
 Leuk 4-kamer 

appartement gelegen 

in de Indische buurt

Bankastraat 62 D te Amsterdam

Scan mij!
Meer informatie 
vind u hier.



Bent u op zoek naar een leuk 4-kamerappartement 
dat u naar eigen smaak kunt afwerken in de 
bruisende Indische Buurt in het zeer gewilde 
stadsdeel Oost, waarvan de erfpacht eeuwigdurend 
is afgekocht? Zoek dan niet verder!




Omgeving:

Dit over twee woonlagen verdeelde appartement 
ligt in de Bankastraat in de Indische buurt. In de 
buurt treft u alles om aan uw dagelijkse wensen 
tegemoet te komen. Dagverse producten kunt u 
kopen in de Javastraat of op de Dappermarkt. Hier 
treft u diverse supermarkten, boetiekjes en 
speciaalzaken. Daarnaast vindt u in de directe 
omgeving veel bars, terrasjes en restaurants. Voor 
ontspanning hoeft u alleen een van de volgende 
parken op te zoeken die zich op loopafstand van de 
woning bevinden: het Oosterpark, het Flevopark en 
het Funenpark. Binnen enkele minuten fietsen 
bevindt u zich in het centrum van de stad of in de 
populaire buurt de Pijp. In de nabijheid van de 
woning treft u verschillende bus- en 
tramverbindingen en op 5 minuten afstand van de 
woning ligt station Muidenpoort. De ringweg A10 is 
eenvoudig te bereiken.




Indeling:

Op de begane grond treft u een ruime portiek die 
dient als entree van het pand. Via het 
gemeenschappelijke trappenhuis betreedt u de 
woning die gelegen is op de derde en vierde 
verdieping.




Derde verdieping:

Vanuit de centrale hal heeft u toegang tot de 
verschillende vetrekken op deze etage. Aan de 
achterzijde van de woning bevindt zich de eetkamer 
waar vanuit de gesloten keuken te bereiken is. 
Door verschillende raampartijen voelt het 
appartement heerlijk ruim en licht aan. De keuken 
is in 2013 geplaatst en is voorzien van de volgende 
gemakken: inbouwvaatwasser, koel/
vriescombinatie, afzuigkap en gaskookplaat. 
Daarnaast biedt de keuken voldoende bergruimte 
en de mogelijkheid om een kleine eettafel voor vier 
personen te zetten. U heeft de mogelijkheid om de 
muur tussen de eetkamer en keuken open te 
breken waardoor u een ruime woonkeuken kunt 
realiseren.

Aan de voorzijde van het appartement treft u de 

woonkamer.

In het midden van het appartement is de badkamer 
gesitueerd. De badkamer beschikt over een 
inloopdouche en wastafel. Daarnaast treft u hier de 
aansluitingen voor wasmachine en droger. Ten 
slotte bevindt zich op deze verdieping een separaat 
toilet met fonteintje.




Vierde verdieping:

Via de overloop kunt u de twee slaapkamers 
betreden die zich op deze verdieping bevinden. 
Beide slaapkamers vallen gedeeltelijk onder het 
schuine dak. De grotere van de twee slaapkamers 
beschikt over een dakkapel en biedt ruimte voor 
een tweepersoonsbed en kastenwand. In de 
kleinere slaapkamer past een tweepersoonsbed. 
Deze kamer is goed te gebruiken als kinderkamer, 
logeerkamer of thuiskantoor.

Op de overloop treft u nog extra kastruimte.




Eigendomssituatie:

De woning is belast met gemeentelijke erfpacht 
welke eeuwigdurend is afgekocht.

Vereniging van Eigenaren:

De VvE is actief en wordt professioneel beheerd 
door de Alliantie. 'VvE Banka' vergadert jaarlijks en 
beschikt over een MJOP. De maandelijkse 
servicekosten bedragen € 198,87.

Parkeren: 

Vergunningsgebied: Oost 3. Momenteel is er een 
wachtlijst van ongeveer 4 maanden voor het 
verkrijgen van een parkeervergunning. Betaald 
parkeren geldt voor de deur tussen 09:00 en 21:00 
uur.

Bijzonderheden:

-	Woonoppervlak: 74m2

-	Inhoud woning: 260m3

-	Erfpacht eeuwigdurend afgekocht

-	Verwarming en warm water d.m.v. CV-ketel 
Intergas HRE 24/18 (2014)

-	Gehele appartement voorzien van een keurige 
laminaatvloer.

-	Actieve VvE

-	Servicekosten  € 198,87 per maand

-	4-kamerappertement verdeeld over 2 woonlagen

-	Ouderdomsclausule, asbestclausule en niet-
bewonersclausule van toepassing

-	Oplevering  in overleg
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Plattegrond
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Plattegrond
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Kenmerken

BOUW:
Soort woning: Maisonnette
Soort bouw: Appartement
Bouwjaar: 1913
Woonoppervlakte: 74 m²
Inhoud: 260 m³

INDELING:
Aantal kamers: 4
Aantal slaapkamers: 2
Aantal badkamers: 1
Aantal toiletten: 1

PRIJS
Vraagprijs € 485.000 K.K.

Disclaimer: Ieder kantoor wordt onafhankelijk beheerd en geleid. 


De informatie over de woning is gebaseerd op gegevens die door de klant aangeleverd zijn. Wij aanvaarden hiervoor geen aansprakelijkheid.
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NADERE INFORMATIE: 



Uitnodiging: 




Alle door RE/MAX en verkoper verstrekte informatie moet uitsluitend 
gezien worden als een uitnodiging tot nader overleg cq. tot het uitbren-
gen van een bod.  




Erfdienstbaarheden: 

Indien de woning c.q. het perceel erfdienstbaarheden, kwalitatieve ver-
plichtingen en /of andere bedingen rusten, gaan deze over op de koper 
en worden als bijlage behorende bij de koopakte gesteld, meestal in de 
vorm van het eigendomsbewijs.  




Koopakte: 

Behoudens nadere afspraken gelden de standaardregels, zoals deze 
voorkomen in de model koopakte NVM, VBO, VastgoedPro, Consumen-
tenbond en de Vereniging Eigen Huis.  




Waarborgsom/bankgarantie: 

De waarborgsom bedraagt 10% en dient te worden voldaan aan de 
notaris binnen de vastgestelde termijn.  




Ontbindende voorwaarden: 

Eventueel door de koper te maken voorbehouden (zoals het verkrijgen 
van een woonvergunning, hypotheek of hypotheekgarantie) worden 
alleen vermeld als deze in de onderhandeling zijn afgesproken.  
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Neem contact met ons op 


RE/MAX Makelaarsgilde 

Onze RE/MAX luchtballon vliegt boven de menigte, wij zijn de lokale experts. Wij kennen LEIDEN onze 
regio van binnen en buiten, daarom kunt u bij ons terecht voor alle onroerend goed vragen en adviezen. 
Bent u op zoek naar een organisatie die servicegericht is? RE/MAX ondersteunt u bij elke stap van een 
transactie: van tips om het huis verkoopklaar te maken tot aan het naamplaatje voor de koper van uw 
woning. We staan bekend om onze beroemde slogan: „Niemand in de wereld verkoopt meer onroerend goed 
dan RE/MAX”. Laat ons het bewijzen. 

Leo van der Spek t.h.o.d.n. RE/MAX Premium Makelaars

Levendaal 73 - 75  

2311JE LEIDEN  

E leovanderspek@remax.nl

www.remax.nl/leovanderspek

Makelaarsgilde (Leiden) 

Leo van der Spek

Makelaar o.z.




M 06 29 53 34 70

T 071 51 62 384

E leovanderspek@remax.nl


