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Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar: 1998 (woonbestemming), 1923 
(drukkerij/uitgeverij)

Soort eigendom: eigen grond
Type: benedenwoning aan het water

Kamers: 2
Woonoppervlakte: ca. 80 m²

Inhoud: ca. 247 m³ (plafondhoogte 3,10 m)
Overige inpandige ruimte: ca. 1 m²

Verwarming: c.v.-ketel (2015), vloerverwarming 
geheel

Isolatie: dubbel glas
Vraagprijs: € 525.000,- k.k.



Omschrijving
Unieke loft, op de begane grond van een industrieel gebouw in Amsterdam West. Op
eigen grond en direct aan het water van de Kostverlorenvaart ligt dit appartement van
80 m² met unieke uitstraling door het gebruik van prachtige materialen en een hoog
plafond van maar liefst meer dan 3 meter. Het geheel is minimalistisch doch zeer stijlvol
en met smaak neergezet. 




Door het gehele huis ligt een prachtige gezoete Belgisch hardstenen vloer, luxe
voorzien van vloerverwarming. 




Het wonen aan het water is heel bijzonder, je geniet van het uitzicht dat hier elke dag
anders is. Van een meerkoetje en de zwanen, plezierbootjes en suppers tot aan de
binnenschepen en de zeilboten die via de staande mastroute varen: het komt hier
allemaal aan je voorbij en je zit op de eerste rang. Wil je nou helemaal ontspannen, dan
hangt de hangmat al klaar om heerlijk te relaxen. Want dat kan hier, genieten van de
stilte dat het huis je biedt. 




Wij laten dit prachtige huis graag zien! 








Indeling: 




Via de gemeenschappelijke entree en gang naar het appartement op de begane grond.
Hal voorzien van eikenhouten wand met garderobe en intercom. Aan de hal ligt ook de
wc met fonteintje en een wasruimte waar ook de cv-ketel en de ventilatie unit zich
bevindt.



Via plafondhoge deur met glas toegang tot de woonkamer. De woonkamer heeft
openslaande deuren naar een frans balkon, direct gelegen aan het water. De bank is
ingebouwd op mediterrane wijze en vormt een uniek geheel, helemaal passend bij het
huis. De karakteristieke vloer, die doorloopt in het gehele appartement, is van gezoet
Belgisch hardsteen en voorzien van vloerverwarming. 




De open keuken bestaat uit een wit keukenblok met 4-pits gaskookplaat, ijskast en
laden. Hier tegenover staat een spoeleiland in de vorm van een werkbank. Achter de
keuken ligt de slaapkamer met wand van eikenhout en met direct toegang tot de ruime
badkamer. De badkamer is uitgevoerd met inloopdouche, dubbele wastafel, wc en
bidet. In de gemeenschappelijk hal bevindt zich nog een dubbele kast met veel
bergruimte.







Omgeving: 



Het appartement ligt direct aan de Kostverlorenvaart, in de Frederik Hendrikbuurt van
stadsdeel West, tussen het Westerpark en het centrum van de stad. De Gillis van
Ledenberchstraat is een rustige straat aan de rand van West, dichtbij het winkelaanbod
rond het Hugo de Grootplein. Maar ook de winkels aan de Jan van Galenstraat én de 



gezelligheid van de Jordaan zijn op loopafstand. Voor een wandeling of een ronde
hardlopen ligt het Westerpark op enkele minuten fietsafstand. 

Op het pleintje naast het gebouw is het heel goed toeven. Een erg leuk plekje met
wilde bloemen en een wormenhotel en bankjes om aan het water te zitten. Je kunt hier
zelfs een duik in het water nemen! En verderop in de straat staat de houtzaagmolen De
Otter. Dit is de oudste nog bestaande houtzaagmolen van het type paltrokmolen. 








Bereikbaarheid: 



Het appartement is met de auto goed bereikbaar vanaf de Ring A10 via afrit S103 en
S105. Vanaf het Frederik Hendrikplantsoen rijdt tramlijn 3 en buslijn 18. Het Centraal
Station ligt op slechts 10 minuten fietsafstand. 








Bijzonderheden: 



- Bouwjaar 1998 (woonbestemming), 1923 (drukkerij/uitgeverij) 

- Eigen grond (geen erfpacht); 

- 2-kamerappartement op de begane grond met vrij zicht; 

- Woonoppervlakte circa 80 m² (NEN 2580 rapport beschikbaar); 

- Frans balkon op het westen en direct aan het water; 

- Hoge plafonds van 3,10 m; 

- Vloer van gezoet Belgisch hardsteen met vloerverwarming; 

- Onderhoud binnen en buiten is zeer goed; 

- Verwarming en warmwater middels cv-ketel (type Intergas, bouwjaar 2015); 

- Houten kozijnen met dubbel glas; 

- Energielabel B; 

- Gezonde VvE in professioneel beheer (meerjarenonderhoudsplan aanwezig); 

- Servicekosten bedragen momenteel € 130,50 per maand; 

- Oplevering in overleg.



Description
Unique loft, on the ground floor of an industrial building in Amsterdam West. This
apartment of 80 m² is located on freehold and directly at the water of the
Kostverlorenvaart with a unique appearance due to the use of beautiful materials and a
high ceiling of no less than 3 meters. The whole is minimalist yet very stylish and
designed with taste.




The whole house has a beautiful honed Belgian bluestone floor, luxuriously equipped
with underfloor heating.




Living by the water is very special, you enjoy the view that is different every day here.
From a coot and the swans, pleasure boats and suppers to the barges and the sailing
boats that sail via the standing mast route: it all passes by here and you are at first
rank. If you want to relax completely, the hammock is already ready to relax. Because
that is possible here, enjoy the silence that the house offers you.




We are happy to show you this beautiful house!





Layout:





Via the communal entrance and hallway to the apartment on the ground floor. Hall with
oak wall with wardrobe and intercom. In the hall is also the toilet with hand basin and a
laundry room where the central heating boiler and the ventilation unit are located.




Through ceiling-high door with glass access to the living room. The living room has
patio doors to a French balcony, located directly at the water. The sofa is built in in a
Mediterranean way and forms a unique whole, completely matching the house. The
characteristic floor, which continues throughout the apartment, is made of honed
Belgian bluestone and has underfloor heating.




The open kitchen consists of a white kitchen unit with a 4-burner gas hob, refrigerator
and drawers. Opposite this is a coil island in the form of a workbench. Behind the
kitchen is the bedroom with oak wall and direct access to the spacious bathroom. The
bathroom has a walk-in shower, double washbasin, toilet and bidet. In the common hall
there is another double cupboard with plenty of storage space.





Surroundings: 





The apartment is located directly at the Kostverlorenvaart, in the Frederik Hendrikbuurt
of the West district, between the Westerpark and the center of the city. Gillis van
Ledenberchstraat is a quiet street on the edge of West, close to the range of shops
around Hugo de Grootplein. But the shops on Jan van Galenstraat ánd the cosiness of
the Jordaan are also within walking distance. The Westerpark is a few minutes cycling
distance for a walk or a run. The square next to the building is a great place to be. A
very nice place with wild flowers and a worm hotel and benches to sit by the water.
You can even take a dip in the water here! And further down the street is the sawmill
De Otter. This is the oldest existing sawmill of the paltrokmill type.



Accessibility:




The apartment is easily accessible by car from the Ring A10 via exit S103 and S105. Tram
line 3 and bus line 18 run from Frederik Hendrikplantsoen. Central Station is only 10
minutes by bike.





Particularities: 





- Year of construction 1998 (residential destination), 1923 (printing house/publishing

  house) 

- Freehold (no ground lease); 

- 2-room apartment on the ground floor with an clear view; 

- Living area approximately 80 m² (NEN 2580 report available); 

- French balcony on the west and right at the water; 

- High ceilings of 3.10 m; 

- Floor of honed Belgian bluestone with underfloor heating; 

- Maintenance inside and outside is very good; 

- Heating and hot water by means of a central heating boiler (type Intergas, year of

  construction 2015); 

- Wooden frames with double glazing; 

- Energy label B; 

- Healthy VvE in professional management (multi-year maintenance plan available); 

- Service costs are currently € 130.50 per month;

- Delivery in consultation.



















Plattegrond



Locatie

op de kaart



Jacob Marisplein 35

1058 JC Amsterdam




020-2260066


info@boelenmakelaardij.nl

www.boelenmakelaardij.nl

Bij het samenstellen van deze brochure staan correctheid, volledigheid en actualiteit bij ons 

hoog in het vaandel. Desondanks kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie. 


Wij zijn op geen enkele grond aansprakelijk voor eventuele incorrecte informatie in deze brochure. 


