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Kom binnen!

Wat een uitzicht! Dit ruime 5-kamer appartement verdeelt over twee verdiepingen met eigen opgang 

en prachtig uitzicht over de Oude Houthavens is nu beschikbaar. Met twee balkons op het westen, 

veel bergruimte en vier ruime slaapkamers, is dit een woning om niet te missen.





Indeling


De woning is met een eigen brug/trap te bereiken, waarbij de trap je naar de voordeur op de eerste 

verdieping brengt. Hier kom je binnen in een zeer ruime hal. Wanneer je rechtsaf gaat kom je in de 

royale en zeer lichte woonkamer terecht. Middels meerdere openslaande deuren naar het balkon op 

het Westen, kun je hier een heel fijn binnen-buiten gevoel creëren. Aan de achterzijde van de ruimte is 

de locatie voor de keuken te vinden, deze dient zelf nog geplaatst te worden. Een praktische 

bergingskast is hier gesitueerd die goed zou dienen als ruime voorraadkast.


Vanuit de hal zijn twee goede slaapkamers bereikbaar, beide met openslaande deuren naar het balkon. 

Daarnaast is er nog een zeer ruime inpandige berging, een meterkast en een separaat toilet met 

fontein op deze verdieping.


Via de vaste trap omlaag kom je op de begane grond in een hal met een ruime berging met 

wasmachine aansluiting en nóg een bergingskast. Daarnaast een ruime badkamer met inloopdouche, 

dubbele wastafel en radiator, en ook op deze verdieping is er een separaat toilet met fontein. Tevens 

bevinden zich hier nog twee ruime slaapkamers, die beide toegang bieden tot het tweede balkon/

terras, welke ook bereikbaar is via de brug vanaf de straat.


De woning kan nog naar eigen inzicht worden ingedeeld en afgewerkt. De keuken en vloer dienen zelf 

nog geplaatst te worden.





Omgeving


De Silodam ligt werkelijk op een toplocatie. Het is een rustige straat met vrij uitzicht over het water, 

maar binnen enkele minuten ben je in het Centrum, de Jordaan en het Westerpark. Met diverse leuke 

restaurants en cafés op loopafstand en onder andere de Haarlemmerdijk met vele winkels en horeca 

gelegenheden op fietsafstand, is het hier heerlijk vertoeven. Het Centraal Station is met een paar 

minuten fietsen bereikt en om de hoek zitten enkele bushaltes, wat deze locatie ook voor het openbaar 

vervoer zeer gemakkelijk bereikbaar maakt. Tevens is de Ring A10 met enkele minuten bereikt.
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Bijzonderheden


- Woonoppervlakte: ca. 136m2 (NVM meetrapport aanwezig)


- Buitenruimten: ca. 27m2


- Dubbel glas


- Vrij uitzicht op Oude Houthaven


- Voormalige huurwoning van De Key


- Project notaris, Spier en Hazenberg notarissen


- Uitsluitend te koop voor zelfbewoning


- Antispeculatiebeding voor 2 jaar van toepassing


- Actieve VvE, maandelijkse bijdrage € 197,98


- Erfpacht afgekocht tot 30 november 2049


- Oplevering begin 2021
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Welcome!

What a view! This spacious 5-room apartment spread over two floors with its own entrance and a 

beautiful view over the Oude Houthavens is now available. With two west-facing balconies, plenty of 

storage space and four spacious bedrooms, this is a home not to be missed.





Layout


The house can be reached with its own bridge / staircase, where the stairs take you to the front door 

on the first floor. Here you enter a very spacious hall. When you turn right, you enter the spacious and 

very bright living room. Through several French doors to the balcony on the West, you can create a 

very nice indoor-outdoor feeling here. The location for the kitchen can be found at the rear of the 

room, which still has to be installed yourself. A practical storage cupboard is situated here that would 

serve well as a spacious pantry.


Two good bedrooms are accessible from the hall, both with French doors to the balcony. There is also 

a very spacious indoor storage room, a meter cupboard and a separate toilet with wash basin on this 

floor.


Via the fixed staircase you enter a hall on the ground floor with a large storage room with washing 

machine connection and another storage cupboard. In addition, a spacious bathroom with walk-in 

shower, double sink and radiator, and also on this floor there is a separate toilet with washbasin. 

There are also two spacious bedrooms here, both of which provide access to the second balcony / 

terrace, which is also accessible via the bridge from the street.


The house can still be divided and finished at your own discretion. The kitchen and floor still need to 

be installed yourself.





Surroundings


The Silodam is truly in a prime location. It is a quiet street with an unobstructed view over the water, 

but within a few minutes you are in the Center, the Jordaan and the Westerpark. With several nice 

restaurants and cafes within walking distance and including the Haarlemmerdijk with many shops and 

restaurants within cycling distance, it is wonderful to stay here. The Central Station can be reached 

within a few minutes by bike and there are several bus stops around the corner, which also makes this 

location very easily accessible for public transport. The Ring A10 is also reached in a few minutes.
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Particularities


- Living area: approx. 136m2 (NVM measurement report available)


- Outdoor spaces: approx. 27m2


- Double glass


- Unobstructed view of Oude Houthaven


- De Key's former rental home


- Project notary, Spier and Hazenberg notaries


- Only for sale for self-occupation


- Anti-speculation clause for 2 years applicable


- Active VvE, monthly contribution € 197.98


- Annual lease payments surrendered until November 30, 2049


- Completion early 2021
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Kenmerken

Soort: maisonnette
Type: appartement
Aantal kamers: 5
Woonoppervlakte: 136 m²
Inhoud: 343 m³
Bouwjaar/-periode: 2002
Ligging: aan water, aan rustige weg, vrij uitzicht, aan vaarwater
Isolatie: dubbel glas
Verwarming: stadsverwarming
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Kadaster

Adres Silodam 308
Postcode / plaats 1013 AW / Amsterdam
Gemeente Amsterdam
Sectie / perceel K / 8005
Index 116
Soort Eigendom belast met erfpacht

Silodam 308 Amsterdam



Silodam 308 Amsterdam



Silodam 308 Amsterdam



Silodam 308 Amsterdam



Silodam 308 Amsterdam



Silodam 308 Amsterdam



Silodam 308 Amsterdam



Silodam 308 Amsterdam



Silodam 308 Amsterdam



Silodam 308 Amsterdam



Silodam 308 Amsterdam



Silodam 308 Amsterdam



Koopakte appartement
Erfdienstbaarheden en bijzondere bepalingen

Aan elke onroerende zaak kunnen bijzondere bepalingen verbonden zijn. Deze worden dan aan elke 
opvolgende eigenaar opgelegd. Ze staan gewoonlijk in het eigendomsbewijs. In het eigendomsbewijs 
van de huidige eigenaar kunnen erfdienstbaarheden, kettingbedingen of bijzondere bepalingen vermeld 
staan. Kopie van het eigendomsbewijs en splitsingsakte zijn op te vragen bij Mooijekind Vleut Makelaars 
o.g.





Verdere bijzonderheden

Milieu: conform milieurapportage

Levering: het registergoed wordt geleverd vrij van huur en ontruimd

Aanvaarding: de overdrachtsdatum wordt in overleg vastgesteld





Appartementsgegevens

Splitsing: Het aangeboden registergoed is in juridische zin een 'appartementsrecht'.



Onderhoudsverplichting: Volgens splitsingsakte en modelreglement

Maandelijkse bijdrage aan de VvE: Op te vragen bij de verkopende makelaar

Opstalverzekering: Koper verplicht zich deel te nemen in de lopende brandverzekering

Administrateur: Op te vragen bij de verkopende makelaar





Koopovereenkomst/koopakte

De tussen verkoper en koper te sluiten koopovereenkomst komt pas tot stand zodra beide partijen een 
schriftelijke koopakte hebben ondertekend.

De waarborgsom (of bankgarantie) is gebruikelijk 10 % van de koopsom en wordt voldaan op de derden 
rekening van de notaris.

Eventueel door de koper te maken voorbehouden (zoals voor het verkrijgen van woonvergunning, 
hypotheek, nationale hypotheek garantie) worden alleen vermeld als deze in de onderhandelingen zijn 
afgesproken.

Voor zover hieronder aanvullende clausules zijn vermeld, worden deze opgenomen in de koopakte.





Notariskeuze

Projectnotaris Spier en Hazenberg Notarissen.
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Aanvullende clausules op te nemen in de koopakte





1: Bedenktijd

De koper die een tot bewoning bestemde onroerende zaak koopt en een natuurlijke persoon is en niet 
handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft bedenktijd om deze koopovereenkomst te 
ontbinden. De bedenktijd duurt drie dagen en begint om 0.00 uur van de dag die volgt op de dag dat de 
tussen partijen opgemaakte akte (in kopie) aan de koper ter hand gesteld is tegen bewijs van ontvangst. 
Ontvangst van (een kopie van) de akte bij het notariskantoor wordt aangemerkt als terhandstelling aan 
koper. 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 erkende feestdag 
is. De bedenktijd wordt, zo nodig, zoveel verlengd, dat daarin ten minste twee dagen voorkomen die 
niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag zijn.





2: Schriftelijke vastlegging

Uit deze overeenkomst vloeien pas verplichtingen voort als beide partijen deze akte hebben 
ondertekend. Het streven moet zijn dat binnen vijf (5) werkdagen de koopakte getekend wordt bij de 
notaris.





3: Milieuclausule (bodemgesteldheid)


Tussen verkoper en koper gelden de volgende bepalingen ter zake van mogelijke verontreiniging van de 
onroerende zaak: De verkoper verklaart dat hem betreffende eventuele bodem- en/of 
grondwaterverontreiniging niets anders bekend is. Elke aansprakelijkheid van de verkoper voor bodem- 
en/of grondwaterverontreiniging wordt uitgesloten. 





4: Funderingsclausule (funderingsgesteldheid)

Verkoper kan niet instaan voor de kwaliteit van de fundering en koper vrijwaart verkoper voor alle 
aansprakelijkheid met betrekking tot eventuele funderingsproblematiek.





5. Asbest

In de onroerende zaak kunnen asbesthoudende stoffen/materialen aanwezig zijn. Indien deze worden 
verwijderd dienen door koper maatregelen en voorzieningen te worden getroffen die de wetgeving 
voorschrijft. Koper verklaart met deze wetgeving bekend te zijn en aanvaardt alle aansprakelijkheid en 
gevolgen die uit de aanwezigheid van asbest en/of de verwijdering van asbest uit de onroerende zaak 
kan voortvloeien. In afwijking van artikel 6.3. van deze koopakte en artikel 7:17 lid 1 en 2 BW komt het 
geheel of ten dele ontbreken van één of meer eigenschappen van de onroerende zaak voor normaal en 
bijzonder gebruik en het eventueel anderszins niet-beantwoorden van de zaak aan de overeenkomst als 
gevolg van de aanwezigheid van enig asbest in welke samenstelling en/of op welke plaats dan ook voor 
rekening en risico van koper. 

Silodam 308 Amsterdam



6: Toelichtingsclausule 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.





7: Overbruggingshypotheek

Koper verleent bij deze onherroepelijk toestemming aan verkoper om het verkochte desgewenst tijdelijk 
-tot uiterlijk de overeengekomen dag van levering- te bezwaren met een overbruggingshypotheek. Indien 
deze koopakte eerder in de openbare registers mocht zijn ingeschreven, zal het bepaalde in artikel 3 lid 3 
boek 7 BW derhalve niet van toepassing zijn ten nadele van de desbetreffende hypotheekhouder. Het 
vorenstaande laat uitdrukkelijk onverlet de verplichting van verkoper om het verkochte aan de koper op 
de overeengekomen datum te leveren vrij van hypotheken, welke dan ook.





8: Toestemming versturen documenten aan makelaar(s)

Ondergetekenden verklaren hierbij toestemming te geven aan de notaris om het ontwerp van de akte 
van levering toe te sturen aan de bij de transactie betrokken makelaar(s).

Voorts verklaren ondergetekenden hierbij toestemming te geven aan de notaris om de nota van 
afrekening (met bijbehorende bijlagen) te sturen naar de makelaar die de betreffende partij bijstaat bij 
de onderhavige overeenkomst.





9: Clausule m.b.t. bewoning

Koper is op de hoogte van het feit dat de verkoper het verkochte nooit zelf feitelijk heeft gebruikt en dat 
verkoper derhalve koper niet heeft kunnen informeren over eigenschappen van c.q. gebreken aan het 
verkochte waarvan hij op de hoogte zou kunnen zijn geweest als hij het verkochte zelf feitelijk had 
gebruikt. In dit kader zijn partijen, in afwijking van artikel 6.3 van deze koopakte en artikel 7:17 lid 1 en 2 
BW overeengekomen dat dergelijke eigenschappen c.q. gebreken voor rekening en risico van koper 
komen. Koper vrijwaart verkoper voor alle eventuele aanspraken van derden.





Voorbehoud en onderzoeksplicht:

Hoewel gestreefd is naar een zo nauwkeurig mogelijke inventarisatie van de beschikbare gegevens, 
moet ervan uitgegaan worden dat het bovenstaande slechts indicatief is. De gegevens (bedragen, 
jaartallen, omschrijvingen etc.) zijn soms verkregen door mondelinge informatie, visuele opname, soms 
zijn ze uit het geheugen opgediept. De verkoper is nadrukkelijk gevraagd bij hem bekende gebreken te 
melden. De koper heeft echter zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem van belang 
kunnen zijn en kan zich nimmer beroepen op onbekendheid met feiten die hij zelf had kunnen 
waarnemen of die kenbaar waren uit de openbare registers.

De verkopend makelaar of uw eigen makelaar kan u hierover informeren.
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Verdere informatie:

Alle beschikbare documentatie is digitaal bij de verkopend makelaar op te vragen.





Gunning:

Verkoper behoudt zich het recht voor om het object te gunnen aan de gegadigde van zijn keuze. Een 
overeenkomst komt eerst dan tot stand indien overeenstemming is bereikt over zowel de koopsom en 
oplevering alsmede details als roerende zaken e.d.





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.
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H U I Z E N M A T C H E R S

Onze middelen
Van de vertrouwde brochures via Funda tot de allernieuwste 360 graden videotechnieken; we zetten


alle denkbare middelen in om u te helpen bij de (ver)koop van uw huis. We tijgeren voor u en 

vinden eigenlijk alleen het beste goed genoeg.



Uw huis is 


goud waard.

Ontdek nu hoeveel.

Wij zijn thuis in uw buurt en in uw regio. Weten dus precies wat er speelt in de markt.




Wilt u weten wat uw huis waard is? Voor de hypotheek, de volgende stap of bij verkoop?

Vestiging Amsterdam


Hendrik Jacobszstraat 10    1075 Amsterdam

Vestiging Haarlem


Gedempte Oude Gracht 124    2011 GX Haarlem

Vestiging Heemstede-Aerdenhout


Zandvoortselaan 159    2016 AM Heemstede

Bel of mail ons voor een gratis waardebepaling of advies. 




Wij helpen u graag.

H U I Z E N M A T C H E R S

Amsterdam      Haarlem     Haarlemmermeer    Heemstede-Aerdenhout

amsterdam@mooijekindvleut.nl   020 - 800 23 83 haarlem@mooijekindvleut.nl   023 - 542 02 44

heemstede@mooijekindvleut.nl   023 - 800 02 00

Vestiging Haarlemmermeer


Raadhuisplein 306    2131 TZ Hoofddorp
hoofddorp@mooijekindvleut.nl   023 - 303 34 84




