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Vraagprijs
€ 500.000,- k.k.
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Object:
In de Watergraafsmeer (Amsteldorp) gelegen maisonnette (met eigen opgang) op een prachtige
unieke locatie! Dichtbij het “stadse gevoel” maar in een omgeving met een dorps karakter! De
ligging is heerlijk rustig en groen. De woning van circa 72 m2 ligt aan een van de weinige
doodlopende straatjes die Amsterdam kent. Aan de voorzijde heeft u een bijzonder vrij uitzicht over
het groen en de “Skyline van Amsterdam”. Op de tweede verdieping is er heerlijk dakterras waar u
in alle privacy kan zitten.
Er is zelfs een optie om de woning te vergroten. We laten u die graag zien; bij de buren is deze net
gerealiseerd!

Indeling:

Eigen toegang met trappenhuis naar de verdieping.
Eerste verdieping:
Overloop met aansluitend een open studeer-/ werk-/ slaapkamer (eenvoudig af te sluiten middels een
tussenwand), een grote slaapkamer aan de straatzijde met op maat gemaakte kasten, een royale
badkamer met een dubbele wastafel, douche, wasmachine-/drogeropstelling en toegang naar het
woning brede balkon. Op deze etage is ook nog een diepe berging met de CV-opstelling en
stofzuigersysteem.
Tweede verdieping:
De woonkamer met open woonkeuken heeft door het balkenplafond, de brede eikenhouten vloerdelen
en de keukenstijl een landelijke sfeer. Het keukenblok bestaat uit twee delen die is voorzien van een
granieten aanrechtblad en heeft buiten de gebruikelijke inbouwapparatuur veel opbergruimte.
Via de openslaande deuren komt u op het zonnige dakterras op het zuidoosten van circa 15 m2.
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Ligging:
Het appartement ligt in een rustige, kindvriendelijke stukje van de Watergraafsmeer, in het Amsteldorp.
Deze buurt biedt alle voordelen van de stad maar ademt de sfeer van een dorp; een rustige woonwijk
waar de kinderen nog op straat kunnen spelen. Voor een hapje eten of een borrel is er voldoende keuze
in de directe omgeving (The Lobby, George Marina enz.). Amsterdam Oost biedt een ruime keuze aan
restaurants, hippe bars, koffietentjes, winkels etc. De locatie van de woning laat niets te wensen over.
Voor de dagelijkse boodschappen zijn het Christiaan Huygensplein, de Middenweg en winkelcentrum
Oostpoort binnen geringe afstand met de fiets te bereiken.

Bereikbaarheid:
Alle denkbare openbaar vervoerverbindingen zijn op loopafstand bij het Amstelstation. De Ring A-10 is
via de Gooiseweg bereikbaar op enkele autominuten afstand. Voor de deur parkeren is geen probleem.
Hiervoor is wel een vergunning nodig, voor actuele wachttijden en informatie verwijzen wij u door naar:
amsterdam.nl/parkeren-verkeer/parkeervergunning/.
Toch liever met de fiets? Het gezellige centrum van Amsterdam ligt op 10 fietsminuten.



▪ Woonoppervlakte 72 m2 
▪ Zonnepanelen
▪ Mogelijkheid tot uitbouw op de 

2de verdieping 
▪ Bouwjaar 1939
▪ Energielabel D
▪ Bijdrage V.v.E. € 89,- p.m.
▪ V.v.E. wordt professioneel 

beheerd
▪ Erfpacht afgekocht tot 

15-11-2063
▪ Dakterras zuidoosten

CV-combiketel (Nefit 2019) 
▪ Eikenhouten vloerdelen door 

hele woning
▪ Dubbelglas 



Fahrenheitsingel 21

Vraagprijs
€ 500.000,- k.k.



Vraagprijs
€ 500.000,- k.k.

Fahrenheitsingel 21



Vraagprijs
€ 500.000,- k.k.

Fahrenheitsingel 21



Vraagprijs
€ 500.000,- k.k.

Fahrenheitsingel 21



Bijzonderheden

▪ Woonoppervlakte 72 m2 
▪ Zonnepanelen
▪ Mogelijkheid tot uitbouw 2de verdieping 
▪ Bouwjaar 1939
▪ Energielabel D
▪ CV-combiketel (Nefit 2019) 
▪ Eikenhouten vloerdelen door hele woning
▪ Dubbelglas 

Buitenruimte
▪ Balkon op het zuidoosten ca.5m2
▪ Dakterras op het zuidoosten 

ca. 15m2

Bovenwoning  

▪ Open woonkeuken
▪ Dakterras op het zuidoosten van 

ca. 15m2 

Aanvaarding
▪ In overleg

Financieel

▪ Vraagprijs: € 500.000,-
▪ Bijdrage V.v.E. € 89,- per maand

Onderhoud

▪ Intern: goed
▪ Extern: goed

Oppervlakten

▪ Gebruiksoppervlakte: ca. 72m2
▪ Gebouwgebonden buitenruimte 

ca. 20 m2
▪ Inhoud: 241 m3

Roerende zaken

▪ Lijst roerende zaken 
aanwezig (beschikbaar 
op aanvraag) 

Bestemming

▪ Wonen volgens 
bestemmingsplan

Kadastraal

▪ Gemeente Amsterdam  
▪ Sectie A
▪ Nummer 4674
▪ IndexnummerA8Grondsituatie

▪ Erfpacht afgekocht tot 15-11-2063

Bouwjaar

▪ 1939
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