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Unieke kans! Deze riante vrijstaande waterwoning, opgeleverd in januari 2023, is per direct 

beschikbaar. Met maar liefst 4 slaapkamers, een royale woonkamer op de eerste verdieping met een 

groot terras boven het water en een grote berging op de begane grond. Dat alles geheel duurzaam 

gebouwd met zonnepanelen, warmte terugwinning en stadswarmte. Een blank canvas waar je zelf een 

prachtig plaatje van kunt maken!





Het project De Steigers in nieuwbouwwijk De Bongerd in Amsterdam Noord biedt 16 riante, 

vrijstaande woningen


die zich helemaal voegen naar de sfeer van de plek. Het industriële, nautische verleden en de vele 

knusse, groene tuindorpen zie je terug in de expressie van de woningen met gevels van verduurzaamd 

hout in rasters van metaal. Een beeld dat de relatie met het bijzondere karakter van wonen aan het 

water versterkt. De locatie voor deze waterwoningen is in veel opzichten uniek. De woningen zijn zo 

ontworpen dat de kwaliteiten van wonen op het water maximaal tot hun recht komen.





Via de Klaprozenweg (S118) rij je met de auto in 5 minuten naar de A10. Het gratis pontje vanaf de 

NDSM-werf vaart in 15 minuten naar het Centraal Station. Naar de Pontsteiger in slechts 6 minuten. 

De busverbindingen zijn uitstekend. En met de fiets ben je zo in het weidse polderlandschap van 

Waterland en Landsmeer, 't Twiske of het Florapark. Kortom, De Bongerd ligt overal dichtbij.






Goed om te weten


* Direct beschikbaar


* Opgeleverd in 2023


* Eerste bewoner


* Energielabel A+


* Vrijstaande woning


* Waterwoning op palen


* Aanmeren aan eigen terrassteiger


* Duurzaam en gasloos wonen


* 6 Zonnepanelen 


* Restitutie overdrachtsbelasting voor verkoper


* Erfpacht jaarlijkse canon € 4.682,- (jaarlijkse indexering) tijdvak loopt tot 15-10-2071


* Naar eigen smaak af te werken
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Kom binnen!



De woning


Stel je voor, het is het mooiste weer van de wereld. Je picknickmand staat klaar. De kussens liggen al 

op de boot. Direct van de terrassteiger stap je in. Genieten! Bij terugkomst hoef je alleen maar aan te 

meren, spullen op je terras en klaar. Makkelijk, gezellig en echt heel gaaf, want je vaart in tien minuten 

naar het IJ.





De woning is gasloos en aangesloten op stadswarmte. De gehele woning is voorzien van 

vloerverwarming en een gebalanceerd ventilatiesysteem. Dit systeem wint warmte terug uit uitgaande 

lucht. Een groot daklicht boven de trap werpt veel daglicht in het midden van het huis. 






Begane grond


Via eigen steiger kom je de woning binnen in een ruime hal met meterkast en separaat toilet met 

fontein. Aan de achterzijde een riante kamer met uitzicht naar het water. Deze ruimte kan zeer flexibel 

ingezet worden, denk aan een mooie werkkamer, royale slaapkamer, speelkamer voor de kinderen of 

goede hobbykamer. Aan de voorzijde van de woning is de ruime berging. Hier is tevens de 

warmtepomp en de aansluiting voor de wasmachine te vinden. De berging is ook vanaf buiten te 

bereiken, waardoor het stallen van fietsen geen enkel probleem is.


De terrassteiger loopt om drie zijden van de woning, waardoor je altijd wel een lekker plekje kunt 

vinden om te zitten. Ook kun je gemakkelijk met een bootje aanmeren.






Eerste verdieping


Dit is de woonverdieping. Je komt binnen in de royale ruimte met meer dan genoeg ruimte voor een 

goede zit- en eethoek.  De aansluitingen voor de keuken zitten aan de voorzijde van de woning. Aan de 

zijkant van de woning, de zuidkant, is het grote terras gesitueerd die middels twee schuifpuien te 

bereiken is. Hier zit je heerlijk in de zon met uitzicht op het water.






Tweede verdieping


Er zijn hier drie slaapkamers te vinden, twee aan de zijkant en één aan de achterzijde van de woning. 

Allen zijn van goed formaat en hebben grote raampartijen, waardoor ze heerlijk licht zijn. Aan de 

voorzijde de moderne badkamer met inloop regendouche, toilet en dubbel wastafelmeubel. Uiteraard 

is ook de badkamer voorzien van vloerverwarming. Op de overloop is er een bergkast.





De woning kan nog geheel naar eigen inzicht worden afgewerkt. Vloer, keuken en muurafwerking 

kunnen in eigen stijl worden geplaatst.
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Welcome!

Unique opportunity! This spacious detached water house, completed in January 2023, is available 

immediately. With no less than 4 bedrooms, a spacious living room on the first floor with a large 

terrace above the water and a large storage room on the ground floor. All of this built entirely 

sustainably with solar panels, heat recovery and district heating. A blank canvas of which you can 

make a beautiful picture yourself!





The De Steigers project in the new De Bongerd residential area in Amsterdam Noord offers 16 

spacious, detached homes


that completely adapt to the atmosphere of the place. The industrial, nautical past and the many cosy, 

green garden villages are reflected in the expression of the houses with facades of preserved wood in 

metal grids. An image that strengthens the relationship with the special character of living on the 

water. The location for these water homes is unique in many respects. The houses are designed in 

such a way that the qualities of living on the water are maximized.





Via the Klaprozenweg (S118) you can drive to the A10 in 5 minutes by car. The free ferry from the 

NDSM wharf takes you to Central Station in 15 minutes. To the Pontsteiger in just 6 minutes. The bus 

connections are excellent. And by bike you can easily reach the vast polder landscape of Waterland and 

Landsmeer, 't Twiske or the Florapark. In short, De Bongerd is close to everything.






Good to know


* Available immediately


* Delivered in 2023


* First resident


* Energielabel A+


* Detached house


* Water house on stilts


* Mooring at your own terrace jetty


* Sustainable and gas-free living


* 6 Solar panels


* Transfer tax refund for seller


* Ground lease annual canon € 4,682 (annual indexation) period runs until 15-10-2071


* Can be finished to your own taste
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The house


Imagine, it's the most beautiful weather in the world. Your picnic basket is ready. The pillows are 

already on the boat. You step in directly from the terrace jetty. Enjoy! When you return, all you have to 

do is moor, stuff on your terrace and you're done. Easy, cozy and really cool, because you can sail to 

the IJ in ten minutes.





The house is gasless and connected to district heating. The entire house has underfloor heating and a


balanced ventilation system. This system recovers heat from outgoing air. A large skylight casts above 

the stairs lots of daylight in the middle of the house.






Ground floor


You enter the house via your own jetty in a spacious hall with meter cupboard and separate toilet with 

fountain. At the rear a spacious room with a view to the water. This space can be used very flexibly, 

such as a beautiful office, spacious bedroom, playroom for the children or good hobby room. At the 

front of the house is the spacious storage room. Here you will also find the heat pump and the 

connection for the washing machine. The storage room can also be reached from outside, so storing 

bicycles is no problem at all.


The terrace scaffolding runs around three sides of the house, so you can always find a nice place to sit. 

You can also easily moor a boat.






First floor


This is the living floor. You enter the spacious room with more than enough space for a good sitting 

and dining area. The connections for the kitchen are at the front of the house. On the side, the south 

side, is the large terrace, which can be reached through two sliding doors. Here you can sit in the sun 

with a view of the water.






Second floor


There are three bedrooms here, two at the side and one at the rear of the house. All are of a good size 

and have large windows, making them wonderfully light. At the front the modern bathroom with walk-

in rain shower, toilet and double washbasin. Of course, the bathroom is also equipped with underfloor 

heating. On the landing there is a storage cupboard.





The house can still be finished at your own discretion. Floor, kitchen and wall finish can be placed in 

your own style.
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Kenmerken

Soort: eengezinswoning
Type: vrijstaande woning
Aantal kamers: 5
Woonoppervlakte: 140 m²
Inhoud: 379 m³
Bouwjaar/-periode: 2022
Ligging: aan water, aan rustige weg, in woonwijk
Tuin: undefined m²
Isolatie: volledig geisoleerd
Verwarming: vloerverwarming geheel, warmtepomp, warmte 

terugwininstallatie
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Kadaster

Adres Scheepsbouwweg 50
Postcode / plaats 1033 DE / Amsterdam
Gemeente Amsterdam
Sectie / perceel AH / 6012
Soort Eigendom belast met erfpacht
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Koopakte woonhuis
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.






Verdere bijzonderheden


Milieu: conform omgevingsrapportage


Levering: het registergoed wordt geleverd vrij van huur en ontruimd


Aanvaarding: de overdrachtsdatum wordt in overleg vastgesteld.






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


Koper is gerechtigd voor het transport een notaris aan te wijzen. Echter ter zake de notariskeuze van 

koper behoudt verkoper zich voor dat die notaris kantoor dient te houden in de regio Amsterdam of 

binnen een straal van 10 kilometer daarbuiten. Indien koper een notaris wenst aan te wijzen die 

kantoor houdt buiten voormeld werkgebied zijn de eventuele aanvullende kosten van die notariskeuze 

(zoals bijvoorbeeld eventuele kosten die deze notaris aan verkoper in rekening brengt voor het 

opstellen van een volmacht voor de verkoper en eventuele kosten welke een regionale notaris aan 

verkoper in rekening brengt voor de legalisatie van de handtekening van verkoper op die volmacht) 

voor rekening van koper.


Verkopend makelaar en diens opdrachtgever (verkoper) zijn voorts gerechtigd eventuele andere 

kosten, welke verband houden met het feit dat het transport plaatsvindt buiten de regio, in rekening te 

brengen bij de koper. Deze kosten zijn gebaseerd op het extra beslag van productiemiddelen en tijd. 

De kosten zullen worden berekend op basis van een nog nader op te geven uurtarief waarbij in ieder 

geval de reistijd heen en terug in rekening gebracht zal worden, alsmede een kilometervergoeding van 

45 eurocent per kilometer (heen en terug).
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De kosten zullen worden berekend op basis van een nog nader op te geven uurtarief waarbij in ieder geval 

de reistijd heen en terug in rekening gebracht zal worden, alsmede een kilometervergoeding van 45 

eurocent per kilometer (heen en terug).






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. Toestemmig 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.





4. 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.
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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.






Tekeningen/Plattegrond


Eventueel in de brochure aanwezige kopieën van (bouw)tekeningen c.q. plattegronden zijn over het 

algemeen van oudere datum, zijn of kunnen vaak niet op schaal gekopieerd worden en hoeven niet 

representatief te zijn voor de huidige indeling en maatvoering en zijn slechts ter indicatie bijgevoegd. 

Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.






Verdere informatie


Alle belangrijke documentatie is 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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Team

Isabelle Band Alana Balk

Mireille Adelaar

Amsterdam

Lindenhoevestraat 45      1096 DV Amsterdam      020 - 800 23 83


amsterdam@mooijekindvleut.nl      www.mooijekindvleut.nl

Amsterdam      Haarlem      Haarlemmermeer      Heemstede-Aerdenhout



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.



Een huis kopen en uw hypotheek; maak kennis met De Hypotheekshop.


De Hypotheekshop is de grootste, financiële adviesketen, waar iedereen terecht kan voor een duidelijk


verhaal over hypotheken, pensioenen en verzekeringen. Voor nu én voor de toekomst. De 

Hypotheekshop geeft ongekleurd advies en is niet gebonden aan een bank, verzekeringsmaatschappij 

of andere financiële instelling.





Heb je een nieuwe woning gekocht, dan volgt nog de spannende zoektocht naar een financiering. 

Want niet de koop van een huis is de belangrijkste financiële beslissing in jouw leven, dat is het 

afsluiten van een hypotheek. Daarom kijken we bij De Hypotheekshop niet alleen naar een gunstige 

rente, maar ook of de hypotheekvorm wel goed past bij jouw persoonlijke situatie en wensen. Juist dat 

bepaalt of je uiteindelijk een hypotheek krijgt die optimaal bij jou past.

Duidelijk verhaal


De adviseurs van De Hypotheekshop zorgen voor:


• Onafhankelijk en deskundig financieel advies;


• Hypotheekadvies op maat;


• Persoonlijke en professionele begeleiding;


• Duidelijkheid over kosten en werkzaamheden van 

de adviseur;







• Een passende hypotheek;


• Bijbehorende verzekeringen;


• En dus financiële nachtrust.

Vrijblijvend kennismakingsgesprek


Natuurlijk hoef je niet meteen te betalen als je bij ons binnenstapt. Sterker nog: we willen eerst met 

jou kennismaken en je laten zien hoe wij werken. Alleen zo kunnen we jou voorzien van een 

hypotheekadvies op maat. Het is dan ook niet meer dan logisch dat wij zo’n eerste gesprek voor onze 

rekening nemen.






Hypotheekshoppen


Daarna gaat de Hypotheekshopadviseur voor jou hypotheekshoppen: hij vergelijkt verschillende


hypotheken, voorwaarden en rentetarieven. Jouw wensen, jouw situatie en jouw plannen voor de


toekomst zijn daarbij altijd het uitgangspunt. Zo vindt hij altijd een passende financiering.






Alles onder één dak 


We zijn ontstaan vanuit de NVM Hypotheekshop en zijn in de loop der tijd zelfstandig verder gegaan 

als De Hypotheekshop. Inmiddels kunnen we je, naast de hypotheken, een compleet assortiment van 

financiële producten en verzekeringspakketten bieden. Zo vind je alles op het gebied van wonen en 

geld onder één dak.





Desgewenst kunnen we ook na het afsluiten een oogje in het zeil houden. Wij zorgen dat jouw hele


financiële huishouding goed op orde is. En dat geeft rust.





Ben je nieuwsgierig naar wie wij zijn en wat wij voor jou kunnen betekenen? Aarzel dan niet en neem


contact met ons op.





023 – 512 40 30  |  haarlem487@hypotheekshop.nl  |  www.hypotheekshop.nl/haarlem/centrum



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


Lindenhoevestraat 45    1096 DV Amsterdam

Vestiging Haarlem


Gedempte Oude Gracht 124    2011 GX Haarlem

Vestiging Heemstede-Aerdenhout


Zandvoortselaan 159C    2106 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 306A    2132 TZ Hoofddorp
hoofddorp@mooijekindvleut.nl   023 - 303 34 84


