
€ 865.000



Een prachtig dubbel benedenhuis met een heerlijke, door een tuinarchitect ontworpen
beschutte tuin in de populaire Oosterparkbuurt. De woning is met zorg in 2013 volledig
vernieuwbouwd, met behoud van de originele en voorname voorgevel met portiek.

Eigen entree aan de straatzijde met extra bergruimte.
Begane grond: Ruime hal met toilet en trapopgang naar eerste verdieping. Aan de
straatzijde ligt de open woonkeuken in een wandopstelling voorzien van alle benodigde
inbouwapparatuur. Tussen de keuken en woonkamer is een royale voorraadkast. De
gehele benedenverdieping is voorzien van een mooie Europees eiken parketvloer. De
woonkamer is tuingericht en over de gehele breedte van de woning met openslaande
deuren naar de tuin op het noord-westen. Deze functionele en toch zeer groene tuin is
onder architectuur aangelegd.
Eerste verdieping: Op de lichte eerste verdieping is de master bedroom gelegen aan de
achterzijde met toegang middels openslaande deuren naar het brede balkon, welke
over de gehele breedte van het huis loopt. Een tweede slaapkamer heeft eveneens met
eigen deur toegang tot het balkon. Aan de voorzijde een derde zeer royale slaapkamer.
De ruime overloop heeft tevens nog een bergkast (optioneel is hier een extra apart
toilet te plaatsen) en aparte wasruimte voor droger, CV en wasmachine. De moderne
badkamer heeft een ligbad, douche, toilet en een dubbele wastafel.



De ligging is fantastisch, gelegen in stadsdeel Oost, op loopafstand van de Amstel en het
altijd gezellige Beukenplein met horecagelegenheden zoals Café Maxwell, Bar
Bukowski en Clos, alsmede alle voorzieningen voor de dagelijkse boodschappen!
Andere voorzieningen zijn het populaire Oosterpark, Park Frankendael, de winkels in de
Linnaeusstraat, winkelcentrum Oostpoort en verderop, de bekroonde Dappermarkt.

Zeer vlakbij is een metrohalte en in minder dan 10 minuten fiets je naar hartje Centrum.
Het appartement is per auto gemakkelijk bereikbaar vanaf de ringweg A2 en A10 en
vrijwel altijd ruimte tot parkeren voor de deur. Er zijn diverse tramhaltes nabij o.a.
tramlijn 3, 7, en metrolijn 51, 53, 54 en buslijn 37.



▪ Dubbel benedenhuis  97 m2 
▪ Vernieuwbouw uit 2013 

door Ymere (no. 269 en 271)
▪ 3 royale slaapkamers
▪ Mogelijkheid om 

vergunningsvrij uit te 
bouwen

▪ Volledig geïsoleerd, 
energielabel A

▪ Beschutte tuin en woning 
breed balkon

▪ Erfpacht eeuwigdurend 
afgekocht 

▪ Oplevering in overleg
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▪ Dubbel benedenhuis van 97 m2 
▪ Vernieuwbouw uit 2013 door Ymere (no. 269 en 

271)
▪ 3 royale slaapkamers
▪ Aan rustige weg, in woonwijk
▪ Volledig geïsoleerd, energielabel A
▪ Beschutte tuin en woning breed balkon
▪ Oplevering in overleg

▪ Balkon op het noordwesten ca. 7m2
▪ Tuin op het noordwesten ca. 39m2

▪ 4 kamers 
▪ Woonkamer   
▪ 3 slaapkamers 
▪ Open keuken
▪ Badkamer 
▪ Toilet

▪ In overleg

▪ Vraagprijs: € 865.000,-
▪ Bijdrage V.v.E. € 129,-

per maand

▪ Intern: goed
▪ Extern: goed

▪ Gebruiksoppervlakte: ca. 97m2
▪ Overige inpandige ruimte 1 m2
▪ Gebouwgebonden buitenruimte 7 m2
▪ Inhoud: 316 m3

▪ Lijst roerende zaken 
aanwezig (beschikbaar 
op aanvraag) 

▪ Wonen volgens 
bestemmingsplan

▪ Gemeente Amsterdam  
▪ Sectie W
▪ Nummer 8757
▪ Indexnummer 1

▪ Erfpacht eeuwigdurend afgekocht

▪ 1905
















