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Beschrijving: 
Op een zeer centrale plek nabij het centraal station, de 

Houthavens en de Jordaan staat dit vier kamer 

appartement van ca. 77m2 in een autoluwe straat. Deze 

rustige straat voelt aan als een gemeenschappelijke 

binnentuin. Het appartement is gesitueerd op de 

tweede verdieping, heeft een ideale indeling met min 

of meer vier gelijkwaardige kamers en daar 

tussenliggend de natte ruimtes. 

Het appartement behoeft enig werk om aan de huidige 

normen te voldoen.  

Indeling: 
Entree; hal; Badkamer met douche en wastafel; 

separaat toilet met fonteintje; twee ruime kamers aan 

de voorzijde en twee ruime kamers aan de achterzijde; 

separate keuken.  

Vereniging van Eigenaren: 
Het betreft een VVE van 195 appartementsrechten (99 

woningen en 96 bergingen). 

Een meerjaren onderhoudsplan is aanwezig. 

Een huishoudelijk reglement is aanwezig. 

Eigen Haard VvE Beheer doet de administratie.  

Er is een MJOP. 

De servicekosten bedragen € 115,85 per maand. 

Bijzonderheden: 
• Centrale verwarming.  

• Erfpacht afgekocht. 

• Energielabel niet van toepassing. 

• Het betreft een gemeentelijk monument. 

• Bouwjaar 1881. 

• Gemeenschappelijke fietsenberging op de begane  

   grond 
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Parkeren: 
Parkeren is mogelijk op de openbare weg met 

vergunning of betaald parkeren. Volgens ingewonnen 

informatie bij de gemeente is er een wachtlijst. 

Notaris keuze: 
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. 

Maten: 
Volgens het NEN meet rapport is het woonoppervlak 

78 m2. 

Erfpacht: 
De erfpachtvoorwaarden van 2000 zijn van toepassing. 

Het betreft een voortdurend recht van erfpacht. De 

canon is afgekocht tot 2055. 

Onderhoud: 
Het pand is van binnen redelijk en van buiten goed 

onderhouden. 

Milieudienst: 
Volgens opgave van de Milieudienst is er geen 

bodemverontreiniging bekend en zijn er geen boven- of 

ondergrondse tanks bekend. 
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Vraagprijs: € 399.000,-- k.k. 

Object: 
Het appartementsrecht rechtgevend op het uitsluitend gebruik van de woning op de tweede verdieping 

plaatselijk bekend Dirk Hartoghstraat 27, 1013 PD Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam,  

sectie M, nummer 7020 appartementsindex 265, uitmakende het 90/8352 onverdeeld aandeel in de 

gemeenschap. 
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