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Een authentiek en zeer licht 3-kamer, turn-key appartement van ca. 76 m2 gelegen aan 

de rustige Tuinbouwstraat in het gewilde Watergraafsmeer. Het appartement beschikt 

over een royale woonkamer met aansluitend balkon en een eigen berging op de begane 

grond. Het appartement is 2018 volledig gerenoveerd en er is mogelijkheid om nog een 

extra kamer te realiseren op de bovenverdieping. 

Op de begane grond bevindt zich een eigen entree, inbouwkast voor schoenen en trap 

naar de eerste verdieping. 

Eerste verdieping: Overloop, toilet, bergkast. De doorzon woonkamer is volledig strak 

gestuukt en voorzien van een lichte laminaat vloer en toegang tot het balkon aan de 

achterzijde.. De keuken is modern en voorzien van een gasfornuis met wok brander, 

oven, vaatwasser, koelkast met vriezer. Het balkon aan de achterzijde is op 

het West georiënteerd, woning breed. Tweede verdieping: Overloop met toegang 

tot twee royale slaapkamers aan voor- en achterzijde. De zolder is ontsloten door een 

vlizotrap in de slaapkamer aan de achterzijde. Via de overloop heeft u toegang tot het 

washok met droger en wasmachine aansluiting en de badkamer. Een zolder, ideaal als 

extra opbergruimte, kan ook omgebouwd worden tot een extra slaapkamer.



Het appartement is gelegen in het kindvriendelijke Betondorp, stadsdeel
Watergraafsmeer. De buurt kenmerkt zich door de rustige straten, veel groen en mooie
jaren ’20 huizen wat zorgt voor een charmant dorpse uitstraling. Net buiten Betondorp
liggen diverse sportvelden en sportverenigingen voor voetbal, hockey, tennis en de Jaap
Edenbaan om te schaatsen.

Het appartement ligt gunstig ten opzichte van het openbaar vervoer, tram 19 op
loopafstand alsmede diverse buslijnen. Station Duivendrecht en Amstel liggen op
minder dan 10 minuten fietsen van de woning. Met de auto bent u binnen 2 min op de
A10.



▪ Woonoppervlakte 76 m2
▪ Bouwjaar 1924 
▪ 2 royale slaapkamers
▪ Kindvriendelijke omgeving
▪ Balkon op het Westen
▪ Bijdrage VvE: 
▪ Erfpacht afgekocht tot t/m 

2054
▪ Eeuwigdurende erfpacht 

onder gunstige 
voorwaarden aangevraagd

▪ Levering: in overleg
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▪ Bouwjaar 1924
▪ Volledig gerenoveerd in 2018 
▪ C.V. ketel 2010
▪ Energielabel D  
▪ Kindvriendelijke omgeving

▪ Tuin op het zuidoosten ca. 100m2

▪ Woonkamer
▪ Keuken   
▪ 2 slaapkamers
▪ Badkamer 

▪ In overleg

▪ Vraagprijs: € 465.000,-
▪ Bijdrage VvE€248,17 per maand

▪ Intern:
▪ Extern:

▪ Gebruiksoppervlakte: ca. 76 m2
▪ Overige inpandige ruimte ca. 5 m2
▪ Gebouwgebonden buitenruimte ca. 10 

m2
▪ Externe bergruimte ca. 4 m2
▪ Inhoud: 298m3

▪ Lijst roerende zaken 
aanwezig (beschikbaar 
op aanvraag) 

▪ Wonen volgens 
bestemmingsplan

▪ Gemeente 
Watergraafsmeer  

▪ Sectie C
▪ Nummer 388
▪ Indexnummer 108▪ Erfpacht afgekocht 2054

▪ 1924
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