
Vluchtladderstraat 41
Amsterdam



Huurprijs: € 1.250,00 per maand exclusief
gas/water/elektra/gebruikersbelastingen/TV
-Internet etc. en € 40 servicekosten

Gebruiksoppervlakten(meetmethode NEN 2580):
Wonen: Circa m2

Overig inpandig: Circa m2

Gebouwgebonden
buitenruimte: Circa m2

Externe bergruimte: Circa m2

Bouwjaar: Circa  
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Hip appartement!

Wonen in het meest hippe en nieuwste deel van Amsterdam? Dan is deze 
gloednieuwe en slim ingedeelde studio met enorm balkon echt een plek voor 
jou! Cruquius is een stoer, nieuw gebied om te wonen, werken, chillen en naar 
de supermarkt te gaan. 

Indeling

Dit appartement is gelegen op de vierde verdieping van een nieuw gebouw 
met in totaal 5 verdiepingen. Alles is gloednieuw! Met de lift komt je op de 4de 
verdieping. De hal geeft toegang tot de ruime badkamer met toilet, 
inloopdouche, wastafel en een wasmachine aansluiting. Daarnaast is er in de 
hal een grote kast met het moderne koel-/warmte systeem. Rechtdoor loop je 
de L-vormige woonkamer met open keuken bereikbaar. De keuken is voorzien 
van een koel-vries combinatie,  hete lucht oven, afwasmachine, inductie 
kookplaat en afzuigkap. In de woonkamer komt een moderne kastenwand: de 
'room-divider'. Zo wordt een slaapruimte gecreëerd. (zie ook de artist 
impression).
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De woonruimte heeft openslaande deuren naar een groot balkon, met plaats 
voor een loungebank en tafel.Het uitzicht is echt leuk. Door de vele ramen is dit 
appartement heerlijk licht! Het appartement is voorzien van vloerverwarming. De 
warmtepomp kan zowel verwarmen als koelen. Op de begane grond is een 
afgesloten fietsenkelder aanwezig met een gereserveerde plek.

'Cruquiuswerf' is een nieuw gebouwde woonwijk binnen de ring van Amsterdam. 
De historie van het oude havengebied is samengesmolten met moderne, luxe 
nieuwbouw. Het appartement is gelegen aan een mooie binnentuin met vele 
gezellige zitplekken. Ook aan de kade naast het gebouw is het heerlijk 
vertoeven. Stoere schepen varen voorbij in de avondzon. Vanaf het balkon is er 
zicht op de Entrepothaven vol arken en bootjes. Er is zelfs een jachthaven: 
'Portentreport'.
Aan de overkant van de straat ligt 'Krux', het gezellige restaurant dat zo maar 
eens jouw stamkroeg zou kunnen worden...De 'Habourclub' ligt ook op 
loopafstand.
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Bijzonderheden:

§ Energielabel: A+
§ Wij verwelkomen MAXIMAAL 2 kijkers per afspraak en houden ons aan de 

1,5 meter afstand regel
§ De oppervlakte is officieel ingemeten volgens BBMI (Branche Brede Meet 

Instructie, afgeleide van NEN 2580)
§ Huurprijs is exclusief gas/water/elektra/gebruikersbelastingen/TV                                                    

-Internet en € 40 servicekosten
§ Zeer lage energiekosten
§ Maximale huurtermijn maanden: 24
§ Waarborgsom 2 maanden huur
§ Geen huisdieren toegestaan
§ Binnenshuis roken is niet toegestaan
§ Huurder kan mogelijk gescreend worden middels een zgn. NVM woontoets 
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Plattegrond
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Algemeen

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. 
Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige 
onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle 
opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. 

Oppervlakte vd woning: 
Verschil tussen de opgegeven en de werkelijke grootte verleent aan geen der 
partijen enig recht. In afwijking hiervan komen partijen het volgende overeen: 
de oppervlakte van de woning is opgemeten aan de hand van de 
Branchebrede meetinstructie (BBMI), een instructie die is afgeleid van de 
NEN2580 norm en opgesteld in 2007. De instructie heeft als doel het 
vereenvoudigen en uniform hebben van metrages van de woning, om zo tot de 
juiste cijfers te komen die de werkelijkheid binnen de marge van redelijkheid 
tegemoet komen. Het betreft hier dus een inspanningsverplichting. De 
oppervlakte is een indicatie en de juistheid wordt niet gegarandeerd.
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Algemeen

Indien u zich als hurende partij niet laat bijstaan door een adviserend makelaar 
dient uw evt. voorstel schriftelijk te geschieden. Tevens verzoeken wij u een 
kopie paspoort mee te zenden (mailen). De verhuurder maakt een uitdrukkelijk 
voorbehoud voor het recht van gunning.



www.raad-huis.nl

Raad-Huis makelaardij o.z. BV
Raadhuisplein 2

1391 CV Abcoude
T: (0294) 282940

E: info@raad-huis.nl

Volg ons ook op:

@raadhuisabcoude

@raadhuisabcoude


