
Nassaukade 156 2
Amsterdam

Vraagprijs € 525.000 k.k.



Nassaukade 156 2
Amsterdam

Op een zeer geliefde locatie aan het water in Amsterdam 

Oud-West, bieden wij aan dit brede en lichte 


appartement van ca. 70 m2 op de tweede verdieping 

gelegen van een mooi pand. Geweldig uitzicht over het 

water van de Nassaukade en een unieke ligging 


ten opzichte van het centrum.





Verzorgd gemeenschappelijk entree, eigen entree op de 

tweede verdieping, hal, lichte living met weids uitzicht, open 

keuken, royale slaapkamer, badkamer, separaat 


toilet en zonnig balkon op het westen.
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Omgeving
& bereikbaarheid

Op een mooie locatie in Oud-West aan het water gelegen, 

om de hoek bij de Rozengracht en dichtbij de 9 straatjes. 

De Foodmarket en cultuurcentrum ''De Hallen''  met 

bioscoop op loopafstand en letterlijk op steenworpafstand 

van  het Centrum. Leuke restaurants zoals de Karavaan, 

Restaurant Cafe Van Puffelen, Cafe Binnenvisser, Cafe 

Hendrix en de Waterkant vlakbij en op nog geen 5 minuten 

fietsen van het Rembrandtpark en het Vondelpark. Ook 

diverse sportscholen en  (super)markten zoals Ekoplaza 

Foodmarqt, AH, Dirk en de Ten Katemarkt (6 dagen per 

week) in de buurt. Goed bereikbaar met openbaar vervoer 

en via uitvalswegen.
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Tweede verdieping
Living & open keuken

Zeer lichte en royale living aan de voorzijde met grote 

raampartijen, hoog plafond en ontzettend leuk uitzicht over 

het water. Voorzien van houten vloerdelen, mooie glas in 

lood ramen en een gashaard. 


De living is verdeeld in een gezellig zitgedeelte en ruime 

eethoek met speelse erker.





De lichte open keuken is voorzien van een 

inductiekookplaat, RVS afzuigkap, combi-oven, 

afwasmachine, ijskast met vriezer. Netjes afgewerkt, 

voldoende kastruimte en tevens mooi uitzicht 


over de Nassaukade.
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Slaapkamer & badkamer

Royale slaapkamer aan de achterzijde gelegen met uitzicht 

op de rustige binnentuin. Veel licht door de grote raampartij 

en schuifdeuren met toegang tot het balkon. Voorzien van 

mooie houten vloerdelen en voldoende kastruimte.





De ruime en-suite badkamer grenst aan de slaapkamer en 

is voorzien van een inloopdouche, ligbad, dubbele wastafel 

en wasmachine/droger aansluiting. 


Separaat toilet in de hal. 
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Balkon

Ruim breed balkon aan de achterzijde met uitzicht op de 

groene binnentuinen, een oase van rust. 


Het balkon ligt op het westen, perfect voor gezellige 

borreltjes met een heerlijk zonnetje!
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Bijzonderheden

 Op top locatie gelegen

 Aan het water

 Zonnig balkon op het westen

 Sfeervolle gashaard

 Breed en mooi pand

 Hoge plafonds

 Zeer licht appartement

 Overstap naar eeuwigdurende erfpacht is reeds gedaan

 Er zal een niet-zelfbewoningsclausule worden opgenomen in 

de koopakte



Bijzonderheden

APPARTEMENTSRECHT


Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de 

woning, gelegen op de tweede verdieping, kadastraal bekend gemeente 

Amsterdam, sectie Q, complexaanduiding 8110-A, appartementsindex 

2, uitmakende het onverdeeld 2/9e aandeel in de gemeenschap.





VERENIGING VAN EIGENAREN


De vereniging van eigenaren is genaamd 'Vereniging van eigenaars van 

het gebouw Nassaukade 156 te Amsterdam'. De servicekosten


bedragen € 41,66 per maand.





ERFPACHT


Het appartement is gelegen op grond uitgegeven in erfpacht. De


algemene bepalingen voor eeuwigdurende erfpacht Amsterdam 2016


zijn van toepassing. De jaarlijkse canon voor het voortdurende tijdvak 

bedraagt € 110,93 per jaar. Het huidige tijdvak loopt t/m 29 februari 

2024. Daarna is de eeuwigdurende canon vastgesteld € 1480,40 met 

jaarlijkse indexatie van het voorgaande 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 optie
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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. De verkoper 

behoudt zich verder het recht voor om zonder opgaaf van 

redenen niet te gunnen of te gunnen aan een ander dan de 

hoogste inschrijver dan wel zonder opgaaf van redenen het 

verkoopproces af te gelasten, dit alles uitsluitend ter beoordeling 

van verkoper. Van toepassing zijn de NVM voorwaarden.




