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Confuciusplein 55

1064 LG  Amsterdam



www.atsma.nl   |   020-345 32 73   |   info@atsma.nl

Vraagprijs:

€ 325.000,- k.k.

Bouwjaar  2008

Woonoppervlakte  57 m²

Gebouwgeb. buitenruimte  9 m²

Inhoud  188 m³

Totaal aantal kamers  2 waarvan 1 slaapkamer

Servicekosten  € 107,10 per maand

Erfpacht  eeuwigdurend afgekocht

Energielabel   A
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Goed onderhouden appartement met een woonoppervlakte van ca. 57 m2 gelegen aan het Confuciusplein in 

Amsterdam. 

Ligging

Het appartement is gunstig gelegen. Op loopafstand beschikt u over de supermarkt voor de dagelijkse bood-

schappen, huisarts, (basis)scholen en het openbaarvervoer. Diverse tramhaltes en buslijnen om de hoek gele-

gen, middels deze verbinding bereikt u in korte tijd andere delen van de stad. 

Het Confuciusplein is een plein in de Amsterdamse wijk Slotermeer. Het plein is vernoemd naar de Chinese 

filosoof Confucius. Het plein ligt in het zuidwestelijke gedeelte van Slotermeer, op het punt waar de Savornin 

Lohmanstraat met een bocht naar links overgaat in de Burgemeester Van Leeuwenlaan. Aan de noordzijde van 

het plein loopt de Socratesstraat.

Het Confuciusplein is midden jaren 1950 opgeleverd en was de eerste jaren ook van belang voor de bewoners 

van de wijk Geuzenveld waar in de begintijd de winkels nog ontbraken. Oorspronkelijk had de bebouwing van 

het plein een U-vorm, maar tegenwoordig heeft het een L-vorm met aan de zuidzijde lagere bebouwing met 

winkels en aan de oostzijde de “Senecaflat” met op de begane grond winkels. Achter het plein bevindt zich op 

korte afstand het Sloterpark met het Geuzeneiland.



www.atsma.nl   |   020-3453273   |   henk@atsma.nl

www.atsma.nl   |   020-345 32 73   |   info@atsma.nl

Appartement:

Het appartement is gelegen op 2 hoog. Entree appartement, intercom met camera, lange gang waar zich de 

meterkast bevindt, toiletruimte met zwevend toilet en fonteintje, berging waar het WTW systeem staat opge-

steld en in de andere berging bevinden zicht de aansluitingen voor de wasmachine en droger. De lichte woon-

kamer met open keuken biedt toegang tot het balkon middels een schuifpui. Het balkon is gelegen op het 

zuidwesten. De keuken is voorzien van diverse inbouwapparatuur t.w. inductiekookplaat, afzuiginstallatie, combi 

magnetron, vaatwasser en koelkast met een klein vriesvak. Vanuit de woonkamer kunt u naar de slaapkamer. 

De badkamer is voorzien van een inloopdouche en een wastafelmeubel. 

Bijzonderheden:

- Laminaatvloer; 

- Houten kozijnen met HR ++ glas; 

- Lift aanwezig; 

- Stadsverwarming; 

- WTW systeem; 

- Betaald parkeren of vergund; 

- Oplevering in overleg;

- Notaris: keuze koper, mits koopakte conform Model Ring Amsterdam wordt opgesteld;

- Er is pas een overeenkomst indien zowel koper als verkoper een schriftelijke koopovereenkomst hebben 

ondertekend bij de notaris;

- Verkoper behoudt zich het recht van gunning.
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Voorbehouden
Hoewel gestreefd is naar een zo nauwkeurig mogelijke inventarisatie van de beschikbare gegevens, moet ervan uitgegaan worden dat het bovenstaande slechts indicatief is. De gegevens (bedra-
gen, belastingen, jaartallen, omschrijvingen etc.) zijn soms verkregen door mondelinge informatie. Soms zijn ze vanuit het geheugen opgediept. De koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar 
alle zaken die voor hem van belang zijn, kan zich nimmer beroepen op onbekendheid met feiten die hij zelf had kunnen waarnemen of die kenbaar waren uit openbare registers. De makelaar 
kan u desgewenst verwijzen naar de desbetreffende instanties.
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