
Cycladenlaan 134
Amsterdam

€ 789.000,- k.k.



Riante 5-kamer drive-in hoekwoning van 184 m2 (incl. 

garage) met tuin aan het water en prachtig uitzicht aan 

de achterzijde! 

Dit ruime herenhuis is gelegen in de kindvriendelijke woon-

wijk ‘de Aker’. De woning beschikt over een ruime inpandige 

garage en voor deze garage heeft u een eigen oprit voor 

het plaatsen van eventueel 2 auto’s. Als klap op de vuurpijl 

beschikt de woning over een dakterras en een fraai aange-

legde tuin. Er is dus de gehele dag wel een plek te vinden 

waar u van de zon kunt genieten!

Indeling: 

Begane grond: U komt binnen in de ruime hal met de 

meterkast en het eerste toilet. Vanuit de hal heeft u toegang 

tot de inpandige garage met veel bergruimte waar ook een 

bijkeuken is gesitueerd. Aan de achterzijde bevindt zich de 

woonkamer welke is uitgebreid door een aanbouw aan de zij-

kant waar je heerlijk kunt ontspannen bij de open (gel)haard. 

De tuin aan de achterzijde is gesitueerd op het noordwesten, 

gelegen aan het water en heeft een mooi uitzicht op een 

groenstrook. 

Eerste verdieping: U komt boven op de overloop welke 

toegang geeft tot de riante woonkeuken waar een elektri-

sche haard is gesitueerd. De keuken is voorzien van bijna 

alle denkbare inbouwapparatuur. Verder vindt u op deze 

verdieping de eerste slaapkamer welke nu gebruikt wordt als 

kantoor. 

Alle trappen zijn recent gerenoveerd en afgewerkt met eiken-

hout en luxe, hoogwaardige vloerbedekking.

Tweede verdieping: Op deze verdieping vindt u een ruime slaapkamer waar je een heerlijk ruim 

gevoel krijgt door het verhoogde plafond. Ook is er toegang tot de tweede slaapkamer, het 

tweede separate toilet, de badkamer v.v. een inloopdouche en een dubbele wastafel. Deze bad-

kamer, alsmede de toiletten, zijn recent volledig gerenoveerd en pas geleden opgeleverd. Als laat-

ste de berging met CV installatie en de wasmachineaansluiting. Op deze verdieping vindt u tevens 

het dakterras op het zuidoosten en twee ruime vlieringen, waar veel bergruimte beschikbaar is.

Ligging: 

Dit royale huis staat in woonwijk ‘de Aker’ met zijn vele groenvoorzieningen, speelplaatsen en 

water. De woning is gelegen in een rustige straat aan de buitenzijde van de woonwijk. In de straat 

komt voornamelijk bestemmingsverkeer. De wijk kenmerkt zich tevens door zijn centrale ligging 

t.o.v. Badhoevedorp en het oude dorp Sloten, Haarlem, Hoofddorp en Schiphol. De uitvalswegen 

A4, A9, A10 zijn binnen enkele minuten aan te rijden. Ook ontbreekt het u hier niet aan openbaar 

vervoer. Naast diverse buslijnen bieden tramlijnen u een directe verbinding met het centrum van 

Amsterdam dat in minder dan 30 minuten te bereiken is. Op loopafstand treft u diverse winkels 

(winkelcentrum ‘Dukaat’). Op loopafstand van Natuurgebied Lutkemeerpolder, bereikbaar langs 

de dijk achterom.



Bouw:

De woning is gebouwd in 2003. Het heeft stenen gevels uitgevoerd in spouw, betonnen 

vloerlagen en een lessenaar dak, welke is voorzien van dakpannen. De woning is volledig 

geïsoleerd en wordt verwarmd door middel van een in 2019 geplaatste CV installatie (huur). 

Daarnaast beschikt de woning over een mechanisch ventilatie systeem.

Eigendomssituatie: 

De woning is gelegen op in erfpacht uitgegeven grond, welke formeel eigendom is van de 

gemeente Amsterdam. De vergoeding voor het gebruik van deze grond (erfpachtcanon) is 

vooruitbetaald tot en met 31 januari 2049. Op deze erfpacht zijn de Algemene bepalingen van 

voortdurend erfpacht 1994 van toepassing. 

Bijzonderheden:

-Eengezinswoning 

-Woonoppervlakte bedraagt 184 m2 

-Buitenzijde recent geschilderd

-20 zonnepanelen (2020 geplaatst)

-Huur c.v. ketel, € 28,82 per maand

-Alarminstallatie

-Erfpachtcanon voortdurend afgekocht t/m 31-01-2049. Spijtoptantenregeling kan aange-

vraagd worden door verkoper.

-Zonnige op het noordwesten gesitueerde tuin van bijna 100 m2

-Oplevering in overleg.





Algemeen / kenmerken

Woonhuis, 6 kamers

Waarvan 3 slaapkamers

Woonoppervlakte: 184 m²

Tuin op het noordwesten

Bouwjaar: 2003

Energielabel: A+
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Lijst van zaken

Verlichting, te weten:
- Inbouwspots/dimmers        X
- Opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers        X
- Losse (hang)lampen        X
Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten:
- Gordijnrails        X
- Gordijnen        X
- Overgordijnen        X
- Vitrages        X
- Rolgordijnen        X
- Lamellen        X
- Jaloezieen        X
- (Losse) horren/rolhorren        X
Vloerdecoratie, te weten:
- Vloerbedekking        X
- Parketvloer        X
- Houten vloer(delen)        X
- Laminaat        X
- Plavuizen        X
(Voorzet) openhaard met toebehoren        X
Allesbrander        X
Houtkachel        X
(Gas)kachels        X
Designradiator(en)        X
Radiatorafwerking        X
Overig, te weten:
- Spiegelwanden        X
- Schilderij ophangsysteem        X
Keukenblok (met bovenkasten)        X
Keuken (inbouw)apparatuur, te weten:
- Kookplaat        X
- (Gas) fornuis        X
- Afzuigkap        X
- Magnetron        X
- Oven        X
- Combi-oven/combimagnetron        X
- Koelkast        X
- Vriezer        X
- Koel-vriescombinatie        X
- Vaatwasser        X
- Quooker        X
- Koffiezetapparaat        X
Toilet met de volgende toebehoren:
- Toilet        X
- Toiletrolhouder        X
- Toiletborstel(houder)        X
- Fontein        X
Badkamer met de volgende toebehoren:

- Ligbad        X
- Jacuzzi/whirlpool        X
- Douche (cabine/scherm)        X
- Stoomdouche (cabine)        X
- Wastafel        X
- Wastafelmeubel        X
- Planchet        X
- Toiletkast        X
- Toilet        X
- Toiletrolhouder        X
- Toiletborstel(houder)        X
Sauna met toebehoren        X
Schotel/antenne        X
Brievenbus        X
Kluis        X
(Voordeur)bel        X
Alarminstallatie        X
(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie        X
Rookmelders        X
(Klok)thermostaat        X
Airconditioning        X
Warmwatervoorziening, te weten:
- CV-installatie        X
- Boiler        X
- Geiser        X
Screens        X
Rolluiken        X
Zonwering buiten        X
Telefoonaansluiting/internetaansluiting        X
Veiligheidsschakelaar wasautomaat        X
Waterslot wasautomaat        X
Zonnepanelen        X
Oplaadpunt elektrische auto        X
Tuinaanleg/bestrating        X
Beplanting        X
Buitenverlichting        X
Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder        X
Tuinhuis/buitenberging        X
Kasten/werkbank in tuinhuis/berging        X
(Broei)kas        X
Overige tuin, te weten:
- (Sier)hek        X
- Vlaggenmast(houder)        X

Algemene informatie

Brochure

In deze brochure treft u een beknopte beschrijving van de woning, 

samengesteld uit informatie verkregen van de opdrachtgever, 

oorspronkelijke verkoopdocumentatie en/of derden. De eventu-

eel aanwezige tekeningen geven over het algemeen echter een 

globale situatie van de werkelijkheid weer. Afmetingen en inde-

lingen kunnen verschillen. Hoewel de brochure met grote zorg is 

samengesteld, zijn zowel de informatie als het aanbod vrijblijvend 

en kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Kopersinformatie

Let op: Van De Steege treedt op namens de verkoper en behartigt 

uitsluitend diens belangen. Op grond van de mededelingsplicht 

wordt u over het object meegedeeld wat op wettelijke gronden 

noodzakelijk is. Wij adviseren u een deskundige NVM makelaar 

in te schakelen die u begeleidt bij het aankoopproces. Wanneer 

wij niet namens de verkoper optreden, kunnen wij uiteraard uw 

belangen behartigen.

Verkoopvoorwaarde

Verkoop geschiedt te allen tijde onder voorbehoud van gunning 

verkoper en nadat over alle zaken, niet alleen de prijs maar ook 

over o.a. de ontbindende voorwaarden, oplevering, roerende 

zaken etc., volledige overeenstemming is bereikt. Indien er na het 

sluiten van een mondelinge overeenkomst binnen 7 werkdagen 

géén koopakte is opgemaakt en door beide partijen ondertekend 

kan de verkoper zich vrij achten om met andere partijen in zee te 

gaan.

Koopovereenkomst

Voor woningen en appartementen waarvan de ouderdom 25 jaar 

of meer bedraagt, of wanneer de objectomschrijving dat nadruk-

kelijk aangeeft, wordt een ouderdomsclausule in de koopakte 

opgenomen. Deze clausule houdt in dat het object niet de bouw-

kundige eigenschappen bezit die thans aan nieuwe woningen 

worden toegekend en verkoper niet instaat voor de bouwkundige 

kwaliteit van het object en/ of onderdelen daarvan. De aspirant-

koper kan voor zijn rekening en risico en bouwkundig onderzoek 

laten uitvoeren. Dit zal zo nodig in de koopakte worden gezet.

Bij een tot stand gekomen overeenkomst zal door een notaris die 

is aangesloten bij Ring Amsterdam Notarissen de koopakte wor-

den opgesteld conform de richtlijnen van de NVM. Daarin zal zoals 

gebruikelijk worden opgenomen een waarborgsom of bankgaran-

tie van 10% van de koopsom.
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