
Nabij Noord/Zuidlijn, luxe afgewerkt, 166 m2, A label!

AMSTERDAM
H. Stolleplantsoen 60

Vraagprijs

€ 900.000,- k.k.

020-2103550 | info@fransenkroes.nl

www.fransenkroes.nl



Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar:

2019




Soort:


herenhuis




kamers:

6




Inhoud:

631 m³




Woonoppervlakte:


166 m²




Perceeloppervlakte:

96 m²




Gebouwgebonden buitenruimte:


22 m²




Externe bergruimte:

5 m²




Energielabel


A




Afwerking

Luxe



Omschrijving


Op de kop van een rij herenhuizen in de gunstig gelegen en kindvriendelijke woonwijk 
"Noorderkwartier'',   vind je dit ruime en stijlvolle hoekhuis met prachtig uitzicht over het water 
en park. De woning is met veel luxe materialen afgewerkt, heeft maar liefst 166 vierkante meter 
woonoppervlak,  4 verdiepingen, 4 slaap-/werkkamers, 2 zonnige terrassen, energie label A én 
je kunt parkeren op eigen terrein. Nieuwsgierig geworden? Bel ons voor het maken van een 
afspraak, één van onze makelaars leidt je graag rond!




INDELING:

Via de voortuin met parkeerplaats en vrijstaande berging kom je bij de woning. Binnen tref je 
globaal de volgende indeling:




Begane grond: Entree, hal met meterkast en toilet, links een ruim vertrek, thans in gebruik als 
kantoorruimte. Daarnaast een inpandige berging / bijkeuken.  Doorlopende naar achter via de hal 
kom je bij de luxe en zeer lichte woonkeuken, voorzien van hoogwaardige inbouwapparatuur, 
met tevens toegang tot het terras. Door de hoogte en glaspuien heb je veel licht, prachtig 
uitzicht en toch veel privacy. Je waant je niet  direct in de stad, maar in de natuur. 

Eerste etage: Via de trap kom je in de ruime en open woonkamer, met centraal een tweede 
keuken met spoel en koel functie. Hier aan drie zijdes veel ramen met vrij uitzicht, wat deze 
riante woonkamer zo mogelijk nog groter doet aanvoelen. 

Tweede etage: Overloop, 2 ruime slaapkamers met centraal de luxe badkamer met ligbad, 
tweede toilet, inloopdouche en wastafelmeubel. De slaapkamer aan de achterzijde heeft een 
luxe walk in closet.  

Derde etage: Overloop met inpandige berging met stook- en wasruimte en toegang tot 
dakterras van ca. 35m². Op deze etage bevindt zich aan de achterzijde de vierde slaapkamer, 
thans uitgerust met een moderne sauna voor 4 personen (ter overname).




ERFPACHT: 

De woning is gelegen op grond van de gemeente Amsterdam, welke in erfpacht is uitgegeven. 
Voor het gebruik van deze grond betaal je als eigenaar een vergoeding, genaamd canon (met de 
klemtoon op de A). De jaarlijkse vergoeding bedraagt € 2.246 per jaar en geldt als aftrekpost 
voor de inkomstenbelasting. Deze periode loopt tot en met 30 november 2067. 




Verkoper heeft in 2019 onder de gunstige voorwaarden de aanvraag gedaan voor overstap naar 
eeuwigdurende erfpacht, welke aan de koper kan worden overgedragen.  Koper kan kiezen de 
erfpacht vast te zetten, zodat deze vanaf 1 december 2067 € 1.105,20 zal gaan bedragen (wordt 
vanaf 2019 jaarlijks geïndexeerd, of de erfpacht met een eenmalige vergoeding af te kopen. 




De afkoop kan direct, zodat je ook de jaarlijkse kosten tot 30 november 2067 niet meer hebt en 
bedraagt dan € 80.930. Je kunt ook de jaarlijkse canon tot 2067 blijven betalen en daarna 
eeuwigdurend afkopen tegen een eenmalige vergoeding van € 13.348. 




Alle bedragen zijn indicatief en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.





BIJZONDERHEDEN: 




-Bouwjaar 2019; 

-Energielabel A; 

-Duurzaam wonen d.m.v. zonnepanelen op het dak en stadsverwarming (gasloos);

-Hoogwaardig afgewerkt met luxe materialen; 

-Vier ruime slaapkamers; 

-Voortuin, terras aan het water én een dakterras van ca. 35m²;

-Erfpacht € 2.246  tijdvak loopt t/m 30 november 2067;

-Gunstige voorwaarden voor eeuwigdurende erfpacht voor koper beschikbaar; 

-Voor de op te nemen clausules verwijzen we je door naar het formulier "op te nemen clausules 
in de koopakte";

-Opleveren in overleg.




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. 
Koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht 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 
deskundig (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 deskundig genoeg om alle 
zaken die van belang zijn te kunnen overzien.



Description


At the head of a row of townhouses in the conveniently located and child-friendly residential 
area "Noorderkwartier'', you will find this spacious and stylish corner house with beautiful views 
over the water and park. The house is finished with many luxurious materials, has no less than 
166 square meters of living space, 4 floors, 4 slaap-/werkkamers, 2 sunny terraces, energy label 
A and you can park on site. Curious? Call us to make an appointment, one of our brokers will be 
happy to show you around!




LAYOUT:

Through the front garden with parking and detached shed you will reach the house. Inside you 
will find the following layout:

Ground floor: Entrance hall with meter cupboard and toilet, on the left a spacious room, currently 
used as office space. In addition, a storage room / utility room.  Continuing back through the hall 
you come to the luxurious and very bright kitchen, equipped with high quality appliances, with 
also access to the terrace. Because of the height and glass doors you have lots of light, beautiful 
views and yet lots of privacy. You imagine yourself not directly in the city, but in nature. 

First floor: Through the stairs you enter the spacious and open living room, with a central second 
kitchen with sink and cooling function. Here on three sides many windows with unobstructed 
views, which makes this spacious living room feel even larger if possible. 

Second floor: Landing, 2 spacious bedrooms with central luxury bathroom with bathtub, second 
toilet, walk-in shower and washbasin. The rear bedroom has a luxurious walk in closet.  

Third floor: Landing with storage room with boiler and laundry room and access to roof terrace 
of approx. 35m². On this floor there is the fourth bedroom at the rear, currently equipped with a 
modern sauna for 4 persons (for acquisition).




GROUNDLEASE: 

The house is located on land of the municipality of Amsterdam, which is issued in leasehold. For 
the use of this land you as the owner pay a fee, called canon (with the emphasis on the A). The 
annual fee amounts to € 2,246 per year and serves as an income tax deduction. This period runs 
through November 30, 2067. 




Seller has applied in 2019 under the favorable conditions to switch to perpetual ground lease, 
which can be transferred to the buyer.  Buyer can choose to fix the ground lease, so that it will 
be € 1,105.20 from December 1, 2067 (will be indexed annually from 2019, or buy off the ground 
lease with a one-time fee. 




The redemption can be done immediately, so you also no longer have the annual fee until 
November 30, 2067, which will be €80,930. You can also continue to pay the annual canon until 
2067 and then buy off in perpetuity for a one-time fee of €13,348. 




All amounts are indicative and no rights can be derived from them.




PARTICULARS: 



-Construction year 2019; 

-Energy label A; 

-Sustainable living with solar panels on the roof and district heating (gas free);

-High quality finish with luxurious materials; 

-Four spacious bedrooms; 

-Front garden, terrace on the water and a roof terrace of approx 35m ²;

-Erfpacht € 2.246 period runs until 30 November 2067;

-Favourable conditions for perpetual ground lease available to the buyer; 

-For the clauses to be included we refer you to the form "op te nemen clausules in de 
koopakte";

-Delivery in consultation.






This information has been compiled by us with the necessary care. However, no liability is 
accepted on our part for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences 
thereof. All specified sizes and surfaces are indicative. The buyer has his own duty to investigate 
all matters that are important to him or her. With regard to this property, the broker is the 
seller's advisor. We advise you to engage an expert (NVM) broker who guides you through the 
purchase process. If you have specific wishes regarding the property, we advise you to make 
these known to your purchasing agent in good time and to have this carried out independently. 
If you do not engage an expert representative, you consider yourself competent enough 
according to the law to be able to oversee all matters that are important.







































Plattegrond
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Ligging


LOCATIE:




De woning is gelegen in een van de nieuwste wijken van Amsterdam-Noord. Deze populaire 
wijk is zeer kindvriendelijk met diverse speeltuinen en scholen in de buurt. Met de Noord-Zuidlijn 
voor de deur sta je binnen 5 minuten in hartje Amsterdam en binnen 15 minuten op de Zuidas. In 
circa 3 minuten ben je met de auto op de A8 of A10. En binnen 15 minuten fietsen sta de op de 
pont naar Centraal Station. 

Winkelcentrum Boven 't Y ligt op loopafstand, met bekende winkelketens als Decathlon, Hema, 
Albert Heijn & Oriental, maar ook de nodige ambachtelijke winkels. Ook Pathé bioscoop 
Amsterdam Noord, restaurant "De Beren” en het recent geopende "Boules Bites Bar” liggen op 
loopafstand. Er zijn volop groenvoorzieningen in de buurt; zo fiets je in een mum van tijd naar 
het gezellige Noorderpark of Landelijk Noord met de pittoreske dorpjes zoals Zunderdorp, 
Ransdorp & Durgerdam. Maar je kunt ook terecht bij recreatiegebied het Twiske waar je heerlijk 
kunt wandelen, zeilen, skeeleren of zwemmen. Voor ander vertier is er genoeg te doen op 
fietsafstand, zoals kinderboerderij Buiktuin, de Amsterdam Toren, het EYE Filmmuseum of het 
NDSM terrein, waar het hele jaar door leuke festivals te vinden zijn. Door heel Amsterdam-
Noord zijn leuke restaurants & barretjes te vinden, zoals: Pompet, Il Peccorino, Het skate cafe, 
Oedipus Brouwerij, Lazuur, De Verbroederij, Pllek, IJver, Noorderlicht, Loetje aan 't IJ, etc. 




LOCATION:




The house is located in one of the newest neighborhoods of Amsterdam-Noord. This popular 
neighborhood is very child friendly with several playgrounds and schools nearby. With the 
Noord-Zuidlijn in front of the door you are within 5 minutes in the heart of Amsterdam and 
within 15 minutes on the Zuidas. In about 3 minutes you are by car on the A8 or A10. And within 
15 minutes by bike you are on the ferry to Central Station. 

Shopping center Boven 't Y is within walking distance, with well-known chain stores such as 
Decathlon, Hema, Albert Heijn & Oriental, but also the necessary craft stores. Also Pathé cinema 
Amsterdam Noord, restaurant "De Beren" and the recently opened "Boules Bites Bar" are within 
walking distance. There are plenty of green spaces nearby; for example, you can cycle in no 
time to the cozy Noorderpark or Landelijk Noord with its picturesque villages such as 
Zunderdorp, Ransdorp & Durgerdam. But you can also go to recreation area the Twiske where 
you can enjoy walking, sailing, rollerblading or swimming. For other entertainment, there is 
plenty to do within biking distance, such as Buiktuin petting zoo, the Amsterdam Tower, the EYE 
Film Museum or the NDSM terrain, which hosts fun festivals throughout the year. Throughout 
Amsterdam-Noord you can find nice restaurants & bars, such as: Pompet, Il Peccorino, The skate 
cafe, Oedipus Brewery, Lazuur, De Verbroederij, Pllek, IJver, Noorderlicht, Loetje aan 't IJ, etc











Locatie

op de kaart



Bekijk deze 

woning online!
webspace.yisual.com/h. stolleplantsoen60

H. Stolleplantsoen 60, Amsterdam

Scan deze code en

bekijk de woning


op je mobiel!



Heeft u 

interesse?

tt. Vasumweg 73

1033 SE Amsterdam




020-2103550

info@fransenkroes.nl

www.fransenkroes.nl


