
Winterjanpad 158
Amsterdam

Vraagprijs € 575.000 k.k.



Winterjanpad 158
Amsterdam

Smaakvol en modern 4 kamer appartement van ca. 98 m2


met zonnig terras en geweldig uitzicht op de derde 

verdieping gelegen in een comfortabel


 nieuwbouwcomplex in Noord. 


Lift, ruime hal, zeer lichte living met luxe open keuken, 

prachtige eikenhouten visgraatvloerdelen en 

vloerverwarming, 3 royale slaapkamers, moderne 

badkamer, separaat toilet, zonnig terras, berging en een 

eigen parkeerplaats. 


De gemeenschappelijke tuin en fietsenberging 


maken het helemaal af!
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Omgeving
& bereikbaarheid

Gelegen in de leuke wijk "de Bongerd", met schitterend 

weids uitzicht over het water en weilanden. Zeer centraal 

gelegen in Amsterdam-Noord met het pontje naar 

Amsterdam Centraal, nabij Het Twiske en het NDSM-

terrein. Hippe horeca zoals Helling 7, Fred's Kitchen, Loetje 

aan 't IJ, IJver Amsterdam en Pllek in de buurt. Leuke 

culturele activiteiten vlakbij zoals Concertgemaal, 

Zonnehuis, NXT museum en STRAAT museum. 


Het appartement is goed bereikbaar met 


de pont en via uitvalswegen.
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Derde verdieping
Entree & hal

Het gebouw ligt op eigen VvE terrein met een prive 

parkeerplaats en een gemeenschappelijke tuin. Zeer 

verzorgd gemeenschappelijk entree met lift, eigen


entree op de derde verdieping. 


Lichte hal met garderobe en toegang tot  alle vertrekken, 

een mooie deur met staal en glas


 geeft toegang naar de living.
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Living & open keuken

Lichte living met hoekligging en veel hoge ramen 


tot aan de vloer. Prachtig uitzicht over 


het water en weilanden. De living met mooie eikenhouten 

visgraatvloerdelen met vloerverwarming heeft een prettige 

zithoek en eethoek bij de open keuken. 


 


De smaakvolle moderne woonkeuken is luxe 


uitgevoerd met witte kastjes, lichtgrijs composiet blad en 

een spoeleiland met eetbar. Voorzien van een inductie 

kookplaat met afzuigkap, combi-oven, ijskast, 


vriezer en een afwasmachine. 





Een heerlijke leefruimte door het vele licht, de ruimtelijkheid 

en het aangrenzende terras.
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Terras

Het ideale terras van ca. 9 m2 met elektrisch zonnescherm, 

grenst aan de living en ligt op het zuidwesten met weids en 

mooi uitzicht over het water en de weilanden. Perfect voor 

gezellige borreltjes met de hele middag en avond zon en 

prachtige luchten.
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Slaapkamers & badkamer

Drie lichte slaapkamers van goed formaat bereikbaar vanuit 

de hal. De masterbedroom van ca. 12 m2 ligt 


in het midden. Alledrie de kamers zijn voorzien van de 

mooie visgraatvloer met vloerverwarming 


en voldoende kastruimte.





De stijlvolle badkamer met inloopdouche, wastafel met 

meubel en handdoekradiator is super mooi afgewerkt met 


lichte marmeren wand - en lichtgrijze vloertegel. 


Separaat modern toilet bereikbaar vanuit de hal.
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Begane grond
Parkeerplaats

Eigen parkeerplek op de parkeerplaats voor de deur. 


Ook is er een goed bereikbare gemeenschappelijke 

fietsenberging.
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Bijzonderheden

 Opgeleverd in 2020

 Goed ingedeeld en licht appartement

 3 slaapkamers

 Terras op het zuidwesten

 Volledig HR++ glas en vloerverwarming

 Royale berging met wasmachine en droger en voldoende 

ruimte voor stellingkasten/opslag

 Eigen parkeerplek op de parkeerplaats voor de deur

 Aanvraag overstap eeuwigdurende erfpacht reeds gedaan

 Gemeenschappelijke fietsenberging en tuin

 Professioneel beheerde VvE

 Energielabel A



Bijzonderheden
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APPARTEMENTSRECHT


Het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de 

woning met balkon en inpandige berging, gelegen op de derde 

verdieping van het gebouw, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, 

sectie AH, complexaanduiding 5923-A, appartementsindex 16, 

uitmakende het 108/1.996e onverdeeld aandeel in de gemeenschap.





Het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van 

een parkeerplaats met toebehoren op maaiveld naast gebouw,


kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie AH, 

complexaanduiding 5923-A, appartementsindex 35, uitmakende het 


13/1.996e onverdeeld aandeel in de gemeenschap.





VERENIGING VAN EIGENAREN


De vereniging van eigenaren is genaamd 'Vereniging van Eigenaars 

Winterjanpad 128 t/m 164 te Amsterdam'. De servicekosten bedragen


€158,37 per maand.





ERFPACHT


Het appartement ligt op grond uitgegeven in erfpacht. De jaarlijkse


canon bedraagt €2.872,66. Het tijdvak loopt t/m 15 april 2069. 


De algemene bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 zijn van 

toepassing. De aanvraag overstap tot eeuwigdurende erfpacht is reeds 

gedaan.





De parkeerplaats ligt op grond uitgegeven in erfpacht. De jaarlijkse 

canon bedraagt €153,96. Het tijdvak loopt t/m 15 april 2069. 


De algemene bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 zijn van 

toepassing.



Bijzonderheden

NOTARIS


Na mondelinge overeenstemming wordt binnen één week de koopakte


volgens het Amsterdams Ringmodel getekend bij een door koper


aangewezen notaris in Amsterdam.



Plattegrond
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Wie zijn wij

Ons team staat permanent klaar om u deskundig en persoonlijk 

te begeleiden. Wij bieden onze cliënten de service, die wij zelf 

ook graag zouden willen krijgen.

mr. Marleen Martens


Register makelaar


marleen@martensmakelaars.com


+31 (0) 6 - 141 28 605

Danique Willemsen


Makelaar KRMT


danique@martensmakelaars.com


+31 (0) 6 - 577 11 475

Merel Schrijver


Medewerker binnendienst


makelaar@martensmakelaars.com


+31 (0) 20 - 214 88 08

Bellamystraat 4 | 1053 BL Amsterdam

020-2148808 | makelaar@martensmakelaars.com

martensmakelaars.com
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Disclaimer

Deze brochure is door ons met de grootst mogelijke zorg 

samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele 

aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, 

onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen ervan. 


Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. 


Koper heeft zijn eigen onderzoek plicht naar alle zaken die voor 

hem of haar van belang zijn. Met betrekking tot deze woning is 

de makelaar adviseur van verkoper. Wij adviseren u een 

deskundige (NVM-)makelaar in te schakelen die u begeleidt bij 

het aankoopproces. Indien u specifieke wensen heeft omtrent de 

woning, adviseren wij u deze tijdig kenbaar te maken aan uw 

aankopend makelaar en hiernaar zelfstandig onderzoek te 

(laten) doen. Indien u geen deskundige vertegenwoordiger 

inschakelt, acht u zich volgens de wet deskundige genoeg om 

alle zaken die van belang zijn te kunnen overzien. 


Van toepassing zijn de NVM voorwaarden.




