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Vraagprijs
€ 500.000,- k.k.
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Object:
In het groene en autoluwe Park de Meer ligt dit ruim en goed ingedeelde appartement 

van 83 m2 met een zonnig balkon op het zuidwesten. Het appartement is volledig 

geïsoleerd en gasloos!

Indeling:
Begane grond met gemeenschappelijk entree met lift.

Eerste verdieping: Entree woning, hal met toilet en toegang tot de andere vertrekken. 
Twee ruime kamers aan de galerij zijde van ca. 15 m2 en 6 m2. De woonkamer is royaal 
opgesteld en grenst aan het balkon (zuidwesten). Hier kunt u heerlijk genieten van de 
zon in alle privacy. De halfopen keuken is ruim opgesteld met diverse 
inbouwapparatuur; inductiekookplaat, afzuigkap, koel-vriescombinatie. De badkamer 
ligt centraal in het appartement en is voorzien van een wastafelmeubel, ruime douche 
en een designradiator. In de hal is er een inpandige berging met opstelplaats voor de 
wasmachine en droger en extra opbergruimte.

Parkeren:

De woning beschikt over een parkeerplaats voor motor en elektrische bakfiets in de 

onderliggende parkeergarage. In dezelfde garage kan een plaats voor de auto gehuurd 

worden.
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Ligging:
Dit appartementencomplex is gelegen in ‘Park de Meer’ op heilige grond nl. vlakbij de middenstip van het Ajax 

stadion “De Meer”. Deze woonwijk is geheel autoluw, waardoor de wijk zeer kindvriendelijk is met diverse 

speelruimtes.

Op loopafstand bevindt zich het ‘Christiaan Huygensplein’ met een zeer divers winkelaanbod, zoals Albert Heijn, een 

sportschool, bakker, Hema, delicatessenwinkel, ijssalon, groenteboer, slijter, etc. Verder zijn er diverse 

sportverenigingen zoals voetbal, hockey- en tennisclubs en natuurlijk de bekende ‘Jaap Edenbaan’, deze liggen ook 

allen op loopafstand.

De Watergraafsmeer is als een dorp in de stad, relaxed wonen in een omgeving met veel groen net buiten de hectiek 

van het stadscentrum. Er zijn meerdere café ’s en restaurants in de buurt en er is een divers aanbod aan leuke 

winkels. Dichtbij ligt ook het mooie en levendige Park Franckendael, waar het vooral op zomerse dagen gezellig druk 

is.

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.



▪ Bouwjaar 2001
▪ Appartement op de begane grond 

incl. parkeerplaats en berging
▪ twee slaapkamers
▪ 83 m2 (NEN 2580 meetrapport)
▪ Videofoon
▪ Lift
▪ Energielabel A, stadsverwarming
▪ Kindvriendelijke buurt
▪ Bijdrage VvE: €140,22 p.m.
▪ Oplevering: in overleg
▪ Notaris keuze koper; Ring model 

Amsterdam
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Bijzonderheden
▪ Bouwjaar 2001
▪ Appartement op de begane grond incl. 

parkeerplaats en berging
▪ 83 m2 (NEN 2580 meetrapport)
▪ Energielabel A
▪ Stadsverwarming
▪ Videofoon
▪ Lift
▪ Actieve VvE
▪ Bijdrage VvE: €140,22
▪ Kindvriendelijke buurt
▪ Oplevering: in overleg
▪ Notaris keuze koper; Ring model Amsterdam

Buitenruimte
▪ Overdekt, inpandig balkon: 5 m2 op 

het westen

Appartement

▪ Royale woonkamer
▪ Luxe open keuken
▪ Moderne badkamer
▪ 2 slaapkamers
▪ Inpandige en externe berging
▪ Overdekt balkon

Aanvaarding
▪ In overleg, kan 

snel

Financieel

▪ Vraagprijs: € 500.000,-

Onderhoud

▪ Intern: goed
▪ Extern: goed

Oppervlakten

▪ Gebruiksoppervlakte: ca. 83 m2
▪ Overige inpandige ruimte: 0 m2
▪ Externe bergruimte: 3 m2

Roerende zaken

▪ Lijst roerende zaken 
aanwezig (beschikbaar 
op aanvraag) 

Bestemming

▪ Wonen volgens 
bestemmingsplan

Kadastraal

▪ Gemeente Watergraafsmeer  
▪ Sectie B
▪ Nummer 4385
▪ Indexnummer: A8
▪ Aandeel: 84/4.868Juridisch

▪ De erfpacht is afgekocht tot 15-01-2050

Bouwjaar

▪ 2001
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