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In het rustige gedeelte van de Javastraat in Amsterdam ligt dit lichte 3-
kamerappartement. Het appartement van ca. 46 m2 heeft een zonnig balkon op het
zuiden over de volledige breedte van de woning. De woning is gelegen op een toplocatie
in de bruisende Indische Buurt!

Begane grond: gemeenschappelijk entree met trappenhuis.

Tweede verdieping: Overloop met meterkast, entree, hal met toilet. De woonkamer is
praktisch ingedeeld met een groot raam aan de voorzijde, welke uitzicht heeft over de
Javastraat.
De keuken bevindt zich aan de achterzijde van de woning en is voorzien van diverse
inbouwapparatuur zoals een gasfornuis, afzuigkap, oven en vaatwasser. Ook heeft de
keuken toegang tot het zonnige balkon op het Zuiden. Centraal tussen de woonkamer
en keuken is de badkamer. Deze is praktisch ingedeeld met een douche, wastafel en
een designradiator. Verder twee slaapkamers, de hoofdslaapkamer is ca. 8.5 m2. De
zijkamer, welke goed te gebruiken is als werk-/studeerkamer, geeft ook toegang tot het
balkon.



De Indische buurt is goed gelegen tussen het Oostelijk Havengebied, de
Watergraafsmeer en het Science Park. De wijk heeft zich in de afgelopen jaren
ontwikkeld tot een bruisende buurt met als centraal punt het Javaplein met meerdere
cafés, restaurants en de bibliotheek. Het bosrijke Flevopark en de populaire
Dappermarkt bevinden zich om de hoek.

Binnen 10 fietsminuten ben je in het centrum van Amsterdam. De woning is goed te
bereiken met het openbaar vervoer, met treinstation Muiderpoort en verschillende bus-
en tramhaltes op o.a. Javaplein op loopafstand. Met de auto heb je een snelle
aansluiting op de ring A10.



▪ Bouwjaar 1925
▪ Woonoppervlakte ca. 46 m2
▪ Licht 3-kamerappartement
▪ Woning breed balkon op 

het zuiden!
▪ Energielabel E
▪ Dubbel glas
▪ Erfpacht jaarlijkse canon 

€341,- tot 15 maart 2049,
▪ VvE maandelijkse bijdrage 

€ 55,-
▪ Toplocatie in Oost, tussen 

Javaplein en Flevopark
▪ Oplevering in overleg
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▪ Bouwjaar 1910
▪ Licht 3-kamerappartement
▪ Woning breed balkon op het zuiden!
▪ Energielabel E
▪ Dubbel glas
▪ Toplocatie in Oost, tussen Javaplein en 

Flevopark
▪ Oplevering in overleg

▪ Balkon op het zuiden ca. 6m2

▪ 3 kamers 
▪ Woonkamer  
▪ 2 slaapkamer 
▪ Dichte keuken
▪ Badkamer 
▪ Toilet

▪ In overleg

▪ Vraagprijs: € 355.000,-
▪ Bijdrage V.v.E. € 55,- per maand

▪ Intern: goed
▪ Extern: goed

▪ Gebruiksoppervlakte: ca. 46m2
▪ Gebouw gebonden buitenruimte ca. 

6m2 
▪ Inhoud: ca. 148 m3

▪ Lijst roerende zaken 
aanwezig (beschikbaar 
op aanvraag) 

▪ Wonen volgens 
bestemmingsplan

▪ Gemeente Amsterdam  
▪ Sectie W
▪ Nummer 8157
▪ Indexnummer 3

▪ Erfpacht jaarlijkse canon € 341,- tot 
15 maart 2049, aanvraag gunstige 
voorwaarden; canon vastgezet.

▪ 1910














