
H. CLEYNDERTWEG 591, AMSTERDAM

€ 285.000 k.k.

www.hcleyndertweg591.nl



H. Cleyndertweg 591, Amsterdam

Leuk starters tweekamer appartement op de 9e verdieping van goed bereikbaar appartementencomplex in
Amsterdam. Op vijf minuten loopafstand van metrostation Noord en het grote Boven IJ winkelcentrum aan het
Buikslotermeerplein. Makkelijker kunnen we het niet maken!

Het nette appartementencomplex beschikt, naast een twee liften, over een afgesloten entree met videofoon.
Ook de galerijen zijn afgesloten en voorzien van een intercom: dat is veilig wonen!

Aan de voorzijde van het appartement treft je de slaapkamer. De badkamer met wastafel, douche en een
zwevend toilet is de ruimte tussen het slaap- en woongedeelte. Die woonkamer met open keuken biedt door
de ligging op de negende verdieping prachtige vergezichten over Amsterdam en omstreken. Het
aangrenzend balkon is op het zuiden gesitueerd. Op de begane grond is nog een eigen separate bergbox.

Indeling: entree, hal, meterkast, slaapkamer, badkamer, met douche, wastafel, zwevend toilet , ruime
woonkamer met open keuken v.v. wasmachineaansluiting en toegang tot het balkon en een (fietsen)berging
in de onderbouw.

Het bekende winkelcentrum Boven ’t IJ is dus op korte loopafstand gelegen, net als de nieuwe Pathé
bioscoop Amsterdam-Noord met maar liefst twaalf zalen. Je wordt daar vast een hele regelmatige bezoeker.
Ook in de nabije omgeving: het uitgestrekte recreatiegebied ’t Twiske, fitness en diverse
sportaccommodaties.

De bereikbaarheid is meer dan prima: de uitvalsweg naar de Ring A10 ligt om de hoek en met het openbaar
vervoer voor de deur, Noord-Zuidlijn, ben je binnen enkele minuten op het Centraal Station!



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 285.000 k.k.
Servicekosten € 189.67 per maand
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg
Bijdrage VvE € 189,67 per maand

Bouw

Soort appartement Bovenwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1974
Specifiek Gedeeltelijk gestoffeerd
Soort dak Plat dak

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 48 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 8 m2

Externe Bergruimte 6 m2

Inhoud 160 m3

Indeling

Aantal kamers 2 (1 slaapkamer)
Aantal badkamers 1 badkamer
Badkamervoorzieningen 1 douche, 1 toilet en 1 wastafel
Aantal woonlagen 1 woonlaag
Gelegen op 9e woonlaag
Voorzieningen Natuurlijke ventilatie en kabel TV

Energie

Definitief energielabel D
Isolatie Dubbel glas
Verwarming Blokverwarming
Warm water Centrale voorziening

Kadastrale gegevens

Amsterdam AL 3614
Omvang Appartementsrecht of complex
Eigendomssituatie Erfpacht



Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg, in woonwijk en vrij uitzicht
Tuin Geen tuin
Balkon/dakterras Balkon aanwezig

Bergruimte

Schuur/berging Inpandige berging (1)

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Betaald parkeren en parkeervergunningen

VVE Checklist

Inschrijving KvK Ja
Jaarlijkse vergadering Ja
Periodieke bijdrage Ja (€ 189,67)
Reservefonds aanwezig Ja
Onderhoudsplan Ja
Opstalverzekering Ja
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Plattegrond





Plattegrond 3D





Meetcertificaat



Energielabel







Kadastrale kaart



Lijst van zaken















Vragenlijst




























