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Vraagprijs
€895.000,- k.k.
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Object:
Unieke loft-achtige, dubbele boven woning van 114 m2. Perfect gelegen in het bruisende Amsterdam Oost, aan de 

rand van de kindvriendelijke Watergraafsmeer met zijn goede scholen en kinderdagverblijven. De living is op de 

bovenste verdieping onder de opengewerkte kap en de vijf (5!) slaapkamers op de derde verdieping. De woning is 

als het ware omgekeerd om optimaal gebruik te kunnen maken van het zonnige dakterras.

Indeling: 
Begane grond: 

Gemeenschappelijke entree, entree woning op de tweede verdieping met halletje en garderobe. Ideaal voor om de 

jassen en schoenen op te bergen.

Derde verdieping: 

Overloop met toilet en fonteintje, 5 kamers, 4 slaapkamers en een hobby-/ werkkamer. De badkamer, recent 

vernieuwd, is centraal gelegen met een inloopdouche, dubbele wastafel, ligbad en designradiator.

Aan de voorzijde van de woning zijn 3 slaapkamers, 2 van de kamers hebben openslaande deuren naar het Franse 

balkon met zicht op de Ringvaart en Oostpoort. Aan de achterzijde de royale hoofdslaapkamer en een werk-

/slaapkamer van resp. 13 m2 en 7 m2 met toegang naar het tweede balkon op het Zuiden. Zowel aan de voor- als 

achterzijde is er door de vele ramen veel lichtinval.

Vierde verdieping: 

Vanaf de derde verdieping met een trap omhoog waar de unieke loft-achtige living zich openbaart. De kap met een 

hoge nok van 4,30 m  en de houten draagbalken in het zicht geven deze verdieping zijn unieke karakter. Door de 

hoogte en de raampartijen komt er veel licht naar binnen en voelt de living van 43 m2 ruim aan. De open keuken is 

voorzien van gasfornuis, afzuigkap, vaatwasser en een groot eiland met oven. Het keuken-eiland zorgt voor een 

mooie verbinding met de woonkamer. Vanuit de keuken is er toegang tot het dakterras van 10 m2, gelegen op het 

zuiden. Door de beschutte hoekligging kun je in alle privacy genieten van de zon met een prachtig uitzicht over de 

Watergraafsmeer.



Ligging:
De woning heeft een perfecte ligging op de grens van het meer stadse gedeelte van Oostpoort en de 

Watergraafsmeer met zijn dorpse karakter. Aan de andere kant van de Ringvaart vind je Oostpoort met een zeer 

divers winkelaanbod maar ook bijv. café-/restaurant Poussiat & Kater. Ook vlakbij zijn de Middenweg en 

Linnaeusstraat, hectisch en sfeervol met een breed aanbod van winkels en horeca maar ook bijv. het Manor hotel in 

het voormalige Burgerziekenhuis en veel kleinere niche winkels zoals de Marqt. 

Wat betreffende horecagelegenheden kun je je hart ophalen; cafés met een terras zoals de Biertuin en Tapperij De 

Eeuwige Jeugd, een hapje bij Five Brothers Fat of Louie Louie maar ook serieus lunchen bij restaurant “Merkelbach” 

of een avond dineren bij “de Kas”, allemaal op loopafstand. 

Wat sportiever aangelegd? Zwemmen in het aloude Sportfondsenbad of bij Trainmore maar ook buiten; in het 

Oosterpark of Park Frankendael (met elke laatste zondag van de maand “Pure Markt”) kun je lekker joggen, tennis-

en voetbalvelden op fietsafstand. Voor de Openbare Bibliotheek hoef je niet te reizen, want daar ligt de woning 

boven.

Bereikbaarheid:

Openbaar vervoer zoals trams, bussen en NS station Sciencepark en Amstelstation bevinden zich op loop- c.q. 

fietsafstand. Via de Middenweg bereikt u de Ring A-10 in een paar minuten.

Parkeervergunninggebied Oost-5a, momenteel geen wachtlijst. Tweede parkeervergunning mogelijk!! Er is ruim 

voldoende parkeergelegenheid voor de deur. Voor info zie website: amsterdam.nl/parkeren.
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▪ Woonoppervlakte 148 m2 (NEN 
2580)

▪ Dubbel bovenhuis
▪ EIGEN GROND: GEEN ERFPACHT!!
▪ Eigen entree en trappenhuis
▪ Bouwjaar 1903
▪ 3 slaapkamers
▪ Energielabel B
▪ Voorzien van 8 zonnepanelen
▪ 2 balkons, waarvan één op het 

zonnige zuidwesten
▪ Kindvriendelijke omgeving
▪ Notaris keuze koper, ring 

Amsterdam
▪ Levering: in overleg  
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Bijzonderheden
▪ Woonoppervlakte 114 m2 (NEN 2580)
▪ Dubbel bovenhuis
▪ Erfpacht afgekocht 2063
▪ Bouwjaar 1928
▪ Energielabel C
▪ Zonnig Dakterras, 2 balkons
▪ Kindvriendelijke omgeving
▪ Notaris keuze koper, ring Amsterdam
▪ Levering: in overleg 

Buitenruimte
▪ Balkon voorzijde ca. 4 m2
▪ Balkon achterzijde ca. 4m2
▪ Dakterras ca. 10 m2

Appartement

▪ Lichte woon kamer
▪ Open keuken
▪ Dakterras
▪ 5 slaapkamers
▪ Badkamer
▪ Toilet
▪ 2 balkons

Aanvaarding
▪ In overleg

Financieel

▪ Vraagprijs: € 895.000,-

Onderhoud

▪ Intern: goed
▪ Extern: goed

Oppervlakten

▪ Gebruiksoppervlakte: ca. 114m2
▪ Gebouw gebonden buitenruimte ca. 18 

m2

Roerende zaken

▪ Lijst roerende zaken 
aanwezig (beschikbaar 
op aanvraag) 

Bestemming

▪ Wonen volgens 
bestemmingsplan

Kadastraal

▪ Gemeente Watergraafsmeer  
▪ Sectie B
▪ Nummer 5089
▪ Appartementsindex A28
▪ Aandeel 2/54Juridisch

▪ Erfpacht afgekocht tot 31 augustus 2063

Bouwjaar

▪ 1928
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