
Fokke Simonszstraat 42 I
Amsterdam

Vraagprijs € 310.000 k.k.



Fokke Simonszstraat 42 I
Amsterdam

Waanzinnig leuk en modern 2 kamer appartement van 

35m2 met ruim terras op de eerste verdieping 


gelegen op top locatie in hartje centrum.





Volledig gerenoveerd appartement met mooi afgewerkte 

living en open keuken, ruime slaapkamer, badkamer en 

terras. Gelegen op eigen grond en volledig 


voorzien van dubbel glas.
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Omgeving
& bereikbaarheid

Gelegen in de populaire wijk de Weteringbuurt in hartje 

centrum. Een fijne rustige straat met in de buurt veel leuke 

café's en restaurants zoals Le Patron, Bar Do, Brasserie Nel 

en Ku Kitchen & Bar. Op steenworp afstand van de Pijp, de 

Grachtengordel, het Museumplein en het gezellige 

Amstelveld. Tevens om de hoek van de Reguliersgracht en 

de Lijnbaansgracht. Vele sportscholen in de buurt zoals Fit 

for Free, Soda Bodyfit, Basic-fit en Trainmore. Het 

appartement is goed bereikbaar met tram 


en via uitvalswegen.
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Eerste verdieping
Living & open keuken

Lichte en gezellige living met zit- en eetgedeelte grenzend 

aan de open keuken. Grote raampartijen met openslaande 

deuren naar het ruime terras. Eikenhouten lamelparketvloer, 

mooie paneeldeuren en inbouwspots.





Moderne hoogglans open keuken met witte kastjes en 

houtlook blad. Voorzien van een 4-pits gasfornuis, RVS 

afzuigkap, combi oven, afwasmachine en ijskast met 

vriesvak.
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Terras

Prettig en ruim terras aan de achterzijde. Op het zuiden 

gelegen met een heerlijke ochtendzon. Perfect voor gezellig 

etentjes en borreltjes!
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Slaapkamer & badkamer

Ruime en lichte slaapkamer met inbouwkast aan de 

voorzijde gelegen. Grote raampartijen met leuk uitzicht op 

de rustige straat met veel zon in de ochtend.





Moderne badkamer met inloopdouche, wastafel en 

wastafelmeubel, toilet en handdoekradiator.


Afgewerkt met mooi inbouwspots, antraciet vloertegel 


en witte wandeltegel. 





Vanuit de gang is de bergkast bereikbaar met voldoende 

opbergruimte en de wasmachineaansluiting.
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Bijzonderheden

 Top locatie in het Centrum

 Ruim balkon

 Eigen grond

 Gelegen in rustige straat

 Gezonde en actieve VvE

 Fundering vernieuwd in 2009



Bijzonderheden
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APPARTEMENTSRECHT


Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de 

woning, gelegen op de eerste verdieping, plaatselijk bekend als Fokke 

Simonszstraat 42-1 te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente 

Amsterdam, sectie I, complexaanduiding 11614, appartementsindex 

10.





VERENIGING VAN EIGENAREN


De koper van deze woning wordt automatisch lid van de VvE 'Fokke 

Simonszstraat 40-42' te Amsterdam. De maandelijkse servicekosten 

bedragen €53,85, 47/194de aandeel. 





EIGEN GROND


Het appartement is gelegen op eigen grond.





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



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.




