
€850.000



Royaal en authentiek benedenhuis van 93 m2 met een zonnige tuin van ca. 50 m2 en
drie slaapkamers. De woning is in 2009 gerenoveerd met behoud van originele details
zoals glas-in-loodramen, een en-suite woonkamer, paneeldeuren en een visgraat
parketvloer. De woning is gelegen in een rustige, kindvriendelijke straat in de
Watergraafsmeer.

Eigen entree met hal en gang. De woonkamer is een originele kamer en suite aan de
straatzijde, de woonkeuken is aan de tuinzijde. De woonkamer, zuid georiënteerd is
licht door de grote raampartijen en biedt uitzicht op de voorgelegen groenstrook. De
royale woonkeuken aan de achterzijde biedt ruimte voor een grote eettafel. De keuken
is voorzien van een natuurstenen werkblad en diverse inbouwapparatuur. Via
openslaande deuren is er toegang tot de tuin van ca. 50 m2 met een houten berging. De
tuin oriëntatie is Noord-West, dus genieten van de middag- en avondzon. De woning
heeft 3 slaapkamers waarvan er twee grenzen aan de tuin. De royale hoofdslaapkamer
heeft authentieke openslaande deuren naar de tuin. De naastgelegen kleinere
slaapkamer is een ideale kinder-/ werkkamer. Aan de voorzijde is de 3de kamer
momenteel in gebruik als werkkamer, met zicht op de groenstrook. In de gang bevinden
zich nog twee ruime bergkasten, waarvan er een momenteel gebruikt wordt voor zowel
een wasmachine als een droger.



De Watergraafsmeer is een zeer geliefde woonwijk met dorpse kenmerken. De woning
is gelegen in het rustigere gedeelte van de straat. Op loopafstand bevindt zich het
Christiaan Huygensplein, Middenweg en Linnaeusstraat. Hier kunt u terecht voor de
dagelijkse boodschappen of genieten op een terras bij een van de vele
horecagelegenheden. Er zijn in de nabije omgeving diverse goede (basis) scholen,
speeltuinen en aan het einde van de straat is er een kinderboerderij!

De ligging is uitstekend, op 5 minuten afstand van de ringweg A 10, openbaar vervoer
(tram en bus) en stations Science Park en Amstel liggen op loop/fietsafstand. Het
centrum van Amsterdam is binnen twintig minuten te bereiken.



▪ Woonoppervlakte 93 m2 
(NEN 2580)

▪ Royale tuin van ca. 50 m2
▪ Gerenoveerd in 2009
▪ Authentieke details; glas in 

lood, paneeldeuren 
▪ Eikenhouten visgraatvloer
▪ Actieve, kleine VvE 3 leden
▪ VvE bijdrage €135,-
▪ Jaarlijkse erfpacht canon 

€913,-
▪ Oplevering 1 februari 2022
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▪ Royale tuin op het noordwesten 
ca.50m2

▪ 4 kamers 
▪ Woonkamer en-suite
▪ 3 slaapkamers 
▪ Dichte keuken
▪ Schuur in de tuin
▪ Badkamer 
▪ Toilet

▪ In overleg

▪ Vraagprijs: € 850.000,-
▪ Bijdrage V.v.E. € 135,-

per maand

▪ Intern: goed
▪ Extern: goed

▪ Gebruiksoppervlakte: ca. 93m2
▪ Inhoud: 342 m3

▪ Lijst roerende zaken 
aanwezig (beschikbaar 
op aanvraag) 

▪ Wonen volgens 
bestemmingsplan

▪ Gemeente Watergraafsmeer  
▪ Sectie B
▪ Nummer 4795
▪ Indexnummer A1

▪ Jaarlijkse erfpacht canon €913,- tot 
2055

▪ Onder gunstige vastgezet, vanaf 2055 
€1033,- per jaar

▪ 1931














