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Vraagprijs
€ 400.000,- k.k.



Geuzenkade 
49 II

Object:
Sfeervol 3-4 kamerappartement van 56 m2, gelegen op de tweede verdieping met vrij
uitzicht over een groen plantsoen en zijdelings het Westelijk Marktkanaal.
Het appartement is zeer praktisch en ruimte efficiënt ingedeeld met een ruime woonkamer
met erker en zijslaapkamer, een royale slaapkamer en woonkeuken beiden met toegang
tot het balkon op het Zuiden. Op de zolder bevindt zich een berging/ zolderkamer van ca. 10
m2 met daglichttoetreding.

Indeling:
Begane grond: 

Entree met trappenhuis.

Tweede verdieping: 

Entree woning, hal met separaat toilet, woonkamer aan de straatzijde met erker en 

uitzicht over groen en water, een zij (slaap)kamer, centraal de badkamer met douche en 

toilet, aan de achterzijde de woonkeuken met een nette keukeninrichting. De keuken is 

voorzien van diverse apparatuur en groot genoeg om een eettafel te plaatsen. Zowel de 

keuken als de slaapkamer hebben openslaande deuren naar het balkon op het zuiden. Op 

de zolder bevindt zich een ruime berging/ zolderkamer van ca. 10 m2 met aan de 

straatzijde daglichttoetreding door een aantal ramen.



Ligging:
In de directe omgeving bevinden zich vele leuke winkels en gezellige horecagelegenheden,
waaronder Bar Spek, Bar Hendrix, Maz Mez en Restaurant Faam. Voor de dagelijkse
boodschappen kun je om de hoek terecht bij o.a. de Albert Heijn, de Aldi en de Stach. Ook
voor ambachtelijke winkels zoals slagers en bakkerijen zit je in de juiste buurt.
Hou je van rust en natuur, maar ook van goed gezelschap? Dan zit je hier ideaal. Omringd
door de rust, groen en water maar toch met alle gemakken en voorzieningen binnen
handbereik én de binnen stad vlakbij!

Bereikbaarheid:
Het appartement ligt aan de stadszijde van de Baarsjes, een bruisende en centrale locatie
om te wonen. De Geuzenkade wordt gekenmerkt door de parkachtige omgeving waar geen
doorgaand verkeer door de straten rijdt met voldoende parkeergelegenheid. Opvallend zijn
de rustige ligging en het prachtige uitzicht over het water en het groen van de treurwilgen.
De Geuzenkade ligt ook centraal; op de rand van Oud-West en slechts enkele minuten
fietsen van de Jordaan en het Westerpark.
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▪ Bouwjaar 1930
▪ Woonoppervlakte 56 m2 

(NEN2580)
▪ 3-4 kamer appartement
▪ Uitzicht over groen 

plantsoen en schuin op het 
water!

▪ Energielabel C
▪ Actief, professioneel 

beheerde VvE, 8 leden
▪ MJOP aanwezig!
▪ Om de hoek van de Jan van 

Galenstraat, in het hart van 
de Baarsjes!

▪ Oplevering in overleg
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Bijzonderheden

▪ Woonoppervlakte 56 m2 (NEN2580)
▪ 3-4 kamers
▪ Energielabel C
▪ Balkon op het zuiden!
▪ Toplocatie nabij Jan van Galen en Admiraal de

Ruijterweg
▪ Actieve, professioneel beheerde VvE
▪ Erfpacht canon €400,- per jaar
▪ Oplevering in overleg 

Benedenwoning  

▪ 3 kamers 
▪ Woonkamer
▪ Keuken
▪ 1 slaapkamer, 1 slaapkamer en-

suite
▪ Badkamer 
▪ Balkon

Aanvaarding
▪ In overleg

Financieel

▪ Vraagprijs: € 400.000,-
▪ Bijdrage V.v.E. € 90,- per maand

Onderhoud

▪ Intern: goed
▪ Extern: goed

Oppervlakten

▪ Gebruiksoppervlakte: ca. 56m2
▪ Gebouwgebonden buitenruimte: ca.6 m2
▪ Externe bergruimte: 10 m2
▪ Inhoud: 175 m3

Roerende zaken

▪ Lijst roerende zaken 
aanwezig (beschikbaar 
op aanvraag) 

Bestemming

▪ Wonen volgens 
bestemmingsplan

Kadastraal

▪ Gemeente Sloten 
▪ Sectie L
▪ Nummer 3271-A
▪ Indexnummer 5
▪ Aandeel: 1/8

Grondsituatie
▪ Voortdurende erfpacht gemeente 

Amsterdam, jaarlijkse canon € 400,-

Bouwjaar

▪ 1930
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