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Kenmerken 
specificaties

Soort woning:


Bouwjaar: 


Woonoppervlakte


Perceeloppervlakte:


Inhoud:


Aantal kamers:





Onderhoud binnen:


Onderhoud buiten:


Bouwjaar CV ketel:


Energielabel:


Isolatie:





Overige inpandige ruimte:


Gebouwgebonden buiten ruimte:


Externe bergruimte:

galerijflat


2021


49 m2


0


151 m3


1





uitstekend


uitstekend


-


A++


volledig geisoleerd





-


8 m²


-







Op zoek naar een recent gebouwde woning 

maar niet willen wachten tot het is opgeleverd ? 

Grijp nu je kans met dit turnkey appartement met 

een geweldige ligging op de Oostenburg tegen 

het centrum van Amsterdam in het gloednieuwe 

complex De Keizer. Het gebouw bestaat uit 44 

verschillende appartementen. Het appartement is 

gelegen op eigen grond en heeft een balkon. 





Het appartement is afgewerkt met een luxe 

Poggenpohl keuken, luxe badkamer en een fraaie 

PVC vloer. 





Indeling: 


Afgesloten gemeenschappelijke entree met lift 

en trappenhuis 





2e verdieping: 


Hal met de technische ruimte met plek voor de 

wasmachine en droger, separate toiletruimte, 

badkamer met douche en wastafel, woonkamer 

met fraaie PVC vloer en veel daglicht toetreding 



Op zoek naar een recent gebouwde woning maar 

niet willen wachten tot het is opgeleverd ? Grijp nu 

je kans met dit turnkey appartement met een 

geweldige ligging op de Oostenburg tegen het 

centrum van Amsterdam in het gloednieuwe 
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Op zoek naar een recent gebouwde woning 

maar niet willen wachten tot het is opgeleverd ? 

Grijp nu je kans met dit turnkey appartement 

met een geweldige ligging op de Oostenburg 

tegen het centrum van Amsterdam in het 

gloednieuwe complex De Keizer. Het gebouw 

bestaat uit 44 verschillende appartementen. Het 

appartement is gelegen op eigen grond en heeft 

een balkon. 


Het appartement is afgewerkt met een luxe 

Poggenpohl keuken, luxe badkamer en een 

fraaie PVC vloer. 


Indeling: 


Afgesloten gemeenschappelijke entree met lift 

en trappenhuis 





2e verdieping: 


Hal met de technische ruimte met plek voor de 

wasmachine en droger, separate toiletruimte, 

badkamer met douche en wastafel, woonkamer 

met fraaie PVC vloer en veel daglicht toetreding 

door de verdiepingshoge ramen. De 



De Keizer is op fraaie en circulaire wijze gebouwd 
gebruik makend van hoogwaardige materialen en 
energiezuinig met zonnepanelen op het dak, een 
modern warmteterugwinsysteem en het gebruik 
van natuurlijke bronnen voor warmte, koeling en 
energie. 




Een groot pluspunt is de prive daktuin welke zeer 
fraai is aangelegd. Vanaf het dakterras heeft u 
prachtig uitzicht over de directe omgeving. Het 
gebied rond de Keizer is volop in ontwikkeling met 
diverse woningen en horeca gelegenheden. 




Goed om te weten: 

- Unieke plek in het centrum van Amsterdam. 

- Recentelijk gebouwd met luxe keuken en 
badkamer. 

- Appartement is gelegen op eigen grond, geen 
erfpacht. 

- Complex heeft een zeer fraai gemeenschappelijk 
dakterras. 

- NEN meetrapport beschikbaar 

- VvE lasten: € 99,79 per maand 



Deze informatie is met zorg samengesteld en 
indicatief. Aan mogelijke afwijkingen van maten 
en/of opgaven kunnen geen rechten worden 
ontleend. Onzerzijds wordt echter geen enkele 
aansprakelijkheid aanvaard voor enige 
onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel 
de gevolgen daarvan. De koper heeft een 
onderzoeksplicht naar alle persoonlijke relevante 
zaken en kan zich niet beroepen op onbekendheid 
met feiten die hij zelf had kunnen waarnemen of 
die opvraagbaar zijn uit de openbare registers of 
bijvoorbeeld de gemeente.







Plattegrond



Locatie



Kadastrale kaart



Heeft u interesse?

Uw makelaar



(+31) 20 210 11 90


info@vastburg.nl

Vastburg woning- en bedrijfsmaakelaardij


Johan Huizingalaan 761-763 a


1066VH Amsterdam





Tel:020-2101190


info@vastburg.nl


