
Rochussenstraat 7-III/IV
Amsterdam

Vraagprijs € 665.000 k.k.



Rochussenstraat 7-III/IV
Amsterdam

Waanzinnig dubbel bovenhuis van ca. 82 m2, verdeeld over 

de derde en vierde verdieping, met 3 slaapkamers, 


2 badkamers, 2 balkons, een moderne luxe keuken en een 

ruim dakterras met prachtig uitzicht over de stad gelegen in 

het Westerpark.





Het appartement is in 2020 volledig gerenoveerd en 

hoogwaardig afgewerkt. Het gehele appartement is 

voorzien van HR++ glas, vloer-, dak- en 

voorzetwandisolatie en de groepenkasten zijn uitgebreid 

ten behoeve van zonnepanelen. Beide badkamers 

beschikken over separate elektrische boilers en 

mechanische afzuiging met vochtsensor. Het appartement 

is van het gas af en voorzien van een fraaie eikenhouten 

lamelparketvloer met overal elektrische vloerverwarming.
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Omgeving
& bereikbaarheid




In een rustige straat gelegen op leuke locatie nabij het 

Westerpark en het Westergasterrein met diverse horeca-, 

film-, theater- en expositiegelgeenheden. Op loopafstand 

van winkels en restaurantjes zoals Café Restaurant 

Amsterdam, Bagels & Beans, Cantine de Caron en de 


Ton Ton Club.





Speeltuin met Café Het Paviljoen en sportschool om de 

hoek en nog geen 5 minuten fietsen naar de Jordaan en 


de Haarlemmerstraat!
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Derde verdieping
Entree

Verzorgd gemeenschappelijk entree met eigen entree op de 

tweede verdieping. Witte houten trap naar de 


derde verdieping. 


Hal met toegang tot het separaat toilet en gastendouche. 

Het maatwerk wastafelmeubel is uitgevoerd in massief 

notenhout met verzonken Concreto stenen wastafel van 

Houtmerk. De douche- en kranen zijn van Hotbath 

uitgevoerd in glans nikkel.



Derde verdieping
Living & open keuken

Sfeervolle living met hoog plafond, een Frans balkon aan de 

voorzijde en een nette eikenhouten lamelparketvloer.





De keuken is op maat gemaakt en in zwart/wit uitgevoerd. 

Het ruime kookeiland met gezellig bargedeelte heeft een 

beton-cire blad met 4-pits inductiekookplaat, ingebouwde 

afzuiging, kokend waterkraan, wit granieten spoelbak en 

vaatwasmachine. Aan de wand hoge kasten in matzwart 

met inbouw heteluchtoven, koffienis en ruime 


koel-vriescombinatie.





Vanuit de keuken en het eetgedeelte is er toegang tot het 

charmante balkon op het zuiden met leuk uitzicht op de 

binnentuinen.
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Vierde verdieping
Slaapkamers & badkamer

Witte houten trap naar de vierde verdieping, overloop met 

toegang tot alle vertrekken. 


Aan de achterzijde twee slaapkamers van goed formaat en 

inbouwkasten. 


Aan de voorzijde de derde slaapkamer. Alle slaapkamers 

hebben een sfeervolle uitstraling door de dakkapellen, de 

balken in het zicht en de inbouwspots.





De badkamer ligt in het midden van deze verdieping en is 

luxe uitgevoerd met een grote grijze wandtegel/beton-cire 

wanden, een inloopdouche met Hotbath mengkranen, hand- 

en regendouche, een houten wastafelmeubel 


en een toilet.
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Dakterras

Witte houten trap naar het dakterras van ca. 18m2. 


Goed ingedeeld dakterras met maatwerk loungebank en 

een gezellige eethoek. Vanaf hier is er prachtig uitzicht over 

de hele stad!
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Bijzonderheden

 Volledig gerenoveerd in 2020

 Geheel voorzien van HR++ glas

 Alle wanden na-geïsoleerd met voorzetwandisolatie

 Van het gas af

 Mechanische ventilatie

 Vloerverwarming

 3 slaapkamers

 Luxe badkamers met Hotbath inbouw douche- en 

wastafelkranen

 Stijlvol deur- en raambeslag in glans nikkel/ebbenhout

 Luxe keuken met inbouwapparatuur

 Fraaie eikenhouten lamelparketvloer

 Bouwjaar 1915, gesplitst in  2008

 Overstap eeuwigdurende erfpacht is reeds gemaakt

 Actieve VvE

 Frans balkon, balkon én dakterras

 Super locatie!



Bijzonderheden

APPARTEMENTSRECHT


Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de 

woning met balkon en dakplat, gelegen op de derde verdieping, zolder 

verdieping en dak van het gebouw, met eigen opgang vanaf de tweede 

verdieping, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie Y, nummer 

4488-A-19, uitmakende het 101/2.367ste onverdeeld aandeel in de 

gemeenschap.





VERENIGING VAN EIGENAREN


De vereniging van eigenaren is genaamd 'Van Beuningenplein I'. De 

vereniging wordt professioneel beheerd door Delair Vastgoedbeheer. 

De servicekosten bedragen €145,90 per maand.





ERFPACHT


De woning ligt op grond uitgegeven in erfpacht. De canon is afgekocht 

tot en met 16 november 2057. De overstap naar eeuwigdurende 

erfpacht is reeds gemaakt. De jaarlijkse canon na 16 november 2057 

bedraagt €715,33 per jaar.





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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Plattegrond



Plattegrond
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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



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.




