
JAVASTRAAT 81 A 

Vraagprijs 
€ 775.000,- k.k. 



Javastraat 81 A 

Object: 
Op een prachtige locatie midden van de Javastraat in de Indische Buurt ligt dit bijzonder lichte, dubbele bovenhuis met 3 slaapkamers 

van 98 m2 met een balkonterras verdeeld over de 1e en 2e verdieping én op EIGEN GROND! 

Het royale gezinsappartement heeft 3 slaapkamers, een prachtige woonkeuken met een kookeiland, een luxe badkamer, 2 buitenruimtes 

en karakteristieke Franse balkons aan de voorzijde welke uitkijken over de gezellige en bruisende Javastraat.  

Indeling: 

Via het gemeenschappelijk trappenhuis, alleen gedeeld met de bovenburen, betreed je op de 1ste verdieping de woning met een hal en 

toiletruimte. De royale open living, woningbreed aan de straatzijde, heeft aan de achterzijde  een robuuste open keuken met kookeiland 

met een industriële uitstraling door het steigerhout en het betonen werkblad. De keuken is uitgerust met gasfornuis met oven, 

vaatwasser, afzuigkap, koel-/vriescombinatie. Aan de keuken en het eetgedeelte grenst het balkonterras van ca. 12 m2. Aan de 

voorzijde van de woning een heerlijk ruime zithoek en openslaande deuren naar het Frans balkon. Centraal in de woning een open trap 

naar de slaapverdieping. 

Tweede verdieping: Overloop met toegang tot 3 slaapkamers; aan de achterzijde van de woning bevinden zich twee slaapkamers van ca. 

9 m2 en ca. 7 m2 beide grenzend aan een woning breed balkon.  Aan de voorzijde van de woning een lichte en ruime slaapkamer van ca. 

17 m2 met openslaande deuren naar het Franse balkon, dit geeft de kamer een royale uitstraling. De badkamer is centraal gelegen met 

een klassiek bad op pootjes, inloopdouche, 2e toilet en dubbele wastafel. Naast de badkamer een inbouwkast met een opstelling voor de 

wasmachine-/droger.  



Ligging: 

De Indische buurt in Amsterdam-Oost is veranderd in een bruisend en gezellige stadswijk met prachtig gerenoveerde 

panden. De hippe koffietentjes, gezellige cafés, restaurants en groente- en/kruidenierswinkeltjes in de Javastraat maken 

het tot een gezellige straat waar alles te vinden is. Voor wat meer rust en groen is zowel Oosterpark als het Flevopark (met 

het Flevoparkzwembad) op loopafstand. Om te sporten zijn er diverse yoga en sportstudio’s in de buurt.  

Bereikbaarheid: 

Voor openbaar vervoer is het Muiderpoort station op een paar minuten lopen en tram 3,7 en 14 komen langs de haltes in de 

omliggende straten. Vanaf het Javaplein en het Muiderpoort station rijden ook verschillende bussen richting de binnenstad, 

Amstel en Noord.  
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 Gebruiksoppervlakte ca 98 m2 
(NEN2580) 

 Bouwjaar 1908 
 Volledig gerenoveerd in 2012 
 Gelegen op eigen grond! 
 Energielabel A 
 HR ++ glas  
 3 slaapkamers 
 Buitenruimtes zoals Franse 

balkons, balkonterras en balkon 
op de tweede verdieping 

 Actieve VvE, bijdrage € 135,- p.m. 
 Oplevering in overleg 
 Notaris keuze koper; Ring model 

Amsterdam 



JAVASTRAAT 81 A 



JAVASTRAAT 81 A 



JAVASTRAAT 81 A 



JAVASTRAAT 81 A 



JAVASTRAAT 81 A 



Bijzonderheden 
 Gebruiksoppervlakte ca. 98 m2 (NEN2580) 
 Bouwjaar 1908 
 Volledig gerenoveerd in 2012 
 Gelegen op eigen grond! 
 Energielabel A 
 HR ++ glas  
 3 slaapkamers 
 Buitenruimtes zoals Franse balkons, 

balkonterras en balkon op de tweede 
verdieping 

 Actieve VvE, VvE bijdrage € 135,- p.m.  

Buitenruimte 
ti  

Appartement 
 

 Woonkamer  
 Woonkeuken 
 Balkonterras 
 Balkon op de tweede verdieping 
 3 slaapkamers 
 Badkamer 

Aanvaarding 
 

 In overleg 

Financieel 
 

 Vraagprijs: € 775.000,- 

Onderhoud 
 

 Intern: goed 
 Extern: goed 

Oppervlakten 
 

 Gebruiksoppervlakte: ca. 98 m2 
 Gebouw gebonden buitenruimte 17 m2 

 
 

 Balkonterras op de eerste verdieping 
 Balkon op de tweede verdieping Roerende zaken 

 

 Lijst roerende zaken  
aanwezig (beschikbaar 
op aanvraag)  

Bestemming 
 

 Wonen volgens 
bestemmingsplan 

Kadastraal 
 

 Gemeente Amsterdam   
 Sectie S 
 Nummer 9883 
 Indexnummer: A6 
 Aandeel: 114/1458 Juridisch 

 

 De woning is gelegen op eigen grond 

Bouwjaar 
 

 1908 
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