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Durgerdammerdijk 203/204, Durgerdam 
Vraagprijs € 649.000,-- k.k.  

 
Achterzijde van de woning  

 
 
In het populaire Durgerdam ligt deze fantastische vrijstaande dijkwoning met eigen 
oprit. Zowel in- als om de woning zijn veel details vernieuwd. De woning is te bereiken 
via een eigen oprit.  
 
Specificaties 
Soort woning   Dijkwoning 
Woonoppervlakte  circa 100 m2 
Aantal kamers   3 
Bouwjaar   1880 
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Speelse keuken, voorzien van parketvloer Woonkamer 

              
 

              
 
 

Berging in de tuin  
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Vrij uitzicht zowel aan voor- en achterzijde  
     

         
 
 
Bijzonderheden 

 Kabel televisie aanwezig 
 Centrale verwarming middels CV  
 Warm water middels CV  
 De gehele woning is voorzien van dubbele beglazing in houten kozijnen 
 In de woning is een open haard aanwezig 
 In de koopakte zullen aanvullende clausules worden opgenomen  
 Koopcontract en levering zullen geschieden bij een plaatselijke notaris 

 
Zakelijke lasten 

 Onroerend zaakbelasting zakelijk recht € (volgt) per jaar 
 Waterschapslasten € (volgt) per jaar 
 Rioolrecht € (volgt) per jaar 

 
Erfpacht 
Tijdelijk recht van erfpacht, eindigend 31 december 2032 van het perceel  
grond, eigendom van het Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier,  
Met zetel te Purmerend, gelegen te Amsterdam aan de Durgerdammerdijk, 
Kadastraal bekend Gemeente Amsterdam, sectie AV nummer 75, groot  
4 are, 40 centiare. Canon  2.340,00 per jaar. 
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De navolgende aanvullende clausules zullen in de koopakte worden 
opgenomen. 
 
Eigendomsoverdracht 
De akte van eigendomsoverdracht zal gepasseerd worden op (datum) of zoveel 
eerder als partijen overeenkomen, ten overstaan van een notaris binnen de ring van 
Amsterdam. 
 
Staat van het onroerend goed, gebruik 
Aan verkoper is niet bekend dat in de onroerende zaak asbest is verwerkt, anders 
dan in de tijd waarin de onroerende zaak werd vervaardigd, te doen gebruikelijk was. 
Bij evt. verwijdering van asbesthoudende materialen dienen op grond van 
milieuwetgeving speciale maatregelen te worden getroffen. Koper verklaart hiermee 
bekend te zijn en vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit de 
aanwezigheid van enige asbesthoudende stof in de onroerende zaak kan 
voortvloeien. 
 
 
Contactgegevens 
 
BURGEMEESTER VASTGOED 
Hoofdweg 30 
1058 BC Amsterdam 
T 020-6169399 
E info@burgemeestervastgoed.nl 
M 06-52381281 
 


