
Doornburg 134, Amsterdam

Groene omgeving


Eigen grond


2 Parkeerplaatsen





Soort wonig




Type woning




Woonoppervlakte




Inhoud




Kamers




Slaapkamers




Bouwjaar

bovenwoning

appartement

148 m²

335 m³

3

2

2006

Ligging:


Isolatie:


Verwarming:


Terras:


Parkeergelegenheid:


Berging:

aan water, aan rustige weg, in woonwijk, vrij uitzicht


dubbel glas


c.v.-ketel, vloerverwarming geheel


15 m²


parkeergarage


ja



Appartement



Berging



Het gebouw

Aan de rand van Buitenveldert in een rustige en groene omgeving is  

het kleinschalige appartementencomplex “Kalfjeslaan” gelegen. 





De buitenkant van het stijlvolle gebouw is in mei 2022 volledig 

geschilderd, beschikt over zonnepanelen en onlangs is in de 

parkeergarage een ringleiding aangelegd waarop een individuele 

elektrische laadpaal aangesloten kan worden.








In de onderbouw bevinden zich een eigen berging van 7m2 en twee eigen parkeerplaatsen. Via de 

automatische deuren rijdt u de afgesloten parkeergarage in, vanuit waar u met de lift of via de trap het 

appartement kunt bereiken.





Het appartement

Ruim, met hoogwaardig afwerkingsniveau, op eigen grond, terras op 

het zuiden, eigen parkeergelegenheid, in rustige, groene omgeving.





Via de ruime gemeenschappelijke entree van het gebouw bereikt u 

met de trap of lift de eerste verdieping, waar het geheel gelijkvloerse 

appartement zich bevindt. U ervaart hier direct de luxe van een 

eigen hal voordat u het appartement betreedt.








Het appartement is goed geïsoleerd (energielabel A+), voorzien van dubbel glas, vloerverwarming en 

iedere ruimte heeft zijn eigen thermostaat. Lichtschakelaars zijn voorzien van een dimfunctie. 



De woonruimte

Bij binnenkomst staat u in de brede gang met fantastisch open zicht 

naar de woonkamer en het groen daarbuiten. Ook zullen de hoge 

deuren en de prachtige garderobekast meteen opvallen.





Aan de zuidzijde bevinden zich de lichte en zeer royale woonkamer 

met open keuken en de toegang tot het riante terras, een fijne plek 

om tot rust te komen en te genieten van het mooie groene uitzicht. 











De keuken

De geheel op maat gemaakte open keuken is voorzien van luxe 

inbouwapparatuur, waaronder een combi-oven, een tweede oven en 

een inductiekookplaat, alsmede een Quooker. 





Aansluitend aan de keuken treft u een praktische was- en 

opbergruimte, waar, geheel weggewerkt, ook de technische 

installaties zijn gesitueerd. De ruimte is afsluitbaar middels twee 

geheel in de stijl van het appartement gemaakte schuifdeuren. 





De slaapkamers

Aan de noordzijde van de woning bevinden zich de twee ruime 

slaapkamers, beide voorzien van inbouwkasten en, net als in de 

woonkamer, van mooie Franse balkons met hoge glazen deuren.







De badkamer

De luxe badkamer heeft een wastafelmeubel met dubbele wastafel 

en marmeren blad, een royale inloopdouche, een stijlvolle 

handdoekradiator, ingebouwde kranen en een toilet.





Het separate toilet met fontein is zeer ruim en heeft een 

gedetailleerde afwerking.







Kadaster

Adres


Postcode / plaats


Gemeente


Sectie / perceel


Index


Soort

Doornburg 134 


1081 JX / Amsterdam


Amsterdam 


AK / 3876


21, 80, 109


bovenwoning, parkeerplaats, parkeerplaats





De Buurt

Winkels
Voor de dagelijkse boodschappen zijn diverse supermarkten en speciaalzaken in de 

directe omgeving te vinden en ook het overdekte  winkelcentrum Groot Gelderlandplein 

is op enkele minuten afstand.

Recreatie
Het appartement is gelegen vlak bij de ingang van het Amsterdamse Bos. Hier kunt u 

o.a. eindeloos wandelen, fietsen en hardlopen. Ook zijn er tal van sportclubs en een 

openluchttheater te vinden.

In de omgeving zijn er diverse kinderdagverblijven, (voor)scholen en speeltuinen zoals 

speeltuin Goudestein. Ook in het Amsterdamse Bos zijn er natuurlijk verschillende 

speelplaatsen, de geitenboerderij en een kinderbad.

Kindvriendelijk

Gelegen op de grens van Amsterdam en Amstelveen fietst u binnen 10 minuten naar het 

Stadshart van Amstelveen en in 20 minuten naar het centrum van Amsterdam. De Ring 

A10 en de A9 zijn snel te bereiken, alsmede de luchthaven Schiphol. 

Bereikbaarheid

Diverse bus- en tramlijnen op de Amstelveenseweg en Beneluxbaan zorgen voor goede 

verbindingen met het openbaar vervoer.

Openbaar vervoer
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Spacious apartment showcasing high-end finishes, a freehold property with a south-facing terrace and 

private parking in a quiet, leafy area. 





Situated on the edge of Buitenveldert in a quiet and leafy area is this stunning, high-end apartment 

that was completely redone in 2015. The apartment lies on the first floor of small-scale apartment 

building “Kalfjeslaan”, a freehold property, and comes with two private indoor parking spaces. Its 

fabulous ambiance and the large south-facing terrace with a view of the secluded communal garden, 

the water and the lush surroundings will take your breath away. 


 


Layout


Via the spacious central entrance to the building take the stairs or elevator to the first floor, where this 

single-level apartment is situated. You will immediately notice the luxury of a private hall prior to 

entering the apartment.


Step inside and the wide corridor offers a fantastic, open view of the living room and the greenery 

beyond. Your attention will also be drawn to the tall doors and gorgeous wardrobe.


The south wing of the apartment accommodates the bright and extremely expansive living room with 

open-plan kitchen, as well as the access to the generous terrace, which is a lovely spot to unwind and 

enjoy the beautiful view of the  surroundings.  





The open-plan kitchen is custom-made and equipped with a range of luxury built-in appliances, 

including a combination oven, a second oven and induction cooktop, as well as a Quooker. Off the 

kitchen is a convenient laundry/ storage room, where the apartment's technical equipment is neatly 

tucked away out of sight. This space can be closed off by means of specially-made sliding doors that 

match the overall aesthetic of the apartment. 





The north wing of the apartment features the apartment's two spacious bedrooms, both with built-in 

closets, and - similar to the living room - beautiful Juliette balconies with tall glass doors. 





The separate restroom with a toilet and washbasin is very large and features detailed finishes. The 

luxury bathroom is fitted with a double vanity with a marble countertop, a generous walk-in shower, an 

elegant towel radiator, mounted faucets and another toilet. 





The apartment is well-insulated (energy label A+), fitted with double glazing and floor heating, and 

every room has its own individual thermostat. The light switches are fitted with dimmers.
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The apartment includes a private 7 sqm storage unit and two parking spaces in the building's 

substructure. Automatic doors open to the parking garage, from where you can take either the 

elevator or stairs up to the apartment. 





Building


The outside of the elegant building was completely repainted in May 2022., it is equipped with solar 

panels and a loop network was recently installed in the parking garage allowing for individual car 

charging stations to be connected.





Area


The building is set amidst Kalfjeslaan's lush greenery. The property is in close proximity to 

supermarkets and specialty shops for groceries, and Groot Gelderlandplein shopping mall is just a 

few minutes away. The apartment is close to the entrance to Amsterdamse Bos, ideal for taking long 

hikes, exploring by bicycle or running. Amsterdamse Bos is also home to countless sports clubs and 

an open-air theater.


 


Accessibility


Situated on the border of Amsterdam and Amstelveen: less than 10 minutes' cycling distance to 

Amstelveen's Stadshart and 20 minutes to downtown Amsterdam. Excellent connections to the A10 

beltway and the A9 highway, and a short commute to Schiphol Airport. There are bus and tram stops 

on nearby Amstelveenseweg and Beneluxbaan for good public transportation service. 





Specifications:


- Freehold property;


- Residential floor area: approx. 148 sqm (NVM measurement report available);


- South-facing terrace: approx. 15 sqm;


- Energy label A+; Floor heating;


- High-performance central heating unit 2019, serviced in August 2022;


- Heat-recovery ventilation system, serviced in August 2022;


- Option to create a 3rd bedroom;


- Active HOA with a long-term maintenance plan;


- 2 parking spaces (2nd parking space available at an extra cost of €39,500);


- Total service charges: € 287,78 p/m (incl. both parking spaces);


- Option to install a car charging station;


- Closing date: to be determined.

Doornburg 134 + PP 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 eigendoms-


bewijs 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


Eigen grond: het registergoed staat op eigen grond


Levering: het registergoed wordt geleverd vrij van huur en ontruimd


Roerende zaken: zie lijst roerende zaken


Aanvaarding: de overdrachtsdatum wordt in overleg vastgesteld.






Appartementsgegevens


Splitsing: het aangeboden registergoed is in juridische zin een ‘appartementsrecht’.


Het is in horizontaal eigendom gesplitst bij akte. Relevante stukken en gegevens zijn op te vragen bij 

de verkopende makelaar.


Gebouwenverzekering: koper verplicht zich deel te nemen in de lopende opstalverzekering (is inclusief 

brandverzekering)






Biedsysteem


Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, geldt het onderstaande biedsysteem:


Het “Amsterdamse” biedsysteem


Zodra de woning op de markt komt, krijgt degene die als eerste een, naar het oordeel van de verkoper 

(of cliënt makelaar) een aanvaardbaar openingsbod heeft uitgebracht, de positie van eerste bieder.


Tijdens de onderhandelingen met de eerste bieder kunnen bezichtigingen met andere 

koopgegadigden voor de woning gewoon plaatsvinden. Andere koopgegadigden wordt bij de 

bezichtiging gemeld dat er inmiddels een openingsbod van de eerste bieder op de woning rust 

(bedrag en naam van eerste bieder worden niet gemeld).


Om de onderhandelingen met de eerste bieder af te breken c.q. af te dwingen hebben de andere 

koopgegadigden de mogelijkheid om een éénmalig uiterst voorstel (“storingsbod”) uit te brengen 

welke hun koopsom aangeeft alsmede hun voorwaarden (eventuele ontbindende voorwaarden, 

opleveringsdatum, roerende zaken e.d.).



Indien het storingsbod voor verkoper voldoende is om te verkopen, dan zal de verkopend makelaar aan de 

eerste bieder vragen diens uiterst voorstel neer te leggen.


Is dit uiterste voorstel voldoende voor verkoper, dan zal de koop worden gesloten met de eerste bieder. 

Indien het laatste voorstel voor verkoper niet voldoende is, dan zal met de uitbrenger van het beste 

storingsbod de koop worden gesloten. 


De verkoper behoudt zich nadrukkelijk het recht van gunning voor.





Het staat verkoper -ook tijdens het biedingsproces- vrij om de wijze van bieden en/of onderhandelen te 

wijzigen. Geen enkele bieder of gegadigde kan enig recht ontlenen aan de gehanteerde of te hanteren 

biedsystemen.






Koopovereenkomst/koopakte


De tussen verkoper en koper te sluiten koopovereenkomst komt pas tot stand zodra beide partijen een 

schriftelijke koopakte hebben ondertekend.


Behoudens nadere afspraken gelden de standaardregels, zoals deze voorkomen in de modelkoopakte die is 

opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars NVM, de Consumentenbond en de Vereniging 

Eigen Huis. De waarborgsom (of bankgarantie) is gebruikelijk 10 % van de koopsom en wordt voldaan aan 

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 op-stellen 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).



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 onder-


tekend. De partij die deze akte als eerste ondertekent, doet dit onder voorbehoud dat hij uiterlijk op de 

vijfde werkdag nadat hij de akte ondertekend heeft (een kopie van) de door beide partijen onder-


tekende akte heeft ontvangen. Indien de eerste ondertekenaar niet tijdig (een kopie van) de door beide 

partijen ondertekende akte heeft ontvangen, heeft hij het recht zich op het voorbehoud te beroepen, 

waardoor hij niet (meer) gebonden is. Dit recht vervalt als daar niet uiterlijk op de tweede werkdag nadat 

alsnog (een kopie van) de door beide partijen ondertekende akte is ontvangen, gebruik van is gemaakt.





3. 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 interpretatie-


verschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting.





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.



5. 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.






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.



Team

Amsterdam

Isabelle Band Alana Balk

Nienke Veenema Mireille Adelaar

Lindenhoevestraat 45      1096 DV Amsterdam      020 - 800 23 83


amsterdam@mooijekindvleut.nl      www.mooijekindvleut.nl

Amsterdam      Haarlem      Haarlemmermeer      Heemstede-Aerdenhout



Huizenmatchers

Bij dit huis


Wij vinden wonen van levensbelang voor


iedereen. Uw huis moet een thuis worden én


een goede investering zijn. Wij willen graag


iedereen duurzaam gelukkig maken. Met de


verkoop of aankoop, met elke ruimte, elke


steen, elke beslissing. Dat is ons vak.






Een mooi vak


Om dat vak goed uit te oefenen,


investeren we in goede opleidingen, zorgen


we voor voortdurende kennis-updates en


ontwikkelen we specialistische expertises. Met 

technische en financiële know-how en sterke 

lokale netwerken. We zijn thuis in huizen, 

thuis in buurten.


 

9.3
FUNDA

We zijn er ook voor u


U heeft belangstelling voor het huis in deze


brochure. Laat u goed informeren door


deskundigen. En bespreek het met uw


makelaar, familie en/of vrienden, 


buurtgenoten, enz.






De ideale match tussen huis, mens en wens


We gaan voor de ideale match tussen huis,


mens en wens. Dat doen we al sinds 1975.


Dat is een hoop mensenkennis, veel markt-


inzicht en heel veel huizen aan- en verkopen


bij elkaar.





Heeft u nog vragen, neem dan gerust 


contact met ons op. Via uw eigen 


aankoopmakelaar of rechtstreeks.

Altijd op de hoogte van de 

nieuwste huizen? Volg ons 



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 159    2016 AM Heemstede

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

Amsterdam      Haarlem     Haarlemmermeer    Heemstede-Aerdenhout

Bel of mail ons voor een gratis waardebepaling of advies. 




Wij helpen u graag.

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



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.


