
DORPSWEG RANSDORP 91, AMSTERDAM

€ 575.000 k.k.

www.dorpswegransdorp91.nl



Dorpsweg Ransdorp 91, Amsterdam

Wonen in landelijk Noord! Karakteristiek vrijstaand huisje, rijksmonument, in het pittoreske Ransdorp. Een
buurtschap vlak onder de rook van Amsterdam maar niet erin! Van verre herkenbaar aan de stompe
kerktoren en bestaat voor het overgrote deel uit monumentale en die zo kenmerkende karakteristieke houten
woningen.

Landelijk wonen met de stadse gemakken dichtbij. Het winkelcentrum Waterlandplein ligt op tien fietsminuten;
de Ring A10 op minder dan tien autominuten.

Landelijk wonen betekent ook dat je je hier voor hele lange tijd gaat vestigen. Deze en de recent verkochte
belendende woningen zijn 40 jaar en langer door dezelfde eigenaren bewoond. Dat zegt alles over de
kwaliteit van leven in Ransdorp!

Indeling:
gedeelde toegangsbrug, voor- en zijtuin, zijentree woning, hal, toilet, trapopgang verdieping, trapkast,
woonkamer, slaapkamer, keuken, achtertuin met vrijstaande houten schuur;

verdieping: overloop, badkamer en twee slaapkamers

De ruim 20 meter diepe achtertuin is gelegen op het westen en grenst aan een klein slootje. Met een klein
bootje kun je hier overigens wel op het vaarwater komen.

De bereikbaarheid is overigens prima. Met de auto ben je zoals gezegd vlakbij de Ring. Maar het grootste
genot is het om met de fiets dit unieke landelijk gebied te ontdekken. Zunderdorp, schilderachtig
Monnickendam, het bekende Durgerdam en Broek in Waterland zijn de smaakmakers van dit prachtige stukje
Holland.

Bijzonderheden:
- 215 m2 EIGEN GROND
- Rijksmonument
- Oplevering in overleg

Afwijkende verkoopvoorwaarden: verkoper is niet de bewoner/eigenaar en kan geen mededelingen doen over
de feitelijke eigenschappen van de woning. Clausules terzake worden in de NVM koopakte opgenomen.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 575.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, vrijstaande woning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1932
Specifiek Monument en gedeeltelijk gestoffeerd
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 75 m2

Externe Bergruimte 11 m2

Perceeloppervlakte 215 m2

Inhoud 275 m3

Indeling

Aantal kamers 4 (3 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 douche en 1 wastafel
Aantal woonlagen 2 woonlagen
Voorzieningen Natuurlijke ventilatie en kabel TV

Energie

Definitief energielabel C
Isolatie Gedeeltelijk dubbel glas en muurisolatie
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel gas gestookt , eigendom

Kadastrale gegevens

Ransdorp G 379
Oppervlakte 215 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg, aan water en in centrum
Tuin Achtertuin, voortuin en zijtuin
Achtertuin 121 m2 (22m diep en 5.5m breed)
Ligging tuin Gelegen op het westen

Bergruimte

Schuur/berging Vrijstaande houten berging (1)
Voorzieningen Voorzien van elektra

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Openbaar parkeren
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Plattegrond







Plattegrond 3D







Kadastrale kaart



Energielabel C







Meetrapport

























Lijst van zaken


















