
KOMETENSINGEL 423 

Vraagprijs 

€ 575.000,- k.k. 



Kometensingel 423 

Object: 
Wonen in Noord vlakbij de populaire NDSM-werf met al zijn bruisende activiteiten, liggend aan de 

Oostertocht met vrij uitzicht aan de voorzijde in deze ruime eengezinswoning met vier! slaapkamers. De 

woning is in 2016 volledig gestript en aan de tuinzijde uitgebouwd. 

Ben je op zoek naar een ideale gezinswoning in een rustige, kindvriendelijke én groene omgeving met 

de voordelen van Amsterdam centrum om de hoek? Wacht niet langer en bel ons voor een afspraak. 

Indeling: 
Via de voortuin naar de eigen entree, hal met toilet naar de “doorzon” woonkamer.  Opvallend is hier de 

erker aan de straatzijde en de royale uitbouw met woonkeuken aan de tuinzijde. Hier bevindt zich de 

moderne inbouwkeuken (2016) met eiland voorzien van alle (inbouw-) apparatuur. Via een loopdeur is 

de beschutte achtertuin bereikbaar met een eigen houten berging en achterom.  

Eerste verdieping: Overloop met aan de straatzijde twee slaapkamers waarvan één een (piep-)klein 

studeerkamertje is. Aan de achterzijde is een royale slaapkamer en centraal de badkamer met een 

tweede toilet, wastafel en inloopdouche. 

Tweede (kap-)verdieping: Vroeger een bergvliering maar nu een volwaardige woonverdieping ( 2018) 

door het plaatsen van een dakkapel aan de straatzijde zowel als aan de tuinzijde. Via een vaste trap 

naar de overloop naar een grote slaapkamer met een grote berging met de opstelplaats voor C.V. als 

een droger-, wasmachine aansluiting. 

Tuin: De voortuin ligt op het Zuiden en daar de Kometensingel alleen voor bestemmingsverkeer wordt 

gebruikt heerlijk om van de zon te genieten en de achtertuin op het noord-oosten is beschut en diep 

genoeg waardoor er altijd wel een plekje in de zon te vinden is. 



Kometensingel 423 

Ligging: 
De Kometensingel ligt in het steeds populairder wordende Tuindorp Oostzaan. Op loopafstand zijn de 

winkelcentra Zonneplein en Molenwijk voor de dagelijkse boodschappen. 

Dat de populariteit van deze buurt de laatste jaren zo is gestegen, komt mede door de charmante jaren 

30 woningen en de fijne centrale ligging. Zo ligt de woning op slechts 7 minuten fietsen van de NDSM-

pont en leuke horecagelegenheden als Pllek, Noorderlicht, de IJkantine en Loetje aan het IJ maar ook 

op fietsafstand van het prachtige recreatiegebied ‘het Twiske’.  

De A10, de A8 en de A5 liggen op enkele minuten rijden. 



 Goed onderhouden 
eengezinswoning 

 Vier (4!) slaapkamers  
 Volledig gerenoveerd in 2016, 

kapverdieping 2018  
 Woning uitgebouwd  
 Voortuin op het zuiden met vrij 

uitzicht én achtertuin  
 Voldoende parkeergelegenheid 

voor de deur 
 Erfpacht afgekocht tot 15 maart 

2053 
 Achter de woningen een mandelig 

terrein gelegen met speeltuin 
voor kinderen 

 Bijdrage ca. € 67,- per jaar 
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Bijzonderheden 
 Goed onderhouden eengezinswoning 
 Vier (4!) slaapkamers  
 Volledig gerenoveerd in 2016, kapverdieping in 

2018  
 Woning uitgebouwd  
 Voortuin op het zuiden met vrij uitzicht én 

achtertuin  
 Voldoende parkeergelegenheid voor de deur 
 Erfpacht afgekocht tot 15 maart 2053 
 Achter de woningen een mandelig terrein gelegen 

met speeltuin voor kinderen 
 Bijdrage ca. € 67,- per jaar 

Buitenruimte 
 

 Voortuin:      20 m2 
 Achtertuin:  28 m2 

Woning 
 

 Royale woonkamer 
 Luxe open keuken 
 Moderne badkamer 
 4 slaapkamers 
 Achtertuin op het zuiden 
 Mandeling terrein 

Aanvaarding 
 

 In overleg, kan 
snel 

Financieel 
 

 Vraagprijs: € 575.000,- 

Onderhoud 
 

 Intern: goed 
 Extern: goed 

Oppervlakten 
 

 Gebruiksoppervlakte:    88 m2 
 Externe bergruimte:        4 m2 

 
 
 

Roerende zaken 
 

 Lijst roerende zaken  
aanwezig (beschikbaar 
op aanvraag)  

Bestemming 
 

 Wonen volgens 
bestemmingsplan 

Kadastraal 
 

 Gemeente Amsterdam   
 Sectie AH 
 Nummer 2685 
 Perceeloppervlakte 95 m2 

Juridisch 
 

 De erfpacht is afgekocht tot 15-03-2053 

Bouwjaar 
 

 1937 
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