
Cannenburg 45
Amsterdam

Vraagprijs

€ 1.600.000 k.k.
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Kenmerken

Woonoppervlakte 197 m²

Inpandige ruimte 27 m²

Tuin 293 m²

Externe bergruimte -

Onderhoud binnen goed

Onderhoud binnen goed

Eigendom Erfpacht 831,32 per jaar



Omschrijving

Unieke kans! Op één van de mooiste plekken van Buitenveldert bieden wij aan: een schitterende 6-kamer 
bungalow (197 m² NEN2580) in een rustige straat met zonnige tuin (143 m²) op het zuiden, inpandige 
garage en zicht op het groen van het Gijsbrecht van Aemstelpark. Het is mogelijk om deze fraaie bungalow 
aan-en op te bouwen en zo het woonoppervlakte nog royaler te maken. Volgens het bestemmingsplan is 
de maximale bouwhoogte 7 meter hoog en het bebouwingspercentage maximaal 60% van het gehele 
perceel. Dit alles op steenworp afstand van de Zuidas, het bruisende zakencentrum van Amsterdam met 
bijzondere winkeltjes en gezellige eetgelegenheden.




Kortom een heerlijk huis met meerdere mogelijkheden!




Indeling:

Via de entree komt u binnen in de riante hal met garderobe. De hal biedt aan de linker voorzijde toegang 
tot de woonkamer, keuken, wasruimte, eerste toilet en een studeerkamer. De woonkamer is aan de 
achterzijde van de woning gelegen en maar liefs 5,63 meter breed en 17,47 meter lang en voorzien van 
openhaard. Middels de twee aparte schuifdeuren is de tuin te bereiken. De achtertuin is gelegen op het 
zuiden waardoor u de hele dag kunt genieten van de zon. 









In de tuin is ook nog een heerlijk terras waar u lekker onder kan vertoeven. De keuken is op dit moment 
apart gesitueerd en voorzien van 4-pitsgasfornuis en vaatwasser. In de wasruimte is een wasmachine en 
droger aansluiting en voldoende opbergruimte, tevens biedt de aparte opbergkamer ook opslagruimte. 




Aan de rechterzijde bevindt zich het slaapgedeelte, met in totaal 4 slaapkamers, 2 badkamers, apart toilet 
en berging. Er zijn 2 slaapkamers aan de voorzijde gesitueerd en 2 slaapkamers aan de achterzijde. De 
slaapkamers bieden voldoende ruimte voor een tweepersoonsbed of riante kinder/studeerkamer. Tevens, 
bevinden zich hier twee badkamers, één voorzien van douche, toilet en wastafelmeubel en de andere 
voorzien van inloopdouche. De bergruimte biedt toegang tot de inpandige garage. 




Locatie:

Fraai gelegen op een rustige locatie in het groen, direct aan het Gijsbrecht van Aemstelpark. 

In de buurt zijn diverse winkels voor uw dagelijkse boodschappen en tegelijkertijd ligt het zeer centraal ten 
opzichte van Gelderlandplein. Verder is het Amsterdamse Bos op loopafstand en zijn ook de Zuidas en het 
VU ziekenhuis vlakbij. 




Deze geschakelde bungalow is zeer gunstig gelegen nabij de uitvalswegen A2, A4, A9 en de ring A10. 
Goede openbaar vervoervoorzieningen vlakbij en met de tram/metro/bus bent u zo in het centrum van 
Amsterdam of bijvoorbeeld op Schiphol. Ook station Amsterdam-Zuid is in de buurt. 



Erfpacht: 

- Erfpachtcanon € 831,32 per jaar

- Huidige tijdvak 01-07-1963 t/m 30-06-2038

- De Algemene Bepalingen 1955 zijn van toepassing

- Indicatie afkoop erfpacht eeuwigdurend beschikbaar




Bijzonderheden:

- Bouwjaar 1964 

- Dubbel glas 

- Openhaard  

- Geheel verbouwd in 1993

- Alarminstallatie aanwezig 

- Voortuin ca. 150 m² 

- Achtertuin ca. 142 m²

- Totale perceel oppervlakte ca 588 m²

- Onderhoud  binnen en buiten goed 

- Inpandige garage, voorzien van verwarming, elektra en water



English text 



Unique opportunity! At one of the most beautiful places in Buitenveldert we are offering: a beautiful 6-room 
bungalow (197 m² NEN2580) in a quiet street with sunny garden (143 m²) facing south, indoor garage and view of 
the greenery of the Gijsbrecht van Aemstelpark . It is possible to add extra floor on top and to make an extension 
to this beautiful bungalow and thus make the living space even more spacious. According to the zoning plan, the 
maximum building height is 7 meters high and the building percentage is a maximum of 60% of the plot. This all 
within a stone's throw of the Zuidas, the bustling business center of Amsterdam with special shops and cozy 
eateries.




Location:

Beautifully situated in a quiet location with greenery, directly on the Gijsbrecht van Aemstelpark.

In the neighborhood there are various shops for your daily shopping and at the same time it is very central to 
Gelderlandplein. Furthermore, the Amsterdamse Bos is within walking distance and the Zuidas and the VU hospital 
are also nearby.




This semi-detached bungalow is very conveniently located near the A2, A4, A9 and A10 ring roads. Good public 
transport facilities nearby and with the tram / metro / bus you can be in the center of Amsterdam or at Schiphol 
for example. Amsterdam South Station is also nearby.




Layout:

Through the entrance you enter the spacious hall with cloakroom. The hall offers on the left front access to the 
living room, kitchen, laundry room, first toilet and a study. The living room is located at the rear of the house and 
no less than 5.63 meters wide and 17.47 meters long and is equipped with a fireplace. The garden can be reached 
through the two separate sliding doors. The back garden is facing south, so you can enjoy the sun all day long. 
There is also a lovely terrace in the garden where you can relax. The kitchen is currently situated separately and 
equipped with a 4-burner gas stove and dishwasher. In the laundry room is a washing machine and dryer 
connection and plenty of storage space, the separate storage room also offers storage space.




On the right is the sleeping area, with a total of 4 bedrooms, 2 bathrooms, separate toilet and storage. There are 2 
bedrooms at the front and 2 bedrooms at the rear. The bedrooms offer enough space for a double bed or spacious 
children's / study room. There are also two bathrooms here, one with a shower, toilet and washbasin, and the 
other with a walk-in shower. The storage room offers access to the garage.




Ground lease:

- Annual lease payments € 831.32 per year

- Current period 01-07-1963 untill 30-06-2038

- The General Provisions 1955 apply

- Indication available for paying off ground lease indefinitely.




Particularities:

- Year of construction 1964

- Double glass

- Fireplace

- Completely rebuilt in 1993

- Alarm system present

- Front garden approx. 150 m²

- Back garden approx. 142 m²

- Total plot area approximately 588 m²

- Maintenance well inside and out

- Indoor garage with heating, electricity and water
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Plattegrond



Plattegrond



 Locatie

020 - 305 44 44

info@hoen.nl

www.hoen.nl

De Lairessestraat 119

1075 HH AMSTERDAM



Onderhandelingen

Notariskeuze

De koopakte zal worden opgemaakt volgens het model van de Koninklijke Notariële

Beroepsorganisatie, Ring Amsterdam, door een door koper aan te wijzen notaris kantoorhoudende in de regio 
Amsterdam. Indien koper een notaris wenst aan te wijzen die kantoor houdt buiten voornoemd gebied, zijn 
verkopend makelaar en diens opdrachtgever gerechtigd kosten in rekening te brengen bij koper. Deze kosten zijn 
gebaseerd op het extra beslag van productiemiddelen en tijd. De kosten zullen worden berekend door een nog 
nader op te geven uurtarief alsmede een kilometervergoeding van 30 eurocent per kilometer.





Uitbrengen van biedingen


Ten behoeve van de voortgang van de verkoop en afbakening van verantwoordelijkheden geven wij hierbij graag 
de verkoopcondities aan in het geval een aspirant-koper geen gebruik wenst te maken van deskundige 
aankoopbegeleiding door een beëdigd of gecertificeerd makelaar.

Indien een aspirant-koper zich niet laat bijstaan door een deskundige wordt hij zelf deskundig geacht om de 
onderhandelingen te voeren en het object aan te kopen. Bijkomende voorwaarden:

• Verkopend makelaar kan verlangen dat er wordt aangetoond dat het onderliggende voorstel voldoende 
financieel is gewaarborgd. Dit kan worden aangetoond door bijvoorbeeld contact met of afgifte van een 
uitgebracht advies door een daartoe deskundig en erkende financiële instelling of adviseur.

• Biedingen worden 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 zullen aan aspirant-koper al hetgeen meedelen dat ter kennis van koper behoort 
te worden 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 worden, door verkoper en/of diens makelaar niet behoeven te worden 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 
woningmarkt en de makelaardij kunnen we samenvatten in twee hoofdpunten: drie dagen bedenktijd voor de 
koper en schriftelijk vastleggen van de koop.

• Bedenktijd

Een consument die een woning koopt heeft drie dagen bedenktijd. Daarin kan hij de overeenkomst alsnog 
ongedaan maken. 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 ontvangen. Het precieze tijdstip waarop de koper deze akte ontvangt is niet 
van belang.

• Schriftelijk vastleggen

De koop van een woning of appartement moet schriftelijk worden vastgelegd voordat deze rechtsgeldig is. Een 
mondelinge overeenkomst geldt niet. Pas als de koopakte door de koper en verkoper is getekend is er sprake van 
een rechtsgeldige koop. Het is belangrijk dat de afspraken tussen u en de verkoper zo volledig mogelijk in het 
koopcontract worden opgeschreven. U kunt zich bij het opstellen van het koopcontract laten bijstaan door een

deskundige, zoals een makelaar of een notaris.



Neem dan contact op met ons kantoor:
020 - 305 44 44

info@hoen.nl

www.hoen.nl

De Lairessestraat 119

1075 HH AMSTERDAM

Wat kunnen wij voor u doen?
Hoen Makelaars B.V. is een gerenommeerd makelaarskantoor met bijna 100 jaar ervaring op het gebied van 
onroerende zaken. Al onze adviseurs hebben ervaring op de woningmarkt en de specifieke kennis om u met 
behulp van het dienstenpakket van de NVM te allen tijde behulpzaam te kunnen zijn. De juiste dienstverlening 
in de makelaardij wordt het best gerealiseerd door goed overleg met de cliënt en dat is voor ons de basis 
waarop wij met u samenwerken om te komen tot een goed resultaat.





Aankoop begeleiding


• Inventariseren van uw woonwensen en behoeften tijdens het eerste gesprek.

• Een passend zoekprofiel opstellen op basis van uw wensen.

• U dagelijks voorzien van actuele informatie over het nieuwste aanbod van koopwoningen die aan uw wensen 
voldoen.

• Inplannen en begeleiden van bezichtigingen.

• Adviseren over: bouwkundige staat/staat van onderhoud, courantheid, verhouding prijs en kwaliteit, 
juridische aspecten, alle eventuele van toepassing zijnde bepalingen en/of omstandigheden.

• Vaststellen van de waarde van de woning.

• Eigendomsbewijs, andere akten en kadastrale gegevens rechercheren bij het kadaster.

• Het uitbrengen van biedingen en de daarbij behorende condities.

• Onderhandelen over de prijs en alle bijkomende voorwaarden.

• Volledige begeleiding bij het maken van de koopakte en transportakte bij de notaris.





Verkoop en verhuur begeleiding


• Oriënterend en waardebepalend gesprek ter plaatse met twee van onze makelaars.

• Verkoop- dan wel verhuurstrategie vaststellen.

• Het aanmelden van de woning op Funda, MVA-site en onze eigen site.

• Uitvoerige recherche bij kadaster, gemeente, milieudienst en VVE

• Het opmaken van de brochure en het plannen van bezichtigingen.

• Onderhandelen over de prijs en alle bijkomende voorwaarden.

• Volledige begeleiding bij het maken van de koopakte en transportakte bij notaris of de op te maken 
huurovereenkomst.





Taxatie


Taxaties vinden plaats volgens de NVM-normen en CRMT-normen, onder andere ten behoeve van financiering, 
inzicht in de waarde, etc.





Bent u opzoek naar een woning?


Schrijf u bij ons in en blijf op de hoogte van het meest actuele aanbod van ons en onze collega’s.




Wilt u gebruik maken van onze diensten of een vrijblijvend advies?


Bel ons gerust voor een vrijblijvende afspraak.











