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De genoemde oppervlaktematen zijn circa maten en afgerond op hele getallen. De maten kunnen 

enigszins afwijken. Deze verkoopinformatie is met zorg opgesteld. Tussentijdse aanpassingen zijn 

mogelijk. Derhalve kunnen aan deze lijst geen rechten worden ontleend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VERKOOPINFORMTIE 

PLOT – C.02 – BOG-RUIMTE 

TOLHUISKADE AMSTERDAM 

De genoemde oppervlaktematen zijn circa maten en afgerond op hele getallen. De maten kunnen 

enigszins afwijken. Deze verkoopinformatie is met zorg opgesteld. Tussentijdse aanpassingen zijn 

mogelijk. Derhalve kunnen aan deze lijst geen rechten worden ontleend. 

Omschrijving 

Centraal in het plan Tolhuiskade, gelegen aan het fraaie, mandelige binnenterrein, wordt C.02 

gerealiseerd. C.02 is een kleinschalig appartementengebouw, bestaande uit vijf bouwlagen 

waarin naast 12 woonappartementen ook een BOG-ruimte zal worden gerealiseerd.  

De BOG-ruimte bevindt zich op de begane grond van het gebouw, direct naast de hoofdentree. 

De BOG-ruimte heeft een eigen entree/toegang. Kenmerkend is onder meer de extra ruimte 

vrije hoogte (ruim 3,5 meter) op de begane grond. Ook beschikt de BOG-ruimte over een eigen 

buitenruimte in de vorm van een tuintje, aan de achterzijde van het gebouw.  

 

Soort object 

Nieuwbouw, casco, commerciële ruimte. 

 

Bestemming 

Conform van het van toepassing zijnde bestemmingsplan: “gemengd”. Inhoudende dat diverse 

bestemmingen mogelijk zijn: maatschappelijke voorzieningen, culturele voorzieningen, leisure, 

horeca, detailhandel en kantoor/bedrijfsruimte. 

Link naar bestemmingsplan: 

https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0363.N1405BPSTD-

VG01/r_NL.IMRO.0363.N1405BPSTD-VG01.html 

Richtprijs 

 

De volgende zaken zijn inbegrepen in de hierboven genoemde richtprijzen v.o.n. (vrij op naam): 

➢ Erfpachtkosten (op basis van 50-jaar afgekochte canon) en bouwkosten; 

➢ Omzetbelasting – 21% (tarief heden). Eventuele wijzigingen in tarief worden overeenkomstig de 

wettelijke bepalingen verrekend (van toepassing bij overzicht “inclusief BTW); 

➢ De stallingsplaats behorende bij de BOG-ruimte; 

➢ Loon-/materiaalkostenstijgingen tijdens de bouw; 

➢ Honoraria van architect en overige adviseurs; 

➢ Notariskosten voor zover betrekking hebbende op de leveringsakte; 

➢ Verkoopkosten. 

➢  

Niet in de richtprijzen inbegrepen: 

➢ Rente over reeds vervallen bouwtermijnen;  

➢ Rente over koopsom (afkoop erfpacht en voorbereidingskosten) vanaf moment dat 

opschortende voorwaarden zijn vervuld; 

➢ Financieringskosten zoals bijvoorbeeld afsluitprovisie hypotheek; 

➢ Notariskosten voor de hypotheek(akte). 

Bwnr Omschrijving Opp. in ca. m2 BVO Opp. in ca. m2 GO Opp. Buitenruimte in ca. m2

Parkeerplaats 

behorende bij 

BOG-ruimte

Richtprijs v.o.n. - 

incl parkeerplaats 

exclusief BTW

Richtprijs v.o.n. - 

incl parkeerplaats 

inclusief BTW

BOG-1 Casco BOG-ruimte 115,9 94,5 20 P215 330.579€              400.000€               

https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0363.N1405BPSTD-VG01/r_NL.IMRO.0363.N1405BPSTD-VG01.html
https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0363.N1405BPSTD-VG01/r_NL.IMRO.0363.N1405BPSTD-VG01.html
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Erfpacht 

De grond waarop C.02 (alsmede stallingsgarage C.26) is/wordt gebouwd, is/wordt uitgegeven in 

voortdurende erfpacht door de gemeente Amsterdam. De erfpachtcanon is/wordt 50 jaar 

afgekocht. De genoemde prijzen zijn inclusief 50 jaar vooruitbetaalde erfpachtcanon. Je kunt 

geen keuze maken voor jaarlijkse canon. 

 

Indeling/plattegronden/technische omschrijving 

Voor indeling/plattegronden en de van toepassing zijnde technische omschrijving verwijzen wij 

je graag naar de afdeling “verkoopdocumenten” op de website www.tolhuiskade.nl 

 

Parkeergelegenheid 

De commerciële ruimte beschikt over één eigen parkeerplaats (zie richtprijzenoverzicht 

hierboven) in de nabij gelegen stallingsgarage C.26. De koopsom van de parkeerplaats is 

opgenomen in de hierboven weergegeven koopsom. Er zijn enkele extra parkeerplaatsen te 

koop (ad € 37.500,- v.o.n. incl. BTW); informeer bij jouw makelaar voor meer informatie.  

 

Maandelijks bijdrage VvE 

De maandelijkse VvE-bijdrage (servicekosten) zal te zijner tijd door de Algemene 

Ledenvergadering van de VvE nog moeten worden vastgesteld. Op de website 

www.tolhuiskade.nl tref je (onder verkoopdocumenten) een concept-begroting van de VvE C.02 

en C.26 aan met de servicekosten per appartementsrecht.  

 

Aanvullende informatie 

Aanvullende (kopers)informatie treft u op de website www.tolhuiskade.nl of kun je opvragen bij 

de verkopend makelaar.  

http://www.tolhuiskade.nl/
http://www.tolhuiskade.nl/
http://www.tolhuiskade.nl/

