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Adres: H. Cleyndertweg 667 
 1025 EA Amsterdam 

 
 
 

€ 45.000,00 kosten koper 
 
  



 

 

River Makelaardij B.V. 
Scheldestraat 26 

1078 GK, AMSTERDAM 
Tel: 020-6794809 

E-mail: info@rivermakelaardij.nl  
 

 

 

Omschrijving 
 
Garagebox in Amsterdam Noord  
  
Afmeting van deze garagebox: 2,93 x 5,42 x 2,16 (B x L x H)  
  
Omgeving:  
De H. Cleyndertweg ligt in de Buikslotermeer, op een ideale locatie. Op loop afstand vind je het 
beginstation van de Noord-Zuidlijn. Het winkelcentrum Boven IJ en Buikslotermeerplein liggen tevens op 
enkele minuten loop afstand, waar je heerlijk winkelt, je dagelijkse boodschappen doet, naar de bioscoop 
gaat of lekker een hapje gaat eten in de vele eetgelegenheden  
Met de auto ben je vanaf hier binnen enkele minuten op de A10, A8 en de A5.  
  
Ook de bereikbaarheid is goed. Het openbaar vervoer richting Schiphol en Amsterdam Centraal is op korte 
afstand en ook de uitvalswegen (A4, A9 en A10) zijn snel te bereiken.  
  
Bijzonderheden:  
- Erfpachtcanon is afgekocht tot en met 31 december 2049;  
- Gezonde en actieve VvE;  
- VvE bestaat uit 108 appartement rechten;  
- Professioneel beheerd door VVE beheer Amsterdam;  
- Service kosten: € 27,73,- p.m.;  
- Aansluiting op water, geen elektriciteit;  
- Oplevering kan snel.  
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Kenmerken 
 

Hoofdfunctie 
Hoofdfunctie: Overige  
Categorie: Garagebox  
Oppervlakte: 16 m²  
Verdiepingen: 1  
 
Gebouw 
Bouwjaar: 1974  
Onderhoud binnen: Goed  
Onderhoud buiten: Goed  
 
 

 
Parkeren 
Parkeerplaatsen overdekt: 1  
 
Voorziening 
 

Locatiekaart 
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Foto’s 
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Plattegrond 
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Disclaimer: 

 
Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen 
enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen 
daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Hoewel wij de woning zorgvuldig hebben 
laten opmeten, wordt noch door River Makelaardij B.V., noch door de verkoper enige aansprakelijkheid 
aanvaard voor afwijkingen in de opgegeven maten. Koper verklaart in gelegenheid te zijn gesteld om de 
opgegeven maten te (laten) controleren. Koper heeft zijn eigen onderzoek plicht naar alle zaken die voor 
hem of haar van belang zijn. Met betrekking tot deze woning is de makelaar adviseur van verkoper. Wij 
adviseren u een deskundige (NVM-)makelaar in te schakelen die u begeleidt bij het aankoopproces. Indien 
u specifieke wensen heeft omtrent de woning, adviseren wij u deze tijdig kenbaar te maken aan uw 
aankopend makelaar en hiernaar zelfstandig onderzoek te (laten) doen. Indien u geen deskundige 
vertegenwoordiger inschakelt, acht u zich volgens de wet deskundige genoeg om alle zaken die van belang 
zijn te kunnen overzien. Van toepassing zijn de NVM voorwaarden. 

Toelichtingsclausule BBMI/NEN-2580: 

 
De gebruiksoppervlakte is berekend conform de branche vastgestelde BBMI/NEN 2580- norm. De 
oppervlakte kan derhalve afwijken van vergelijkbare panden en/of oude referenties. Dit heeft vooral te maken 
met deze (nieuwe) rekenmethode. Koper verklaart voldoende te zijn geïnformeerd over de hiervoor bedoelde 
normering. Verkoper en diens makelaar doen hun uiterste best de juiste oppervlakte en inhoud te berekenen 
aan de hand van eigen metingen en dit zoveel mogelijk te ondersteunen door het plaatsen van plattegronden 
met maatvoering. Mocht de maatvoering onverhoopt niet (volledig) overeenkomstig de normering zijn 
vastgesteld, wordt dit door koper aanvaard. Koper is voldoende in de gelegenheid gesteld de maatvoering 
zelf te (laten) controleren. Verschillen in de opgegeven maat en grootte geven geen der partijen enig recht, 
zo ook niet op aanpassing van de koopsom. Verkoper en diens makelaar aanvaarden geen enkele 
aansprakelijkheid in deze. 
 

Notariskeuze: 

 
De koopakte zal worden opgemaakt volgens het model van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, 
door een door koper aan te wijzen notaris kantoorhoudende in de regio Amsterdam of binnen een straal van 
5 km van het ter verkoop aangeboden object. Indien de koper een notaris wenst aan te wijzen die kantoor 
houdt buiten voornoemd gebied, zijn verkopend makelaar en diens opdrachtgever gerechtigd kosten in 
rekening te brengen bij koper. Deze kosten zijn gebaseerd op het extra beslag van productiemiddelen en tijd. 
De kosten zullen worden berekend door een nog nader op te geven uurtarief, alsmede een 
kilometervergoeding van 25 eurocent per/km. 
Indien de gekozen notaris de kosten voor het doorhalen van de hypotheek hoger zijn dan € 150,- inclusief 
de BTW, komen deze kosten voor rekening van de koper. 
 


