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Object
Luxe appartement, Spiegelgracht 21 A te Amsterdam 

Vraagprijs
€ 995.000,- kosten koper

Vertrekken
– Entree/hal
– Toilet
– Keuken
– Woonkamer
– 1 badkamer
– 2 slaapkamers
– Bergkast

Voorziening
–  Elektrische installatie voorzien van meerdere  

groepen en aardlekbeveiliging
– Vloerverwarming
– Lift

Eigenschappen
Oppervlakte ca. 76 m²

Grondsituatie
Gelegen op eigen grond

Onderhoud
Het pand is zowel extern als intern volledig  
gerenovererd.

Aanvaarding
In overleg

Fundering
Nieuwe fundering

Zakelijke lasten
Service kosten  ca. € 240,- per maand 
Rioolheffing (‘178)  € 125.83,- per jaar

Kadastraal
Gemeente   Amsterdam I
Sectie   I  
Nummer  11911-A-2

Bestemming
Wonen

Buitenruimte
Frans balkon

Milieu
Volgens ingewonnen informatie bij dienst  
Milieu en Bouwtoezicht is er geen negatieve  
informatie m.b.t. bekend. 

Contact
Broersma Makelaardij  

020 330 0468

Deze brochure is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. 
Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor 
enige onvolledigheid, onjuistheid of andierszins, dan wel de gevolgen 
daarvan. 

U dient zelf ook te rechercheren en te verifiëren, met name ten aanzien 
van uw beoogd gebruik en uw eventuele verbouwplannen.
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Fourth floor
Eerste verdieping

Entrance ca. 12.8 m²
Ingang

Apartment 4 ca. 76 m²

Notariskeuze
De koopakte zal worden opgemaakt volgens het model 
van de Koninklijke Notariele beroepsorganisatie, Ring 
Amsterdam, 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.

Uitbrengen van biedingen
Ten behoeve van de voortgang van de verkoop en  
afbakening van verantwoordelijkheden geven wij hierbij 
graag melding van de verkoopcondities in geval een  
aspirant-koper geen gebruik wenst te maken van  
deskundige aankoopbegeleiding zulks in de vorm  
van een beedigd of gecertificeerd makelaar.

lndien bij het aangaan van de onderhandelingen hiertoe 
door de aspirant-koper wordt gekozen, dient deze aan 
verkopende makelaar naar genoegen aan te tonen  
dat het onderliggend voorstel voldoende financieel is 
gewaarborgd. Dit kan woden aangetoond door bijvoor-
beeld contact met of afgifte van een uitgebracht advies 
door een daartoe deskundig en erkend financiele instelling 
of adviseur. Biedingen woden slechts behandeld indien 
deze schriftelijk (per post, fax en/of e-mail) aan de  
verkopend makelaar zijn toegezonden, vergezeld van  
een afschrift van een geldig legitimatiebewijs.

De verkoper en diens makelaar zal aan aspirant-koper al 
hetgeen meedelen dat ter kennis van koper behoort te 
woden gebracht, met dien verstande dat inlichtingen over 
feiten welke aan koper bekend zijn of uit eigen onderzoek 
bekend hadden kunnen zijn, voor zover een dergelijk  
onderzoek naar de geldende verkeersopvattingen van 
koper verlangd mag woden, door verkoper en/of diens 
makelaar niet behoeven te woden verstrekt. Aspirant- 
koper aanvaardt diens onderzoeksplicht als zodanig.  
De aspirant-koper dient zelf de voor koop gangbare  
informatiebronnen te raadplegen.

Biedingen blijven van kracht tot het moment waarop  
de verkoper (en/of diens makelaar) antwoordt met een 
acceptatie, het uitbrengen van een ander voorstel of 
door afwijzing van het door aspirant-koper uitgebrachte 
voorstel.

Drie dagen bedenktijd
Sinds 1 september 2003 is de ‘wet koop onroerende zaken’ 
van kracht. De gevolgen van deze wet voor de woning-
markt en de makelaardij kunnen we samenvatten in twee 
hoofdpunten: drie dagen bedenktijd voor de koper en het 
schriftelijk vastleggen van de koop.

Bedenktijd
Een consument die een woning koopt heeft drie dagen 
bedenktijd. Daarin kan hij de overeenkomst alsnog on-
gedaan maken. De consument krijgt zo de gelegenheid 
om alsnog deskundigen te raadplegen of wat extra 
nachtjes te slapen over de aankoop. Deze bedenktijd  
is van dwingend recht: koper en verkoper kunnen niet
afspreken dat deze niet van toepassing is. Wel kan koper 
tijdens de bedenktijd uit eigen beweging afstand doen 
van de resterende bedenktijd. De bedenktijd begint  
op de dag die volgt op de dag dat de koper (een kopie 
van) de door beide partijen getekende koopakte heeft 
ont- vangen. Het precieze tijdstip waarop de koper de 
akte ontvangt, is niet van belang.

Schriftelijk vastleggen
In tegenstelling tot de situatie vóór 1 september 2003  
is de koop van een woning (door een consument) pas 
gesloten als de koopakte door koper en verkoper is  
getekend. Tot die tijd is er geen rechtsgeldige koop.  
Dit is door meerdere gerechtshoven bevestigd; indien 
een koopovereenkomst ten aanzien van een woning  
niet schriftelijk wordt vastgelegd conform article 7:2 
Burgerlijk Wetboek, is de sanctie nietigheid.
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