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Dit is een “once in a lifetime” aanbieding! Een herenhuis aan de Galvanistraat met tuin, uitkijkend over een van de mooiste 

pleinen van de Watergraafsmeer. 

Op de hoek van het Voltaplein, een prachtig plein met statige bomen en veel ruimte voor kinderen om onbezorgd en veilig 

te spelen, ligt dit herenhuis. De Watergraafsmeer behoeft weinig toelichting als het gaat om de woonkwaliteit, een rustige 

woonwijk met veel groen, makkelijk parkeren en kinderrijk.

Het royale woonhuis over drie woonlagen meet 153 m2 en heeft een beschutte tuin op het Noord-Westen van 48 m2 waar je 

heerlijk kunt genieten van de middag- en avondzon. Juridisch is het één geheel en gelegen op erfpacht grond waarbij is 

geopteerd voor een aanbieding onder de gunstige condities.

De ruimte in de woning is efficiënt met een traditionele en suite woonkamer, erker aan de voorzijde  en vijf slaapkamers 

waarvan één met vrij uitzicht over het plein. Er is een mogelijkheid van een indeling waarbij nog een extra slaapkamer is te 

realiseren op de kapverdieping met een dakkapel.

Begane grond; entreehal, gang met toilet, kelderkast, aparte keuken met diverse (inbouw-) apparatuur, woonkamer en 

suite, via openslaande deuren toegang tot de tuin op het Noord-Westen. 

1e verdieping; overloop, toilet, centraal de badkamer met ligbad, douche en wastafel, twee royale slaapkamers en twee 

zijkamers als werk-studeerkamers.

2e verdieping; overloop, royale berging met WMA, evt. ruimte voor het creëren van een 2e slaapkamer op deze verdieping 

met dakkapel, royale slaapkamer met aan de achterzijde.



In dit gedeelte van de Watergraafsmeer ligt werkelijk alles op steenworp afstand. Voor de dagelijkse boodschappen winkelt 

u vlakbij op het Christiaan Huygensplein of in Oostpoort.

In het nabijgelegen Park Frankendael of het Flevopark is ruimte om te sporten, spelen en luieren, met eens per maand de 

Pure Markt in Frankendael. Fitness, padel , tennis, hockey, voetbal en zwemfaciliteiten zijn in de buurt. Ook de beroemde 

Jaap Edenbaan ligt vlakbij.

In de Watergraafsmeer zijn horecagelegenheden te over. Geniet van de avondzon op een van de heerlijke terrasjes in de 

buurt. De directe omgeving biedt meer dan voldoende uitgaansgelegenheden en anders is het slechts 10 minuten fietsen (of 

met tramlijn 19) naar het centrum.

Hoog aangeschreven scholen zoals de WSV, De 5e Montessori en Dalton de Meer liggen in het postcode gebied.

Openbaar vervoer zoals trams, bussen en NS station Sciencepark, Muiderpoort- en Amstelstation bevinden zich op loop-

c.q. fietsafstand. Via de Middenweg bereikt u de Ring A-10 in een paar minuten.

Parkeervergunninggebied Oost-5a, momenteel geen wachtlijst. Tweede parkeervergunning mogelijk!! Er is ruim voldoende 

parkeergelegenheid voor de deur.



▪ Woonoppervlakte 153 m2
▪ Royale achtertuin 48 m2
▪ Goed onderhouden
▪ Authentieke details zoals glas in 

lood, paneeldeuren
▪ Eikenhouten vloer
▪ Energielabel B
▪ Houten berging in tuin
▪ De woning is gelegen op 

erfpachtgrond waarbij is 
geopteerd voor een aanbieding 
onder de gunstige condities

▪ Tweede parkeervergunning 
mogelijk

▪ Notaris keuze koper, Ring Model 
Amsterdam

▪ Oplevering in overleg, voorkeur 1 
augustus 2022
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▪ Bouwjaar 1930
▪ Ruime gezinwoning!
▪ 5 slaapkamers, mogelijkheid om een extra 

slaapkamer te realiseren
▪ Woonkamer en-suite
▪ Energielabel B
▪ Zonnepanelen 
▪ Tuin op het noordwesten

▪ Tuin op het noordwesten ca. 48m2
▪ Balkon op het noordwesten ca.5m2

▪ Woonkamer en-suite
▪ Keuken
▪ 5 slaapkamers 
▪ Badkamer
▪ 2 Toiletten 
▪ Wasruimte
▪ Zolderberging
▪ Royale achtertuin

▪ In overleg

▪ Vraagprijs: € 1.150.000,-k.k. ▪ Intern: goed
▪ Extern: goed

▪ Gebruiksoppervlakte: ca. 153m2
▪ Berging ca. 3m2
▪ Inhoud: 535,86 m3

▪ Lijst roerende zaken 
aanwezig (beschikbaar 
op aanvraag) 

▪ Wonen volgens 
bestemmingsplan

▪ Gemeente         
Watergraafsmeer  

▪ Sectie B
▪ Nummer 2543
▪ Oppervlakte 120 m2

▪ Erfpacht gemeente Amsterdam AB 1994
▪ Jaarlijkse canon €1.771

▪ 1930












