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Vraagprijs:

€ 295.000,- k.k.

Bouwjaar  1981

Woonoppervlakte  65 m²

Gebouwgeb, buitenruimte  9 m²

Externe bergruimte  7 m²

Inhoud  215 m³

Totaal aantal kamers  2 waarvan 1 slaapkamer 

Servicekosten  € 187,25 per maand (inclusief voorschot stookkosten)

Erfpacht  € 424,00 per half jaar
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Gelegen in het Amsterdamse stadsdeel Amsterdam-Noord, aan de Dijkwater 173, bieden wij deze moderne 

galerijflat aan met ca. 65 m2 woonoppervlakte en 1 slaapkamer. Het appartement is gelegen op de 2e verdie-

ping van het appartementencomplex. 

Ligging: 

Het appartement ligt in de directe omgeving van het levendige Buikslotermeerplein. Daar bevindt zich o.a. het 

winkelcentrum Boven ’t Y. Dit winkelcentrum heeft een gevarieerd aanbod en biedt veel winkelplezier voor 

iedereen. Ook is er een Pathe - bioscoop gelegen aan dit plein en het metrostation Noord. Via het metrosta-

tion Noord dat is gelegen op enkele minuten van het appartement, bent u met de Noord/Zuidlijn binnen enkele 

minuten op Amsterdam Centraal of binnen 15 minuten op de Zuidas. Vlakbij het appartement is er een bus-

station waar u met uw OV bussen richting Purmerend en Zaanstad kunt nemen. Met de auto bereikt u snel uit-

valswegen via de ringweg A10 en via de IJ-tunnel bent in een mum van tijd in het hart van Amsterdam. Kortom, 

deze flat is zeer gunstig gelegen.

Indeling 

Vanuit de entree komt u in de hal waar zich de intercom bevindt, de bergkast en een meterkast. U heeft vanuit 

de hal toegang tot de woonkamer met open keuken, badkamer en de slaapkamer. De ruime woonkamer met 

open keuken is voorzien van veel ramen en daardoor heel licht. De keuken is voorzien van een 4-pits gas-

fornuis, combinatiemagnetron en RVS spoelbak. De woonkamer bied toegang tot het heerlijke balkon dat is 

gelegen op het zuiden. In de badkamer treft u een douche, badmeubel, zwevend toilet en een verlaagd plafond 

met inbouwspotjes. 
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Er is een aparte ruimte voorzien voor de wasmachine. In de woonkamer ligt een mooie parketvloer. 

Berging:                                                                                

De berging is voorzien van elektriciteit en bevindt zich in de onderbouw.

Bijzonderheden:

- Balkon is gelegen op het zuiden;

- Blokverwarming; 

- Energielabel D;

- VvE wordt professioneel beheerd door Newomij VvE Beheer;

- Parkeren middels vergunning of betaald parkeren;                                                                                                                      

- Oplevering in overleg;  

- In de koopovereenkomst zullen wij de volgende clausules opnemen:                                                                        

asbestclausule 

ouderdomsclausule 

- Notaris: keuze koper, mits koopovereenkomst 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 zicht 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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