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Prachtig klassiek en royaal dubbel bovenhuis (ca. 160 m2) met twee balkons op de
woonverdieping en een dakterras (ca. 24 m2) met droogloop, gelegen met vrij uitzicht
aan de voorzijde op het kerkplein voor de Chassékerk en aan de achterzijde op een
natuurtuin welke wordt beheerd door een Stichting en onderhouden door een hovenier
en een groep vrijwilligers.

Gemeenschappelijke entree en trappenhuis.

Derde verdieping: de entree naar het appartement. Via een royale hal kom je in de
riante woonkamer en suite met aan de voorzijde een balkon. Het appartement is zeer
breed en heeft ook een royale werkkamer aan de straatzijde. Aan de achterzijde loopt
de woonkamer over in de sfeervolle woonkeuken met een inbouw keuken en
apparatuur. Openslaande deuren bieden toegang tot het woning brede balkon.

Vierde verdieping: Via de interne trap komt u op de vierde verdieping waar zich 4
slaapkamers bevinden. Aan de achterzijde zowel als aan de voorzijde zijn twee slaap-
werkkamers gesitueerd, alle van royale afmetingen. Centraal is de badkamer met
ligbad, separate douche, wastafel en toilet mét bovenlicht.
Via een vaste trap gaat u via een zg. droogloop (klein gebouwtje op het dak) naar het

prachtige dakterras waar u de hele dag kunt genieten van de zon en het uitzicht.



De  woning ligt in een rustig en doodlopend zijstraatje van de Chasséstraat, in de 

Baarsjes in stadsdeel West. Een zeer gezellige buurt met veel kleinschalige horeca en 

ook dichtbij de Kinkerstraat. Voor de dagelijkse boodschappen ligt de supermarkt om de 

hoek. Het Rembrandtpark en Erasmuspark, diverse sportscholen en goede 

kinderopvang in de buurt.

Het appartement is zowel met het openbaar vervoer als met de auto goed bereikbaar. 

Binnen enkele minuten ben je op de A10 of in de binnenstad. Op loopafstand is openbaar 

vervoer zoals tram en bus en met de fiets sta je binnen mum van tijd in het hartje van 

Amsterdam.



▪ Woonoppervlakte ca. 159 
m2 

▪ 4 slaapkamers
▪ Dakterras en 2 balkons
▪ Dubbelglas
▪ Actieve VvE
▪ Gelegen op eigen grond! 

Geen erfpacht
▪ Levering: in overleg, Q4-

2021
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▪ Woonoppervlakte ca. 159 m2 
▪ 4 slaapkamers
▪ Dakterras en 2 balkons
▪ Dubbelglas
▪ Actieve VvE
▪ Gelegen op eigen grond! Geen erfpacht
▪ Levering: in overleg, Q4-2021

▪ Dakterras ca. 24 m2
▪ 2 balkons

▪ Woonkamer
▪ Keuken   
▪ 4 slaapkamers
▪ Badkamer 

▪ In overleg, 
Q4-2021

▪ Vraagprijs: € 975.000,-
▪ Bijdrage V.v.E. € 156,- per 

maand

▪ Intern: goed
▪ Extern: goed

▪ Gebruiksoppervlakte: ca. 159 m2
▪ Gebouwgebonden buitenruimte ca. 

34 m2
▪ Inhoud: 526 m3

▪ Lijst roerende zaken 
aanwezig (beschikbaar 
op aanvraag) 

▪ Wonen volgens 
bestemmingsplan

▪ Gemeente Sloten 
▪ Sectie C
▪ Nummer 10809
▪ Indexnummer 4

▪ Eigen grond

▪ 1914
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