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Charmant en licht 3-kamer appartement van 54 m2 in de populaire Transvaalbuurt in
Amsterdam Oost. Gelegen op de eerste verdieping en met een fijn balkon van 3 m2 en
op een eigen berging op de zolderverdieping..

Gemeenschappelijk entree met trappenhuis. Eigen entree op de tweede verdieping.

Entree woning, hal met separaat toilet. Aan de voorzijde van de woning bevindt zich
ruime en lichte woonkamer met grote ramen met uitzicht over de Albert Luthulistraat.
In de woonkamer is een ideale ruimte gecreëerd voor een studeer/-werkplek. De
praktisch ingedeelde keuken is vanuit de woonkamer te bereiken en is voorzien van een
mooi natuurstenen werkblad en een inbouwvaatwasser. Het balkon op het noordwesten
ligt aan de achterzijde van de woning. De slaapkamer ligt ook aan de achterzijde en
heeft uitzicht over de achtertuinen van de onderburen. Ook de slaapkamer heeft
toegang tot het balkon en is voorzien van een ruime inloopkast. Deze ruimte kun je
eenvoudig terug brengen naar een 2de slaapkamer. Centraal gelegen in de hal ligt de
badkamer en die is voorzien van een douche en een wastafelmeubel.

Eigen berging van 12 m2



Amsterdam Oost bruist en dat is niemand ontgaan, de locatie van dit appartement is
top! Zo kun je genieten van de zonnige terrasjes aan de Weesperzijde, cocktails drinken
op het dakterras van het Volkshotel of struinen over de Wibautstraat. Heerlijk eten bij
een van de vele restaurants op het Beukenplein of zelf inkopen doen op de
Dappermarkt.

Binnen 10 fietsminuten ben je in het centrum van Amsterdam maar je bent bijna net zo
snel de stad uit voor een mooie fietstocht langs de Amstel.
Binnen enkele minuten is de Ring A10 via de Wibautstraat bereikbaar. Tram, bus en NS-
station Amstel, Science Park en Muiderpoort zijn op loopafstand.



▪ Woonoppervlakte 54 m2 
▪ 2 slaapkamers
▪ Balkon van 3 m2
▪ Woonkamer met 

studeer/werkplek 
▪ Berging van 12 m2 op de 

zolderverdieping
▪ Energielabel D
▪ Bijdrage V.v.E. € 151,- p.m.
▪ V.v.E. wordt professioneel 

beheerd
▪ Erfpacht afgekocht tot 

2062
▪ Levering: flexibel
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▪ Dubbel glas
▪ Vloerisolatie 
▪ C.V. ketel 2014
▪ Energielabel D  
▪ Aan rustige weg 
▪ In woonwijk

▪ Balkon op het noordwesten ca.3m2

▪ 3 kamers 
▪ Woonkamer/werkkamer   
▪ 2 slaapkamers 
▪ Dichte keuken
▪ Berging op de 4e verdieping 
▪ Badkamer 
▪ Toilet

▪ In overleg

▪ Vraagprijs: € 375.000,-
▪ Bijdrage V.v.E. € 151,-

per maand

▪ Intern: goed
▪ Extern: goed

▪ Gebruiksoppervlakte: ca. 54m2
▪ Externe bergruimte: ca. 12m2 
▪ Gebouwgebonden buitenruimte: ca. 3m2
▪ Inhoud: 174 m3

▪ Lijst roerende zaken 
aanwezig (beschikbaar 
op aanvraag) 

▪ Wonen volgens 
bestemmingsplan

▪ Gemeente Amsterdam  
▪ Sectie W
▪ Nummer 8772
▪ IndexnummerA36

▪ Erfpacht afgekocht tot 30-06-2062

▪ 1931-1944














