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Object:

Fraai en gemoderniseerd 4 kamer appartement op de bovenste verdieping van ca. 82 m2. De
woning is licht als gevolg van ligging, grote raam partijen en hoge plafonds. Het balkon van ca. 6
m2 is gelegen op het zuidoosten en bereikbaar vanuit de keuken en kleine slaapkamer. Naast de
nodige bergruimte in de woning bevindt zich in het souterrain een eigen afgesloten berging van ca.
6 m2. Het gehele appartement is voorzien van een eiken, lamelparket vloer, welke zwevend is
gelegd en extra geïsoleerd middels een Easycell ondervloer. Parkeren middels
bewonersvergunning, momenteel geen wachttijd.

Indeling:

Entree, afgesloten, geeft toegang tot algemeen trappenhuis, voordeur op de 2e etage, hal, gang, 2
slaapkamers, badkamer, toilet, diverse kasten, woonkamer en suite, open keuken verbonden met
eetkamer, balkon, berging in onderbouw. De inbouwkeuken is voorzien van; vaatwasser, koel-
/vriescombinatie, 3 extra vrieslades, 4-pits gasfornuis, afzuigkap, en combi-oven.



Ligging:

Het appartement is gelegen in Stadsdeel Oost en meer in het bijzonder de Watergraafsmeer. De
wijk kenmerkt zicht door brede straten, veel groen, sportaccommodaties, uitgaansmogelijkheden
en goede scholen.

Bereikbaarheid:

De bereikbaarheid is erg goed, zowel met de auto als met het openbaar vervoer. In slechts
enkele minuten ben je op de Ring A10. Het NS-station Science Park ligt op loopafstand en
om de hoek rijden tram 19 en diverse bussen richting het centrum en station Amsterdam
Amstel.



▪ Woonoppervlakte 82 m2 
▪ Bouwjaar jaren ’50
▪ Eigen grond, geen erfpacht!
▪ 2 slaapkamers, mogelijkheid 

tot 3 slaapkamers
▪ Actieve VvE
▪ Servicekosten € 155,77
▪ Collectieve verwarming € 

89,21
▪ Dubbel glas (HR ++)
▪ Oplevering in overleg
▪ Notaris keuze koper; Ring 

model Amsterdam
▪ Levering: in overleg













Bijzonderheden

▪ Eigen grond, geen erfpacht!
▪ Dubbel glas (HR++)
▪ 4 kamers
▪ Actieve, professioneel beheerde VvE
▪ Balkon op het zuidoosten
▪ Aan rustige weg 
▪ In woonwijk

Bovenwoning  

▪ 3 kamers 
▪ Woonkamer en-suite  
▪ 2 slaapkamers, optie tot 3de

slaapkamer
▪ Openkeuken
▪ Berging in de onderbouw
▪ Badkamer 
▪ Toilet
▪ Balkon

Aanvaarding
▪ In overleg

Financieel

▪ Vraagprijs: € 537.500,-
▪ Bijdrage V.v.E. € 244,98,- per 

maand

Onderhoud

▪ Intern: goed
▪ Extern: goed

Oppervlakten

▪ Gebruiksoppervlakte: ca. 82m2
▪ Gebouw gebonden buitenruimte ca. 

6m2
▪ Externe berging: ca. 6m2
▪ Inhoud: 308,4m3

Roerende zaken

▪ Lijst roerende zaken 
aanwezig (beschikbaar 
op aanvraag) 

Bestemming

▪ Wonen volgens 
bestemmingsplan

Kadastraal

▪ Gemeente Amsterdam  

▪ Sectie B
▪ Nummer 3923
▪ IndexnummerA41

100/2,568
Berging: 
Indexnummer A 56
7/2,568

Grondsituatie

▪ Eigen grond, geen erfpacht

Bouwjaar

▪ 1945-1959












