de woning 
voor het sluiten van de koopovereenkomst te laten 
keuren door een erkend bouwtechnisch bureau om 
eventuele bouwkundige gebreken vast te stellen, 
danwel de woningte laten controleren op de 
aanwezigheid van asbesthoudende materialen en/of 
grond op enige verontreiniging te laten onderzoeken. 
De kosten voor deze keuring komen voor rekening 
van de koper.






 Bedenktijd




Een aspirant-koper die in zijn hoedanigheid van

consument een woning koopt, krijgt drie dagen 
bedenktijd om de koopovereenkomst te ontbinden. 
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Deze bedenktijd begint om 0.00 uur van de dag die 
volgt op de dag dat de tussen partijen opgemaakte en 
door beide partijen ondertekende akte (in kopie) aan 
aspirant-koper ter hand is gesteld, voor welke 
ontvangst aspirant-koper een ontvangstbevestiging 
ondertekent. Deze bedenktijd eindigt tegen 24.00 uur 
van de laatste dag die van de bedenktijd deel 
uitmaakt. Indien de bedenktijd op een zaterdag, 
zondag of algemeen erkende feestdag eindigt, wordt 
deze verlengd tot en met de eerstvolgende dag die 
niet een zaterdag, zondag of algemeen 
erkendefeestdag is. De bedenktijd wordt, zo nodig, 
zoveel verlengd, dat daarin tenminste twee dagen 
voorkomen die niet een zaterdag, zondag of 
algemeen erkende feestdag is.






 NEN2580




De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De

Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige

manier van meten toe te passen voor het geven van 
een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De 
Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet 
volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, 
afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de 
meting.






 Ouderdomsclausule




Voor woningen die ouder zijn dan 25 jaar nemen wij

standaard een ouderdomsclausule in de koopakte op.






 Asbestclausule




Voor woningen die gebouwd zijn voor 1994 nemen 
wij standaard een asbestclausule in de koopakte op.



Jouw droomhuis aankopen met FRIS
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Een aankoopmakelaar van FRIS als partner bij 
de aankoop van jouw droomhuis is niet alleen 
een geruststellende gedachte maar je bent 
daarmee ook net een stapje eerder op de 
hoogte van het nieuwste aanbod. Makelaars 
wisselen het woningaanbod met elkaar uit 
voordat het op de markt komt waardoor de 
kans op bezichtigen en een daadwerkelijke 

aankoop aanzienlijk toeneemt. Bovendien 
bieden we zekerheid als het gaat om de 
bouwkundige en juridische aspecten van een 
huis, daarmee kan je een hoop stress en 
problemen achteraf voorkomen. Op die 
manier verdienen we onszelf al gauw weer 
terug. Deel je woonwensen met ons zodat 
jouw droomhuis weer een stapje dichterbij 
komt.
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“FRIS is een hele fijne verkoopmakelaar.

Deskundig en kennis van het betreffende

woongebied. De medewerkers zijn stuk

voor stuk fijne mensen. Ze hebben mij


goed begeleid tijdens het gehele proces! Ik

zou elke keer weer voor FRIS kiezen!” 

Mevr. R. Chelius


Fleerde 9 Amsterdam



Amsterdam


Buitenveldertselaan 42


1081 AA Amsterdam


+31(0)20 - 301 77 15 


amsterdam@fris.nl

Zaandam


Westzijde 83


1506 GA Zaandam


+31(0)75 - 655 50 90 


zaandam@fris.nl

Hoofdkantoor


Hoogoorddreef 15


1101 BA Amsterdam


+31(0)20 - 301 77 30 


info@fris.nl

www.friswonen.nl


