
KORTE OUDERKERKERDIJK 3 B 1096 AC 

Prachtig ruim instap 

klaar appartement

Duurzame woning met 

energielabel A.

Prachtig gelegen met 

uitzicht op de Amstel.

WONEN

WELKOM THUIS

RE/MAX Totaal Makelaars 


Goudsesingel 113


3031 EE Rotterdam

010-4535920


totaal@remax.nl



remax-totaal.nl
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Wonen in Amsterdam 

doe je met RE/MAX
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Is dit jouw droomhuis?

bij de Fullservice makelaar

WELKOM

Je staat op het punt om een belangrijke 

beslissing te nemen; je zag je droomhuis en wilt 

het kopen, maar hoe zit het dan met je huidige 

huis? Krijg je wel een hypotheek rond en welke 

hypotheek sluit het beste aan bij jouw situatie?


Logische vragen die, als je je onvoldoende laat 

voorlichten, in potentie grote gevolgen met zich 

meebrengen voor jouw toekomst! Per slot van 

rekening koop of verkoop je niet elke dag een 

huis. Was het nou maar zo simpel als het 

shoppen voor je favoriete outfit… 

Met een RE/MAX makelaar ben jij in 


goede handen!

RE/MAX Totaal Makelaars is een no-non-


sense, full service makelaarskantoor dat zich 

richt op Rotterdam (inclusief Hoogvliet), 

Schiedam, Capelle aan den IJssel, Lansinger-

land en Vlaardingen. Onze makelaars hebben 

ieder hun eigen specialisme; zijn thuis in hun 

deel van de stad.

Volg en like ons online

@remaxtotaalmakelaars


facebook.com/makelaarrotterdam


makelaarrotterdam.tv

Whatsapp Alert: 06-49298754


Beoordelingen: rem.ax/reviews010
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WOONOPPERVLAKTE

158 m²
INHOUD

555 m³
PERCEELOPPERVLAKTE

0 m²
BOUWJAAR

2016
KAMERS

4
SLAAPKAMERS

3

STAAT VAN ONDERHOUD:


Uitstekend






VERWARMING:


Stadsverwarming





ENERGIELABEL:


A





BALKONLIGGING:


Voorzijde: West


Achterzijde: Oost


PARKEREN:


Eigen parkeerplaats in 

ondergrondse garage.





BERGING: Ja




5

KOM VERDER
KORTE OUDERKERKERDIJK 3 B

Op een ronduit geweldige locatie, aan de Amstel en het sfeervolle 

recreatiepark Somerlust, vind je dit royale appartement. Je woont hier in het 

Amstelkwartier in het stadsdeel Amsterdam-Oost, vlak bij metrostation 

Spaklerweg. Vanuit de woonkamer en het daaraan grenzende balkon heb je 

een heerlijk uitzicht over de Amstel en het levendige park. Ook aan de 

andere kant, grenzend aan de drie ruime slaapkamers, heb je een riant 

balkon tot je beschikking. Daarnaast biedt deze woning een fraaie keuken 

(met kookeiland), een thuiswerkplek en een luxe badkamer. 





Dit appartement zit op de eerste verdieping van een modern complex (2016). 

Het is op een unieke, speelse manier vormgegeven, met de grote badkamer 

als het ware als middelpunt waar je omheen kunt lopen. Dankzij forse 

raampartijen is er verder overal veel lichtinval. Tenslotte is overal in dit 

uitstekend onderhouden appartement vloerverwarming aangebracht.





Ligging


De Korte Ouderkerkerdijk ligt in de buurt Amstelkwartier Noord in het 

stadsdeel Amsterdam-Oost. Het appartementencomplex is prachtig gelegen 

aan Park Somerlust, een nieuw recreatiepark met onder andere een 

langgerekt grasstrand aan de Amstel, een fraaie speeltuin en een gezellig 

terras. Daarnaast zijn supermarkten, winkels en een basisschool op korte 

loopafstand.





Ideaal aan de ligging van dit appartement is dat je op luttele minuten lopen 

van metrostation Spaklerweg woont. Zo profiteer je van uitstekende 

metroverbindingen met andere delen van de stad, waaronder natuurlijk het 

centrale treinstation en het bruisende stadscentrum. Reis je met de auto? 

Dan is het vanuit de Korte Ouderkerkerdijk maar een paar minuten rijden om 

op de A10 (ringweg rond Amsterdam) terecht te komen. Vooral de A1, de A2 

en de A9 zijn van daaruit razendsnel te bereiken.





Over het appartementencomplex


Dit appartement maakt deel uit van een nog nieuw complex, dat in 2016 

werd opgeleverd. Na binnenkomst kom je terecht in een sfeervolle 

gemeenschappelijke hal. Vanuit daar bereik je via het trappenhuis of de lift 

de eerste verdieping, waar de voordeur van nummer 3B zit. Als bewoner van 

dit appartement heb je een eigen parkeerplaats en berging in de 

ondergrondse parkeergarage.





Indeling appartement


Wanneer je dit appartement binnenkomt, beland je eerst in een hal. Loop je 

VRAAGPRIJS 

€ 1.450.000 K.K.
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dan meteen naar links, dan kom je in de woonkamer terecht. Deze woonkamer is van royale omvang, maar mede 

dankzij een tussenmuurtje kun je hier toch met gemak een knus aandoende zithoek creëren. De gietvloer en de 

muren zijn in rustgevende, sfeervolle kleuren afgewerkt.





Loop je verder door het woongedeelte, dan kom je langs een kleine kamer, die in open verbinding staat met de 

woonkamer en die bij uitstek geschikt is om als thuiswerkplek te gebruiken. Vervolgens kom je terecht in de open 

keuken, die ook bij het woongedeelte hoort. Het gaat hier om een sfeervolle keuken met een modern kookeiland, 

waar je volop ruimte hebt op het keukenwerkblad. Qua inbouwapparatuur beschik je hier over een vaatwasser, een 

oven, een stoomoven, een magnetron, een inductiefornuis, een koelkast, een vriezer en een Quooker.





Aan de andere zijde van het appartement, dus aan de achterzijde van het gebouw, zitten de drie ruime slaapkamers 

die deze woning rijk is. Bijzonder is dat je de hoofdslaapkamer via twee toegangsdeuren kunt bereiken. Deze kamer 

kent met een tussenmuur een unieke vormgeving. Alle slaapkamers zijn verder voorzien van kwalitatief uitstekende 

gietvloeren en in rustgevende kleuren afgewerkte muren.





Centraal in het appartement bevindt zich de riante en compleet uitgeruste badkamer. Ten eerste heb je hier de luxe 

van zowel een groot ligbad als een heerlijk ruime inloopdouche. Bovendien is er een prachtig badkamermeubel met 

een dubbele wastafel. De badkamer wordt gecompleteerd door een modern luxe zwevend douchetoilet van Grohe 

en aansluitpunten voor zowel een wasmachine als een wasdroger. Via inbouwspotjes wordt het geheel op subtiele 

wijze verlicht.





Eveneens op een centrale plek, aansluitend op een kleine hal tegenover de voordeur, vind je de toegangsdeur tot 

een separate toiletruimte. Daar tref je wederom een zwevend toilet en een fonteintje.





Balkons


Aan weerszijden van het appartement heb je tenslotte een even prachtig als royaal balkon tot je beschikking. Vanuit 

twee van de slaapkamers bereik je het balkon aan de voorkant van het pand. Dit balkon is op het zuidoosten gericht 

en biedt uitzicht over een mooie binnentuin. Verder heb je via schuifpuien vanuit de woonkamer en keuken toegang 

tot het tweede balkon, dat op het noordwesten is gericht. Van hieruit heb je een geweldig uitzicht over het 

recreatiepark Somerlust en de Amstel die daar achterlangs stroomt.





Kenmerken


• Royaal appartement met unieke, speelse vormgeving en enorm veel lichtinval door grote raampartijen.


• Prachtige ligging, pal aan Park Somerlust en de Amstel, en vlak bij metrostation Spaklerweg.


• Op de eerste verdieping van een nog nieuw (in 2016 gebouwd) complex. 


• In uitstekende staat van onderhoud en met smaakvolle afwerking.


• Vloerverwarming in het volledige appartement.


• Sfeervol woongedeelte met open keuken met kookeiland.


• Drie ruime slaapkamers.


• Luxe badkamer met ligbad en inloopdouche


• Twee riante balkons, waarvan één met heerlijk uitzicht over Park Somerlust en de Amstel.


• Energielabel: A


• Eigendom belast met erfpacht.Aanbieding omzetting naar eeuwigdurende erfpacht is in 2018 in gang gezet en kan 

overgenomen worden door de nieuwe eigenaar!


• Eigen parkeerplaats in ondergrondse garage.
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Kookeiland

Prachtige moderne 
keuken met luxe 

inbouwapparatuur.
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Veel lichtinval door 

de grote raampartijen


aan de voor- en 
achterzijde.
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Houten keukenblad met opvallend 
warme look. 
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Speelse maar 
gunstige indeling.
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2 toiletten waarvan 1 
separaat en de ander


in de badkamer.
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PLATTEGROND



28

PLATTEGROND
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PLATTEGROND
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KADASTRALE KAART
KORTE OUDERKERKERDIJK 3 B  AMSTERDAM
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LOCATIE OP DE KAART
KORTE OUDERKERKERDIJK 3 B  AMSTERDAM



WONEN IN 


ROTTERDAM 


DOE JE MET 


RE/MAX

Uw makelaar:

Mike Lamnadi

Actief in en om Rotterdam
Makelaar

06-15 51 14 48

mikelamnadi@remax.nl

www.mikelamnadi.nl

Gratis waardebepaling; 


weten wat je huis waard is

Weten wat je huis waard is, is niet alleen 

handig wanneer je je huis wilt verkopen. 


Ook voor het oversluiten van je hypotheek 


of de financiering van je verbouwing is het 

fijn om de waarde van je huis te weten. 


Je huis kan zomaar een overwaarde hebben!


Overweeg je om je huis te verkopen? 


Begin dan alvast met een gratis waarde-

bepaling door één van onze makelaars!

Hoe werkt een gratis 


waardebepaling?

Uitgebreide onderhoudscheck


 


Advies over verbeterpunten


 


De marktanalyse (wat doen 


vergelijkbare huizen?)


 


Concurrentie analyse


 


Marktpositie en verkoopadvies

BETROKKEN AANKOOP-

MAKELAAR ROTTERDAM
Onze werkwijze: altijd bereikbaar en gedegen advies. 


Het gehele aankooptraject uitbesteed aan één van onze 


makelaars zodat je je volledig ontzorgd kunt voelen!

RE/MAX Totaal Makelaars | Goudsesingel 113, 3031 EE Rotterdam | 010-4535920 | totaal@remax.nl | remax-totaal.nl

Ook ‘s avonds en in het 
weekend beschikbaar

Voor 98% van onze klanten 
vinden wij het droomhuis

Alle info die jij nodig 

hebt, wanneer je het 

nodig hebt

Wij krijgen een 9.6 

van meer dan 250 

tevreden klanten


