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“Een prachtig 3-kamer appartement van 68 m2 op de 9de verdieping in Amsterdam Zuidoost, 

voorzien van een woning breed balkon met een panoramisch uitzicht! Zoek je een turn-key

appartement? Dan mag je deze niet missen!

9de etage: Galerij met eigen entree, ruime hal met doorloop naar de woonkamer en woonkeuken. 
Wat direct opvalt, is de enorme hoeveelheid lichtinval die via de glazen pui op de Zuidzijde naar 
binnen komt. De praktisch ingedeelde woonkeuken is voorzien van een inductie kookplaat, 
afzuigkap, twee koelkasten met klein vriesvak, twee combi-ovens en een ruime eethoek. 

Zowel vanuit de keuken als de woonkamer is er toegang tot het ruime balkon op het Zuiden van ca. 
10 m2 dat zich uitstrekt over de volledige breedte van de woning. Het beschutte balkon heeft een 
fraai uitzicht over de groene en waterrijke omgeving en heeft gedurende de gehele dag volop zon. 

Het appartement heeft 2 ruime slaapkamers. Naast een van de slaapkamers bevindt zich een 
royale inloopkast welke kan worden omgebouwd tot tweede badkamer (aansluitingen al aanwezig). 
De opstelling voor de wasmachine/droger zit in een inbouwkast, mooi achter een deur zodat het 
niet in het zicht staat! De badkamer van de woning grenst aan de keuken en is praktisch opgesteld 
met een toilet, douche en wastafelmeubel.

De gehele woning is voorzien van een laminaat vloer met uitzondering van de badkamer, walk-in 
closet en toilet. De woning beschikt over een eigen berging van ca. 6 m2 op dezelfde verdieping. 
Onderin het complex is er een (afgesloten) algemene fietsenstalling.



De woning heeft een zeer gunstige ligging. Alle faciliteiten liggen op loopafstand zoals metrostation
Kraaiennest met een goede verbinding naar diverse NS-stations en Amsterdam centraal is binnen
20 min te bereiken. Toch liever met de auto? Binnen 5 min rijd je op de A-9.
Rondom het complex is het vrij parkeren dus geen parkeervergunning nodig!

Voor de dagelijkse boodschappen kun je terecht bij winkelcentrum Kameleon waar je diverse
winkels vindt zoals Albert Heijn, Primera, Trekpleister etc. In de omgeving zijn verschillende
uitgaansgelegenheden zoals Heineken Music Hall, Pathé bioscoop, de Arena en de Ziggo Dome waar
vele concerten worden gegeven. Tevens kun je de rust opzoeken in het Gaasperpark of aan de
Gaasperplas.



▪ Woonoppervlakte 68 m2
▪ Geheel gerenoveerd appartement
▪ Woningbreed balkon met vrij 

uitzicht over groen en waterrijke 
omgeving

▪ Beschermd stadsgezicht
▪ Toplocatie in Amsterdam Zuidoost 

met goede ov-verbindingen
▪ Externe berging 6 m2
▪ Energielabel B
▪ Erfpacht afgekocht 31-12-2054
▪ VvE bijdrage € 89,- per maand
▪ Gratis parkeren rondom het 

complex
▪ Levering in overleg











▪ Woonoppervlakte 68 m2
▪ 2- slaapkamers
▪ Walk-in closet
▪ Actieve, professioneel beheerde VvE
▪ Bijdrage €89,- per maand
▪ Gratis parkeren rondom het complex
▪ Stadsverwarming
▪ Energielabel B
▪ Winkels en openbaar vervoer op loopafstand
▪ Oplevering in overleg

▪ Balkon: 10 m2

▪ 3 kamers 
▪ Woonkamer
▪ Half open woonkeuken
▪ 2 slaapkamers
▪ Inloopkast
▪ Badkamer
▪ Balkon op het Zuiden

▪ In overleg

▪ Vraagprijs: € 315.000,- ▪ Intern: goed
▪ Extern: goed

▪ Gebruiksoppervlakte: 68 m2
▪ Externe bergruimte ca. 6 m2
▪ Bruto inhoud: ca. 221 m3

▪ Lijst roerende zaken 
aanwezig (beschikbaar 
op aanvraag) 

▪ Wonen volgens 
bestemmingsplan

▪ Gemeente Weesperkarspel
▪ Sectie L
▪ Nummer 11299
▪ Appartement index 140

▪ Gemeente Weesperkarspel
▪ Sectie L
▪ Nummer 11299
▪ Appartement index 265

▪ Erfpacht afgekocht tot 31-12-2054

▪ 1972
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