
Zoomstraat 37 3
Amsterdam

Vraagprijs € 795.000 



Zoomstraat 37 3
Amsterdam

Prachtig gerenoveerd en zeer smaakvol dubbel bovenhuis 

van ca. 87 m2 in een rustige straat in de geliefde 

Rivierenbuurt in Zuid.





Het appartement beslaat de derde en vierde verdieping met 

eigen entree op de tweede. Living met open keuken, 


2 slaapkamers, 2 badkamers, een waskamer en 


2 geweldige terrassen op het zuiden gelegen. 

Vloerverwarming, airconditioning, eiken visgraatvloer, 

mooie materialen. De erfpacht is eeuwigdurend afgekocht.





Kortom, een geweldig bovenhuis met 


veel buitenruimte op ideale locatie! 
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Omgeving
& bereikbaarheid

Het bovenhuis is gelegen in een leuke straat in de prettige 

Rivierenbuurt. In de buurt vind je veelzijdige winkelstraten 

met gezellige horeca zoals de Maasstraat en de 

Scheldestraat. Ontbijten bij Vinnies, lunchen bij Goos, 

dineren bij The Traveller en toe een ijsje bij Pisa! 


Het Beatrixpark en Martin Luther Kingpark op loopafstand. 





De Zoomstraat is zeer gunstig gelegen ten opzichte van OV 

met station Amsterdam Rai heel dichtbij. Ring A10 op 

enkele minuten rijden. Scholen en sportscholen in de 

directe nabijheid.
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Entree & hal

Zeer verzorgde entree naar de tweede verdieping. Eigen 

entree op de tweede verdieping met hal met garderobe. 

Uitnodigende binnentrap naar de derde verdieping. Een 

stalen deur geeft toegang naar de hal met mooie kasten en 

modern separaat gastentoilet. 
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Derde verdieping
Living & open keuken

Lichte en mooie living met openslaande deuren naar het 

aangrenzende zonnige terras. 


De prachtige eikenhouten vloer, het dubbel glas, de 

shutters, de spots en een gashaard 


maken het helemaal af. 





De stoere en moderne keuken heeft een mooi spoeleiland 

met bar en is voorzien van een afwasmachine, 5 pits 

kookplaat, afzuigkap, oven, ijskast en diepvries.
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Terras

Openslaande deuren vanuit de living naar het romantische 

terras van ruim 15m2. Ligging op het zuiden waardoor er 

veel zonlicht naar binnen valt. Er is voldoende ruimte voor 

een eettafel en zitje en is zeer fraai aangelegd.  
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Slaapkamer & badkamer

Via de stalen deur en hal bereikbaar. Royale stijlvolle 

slaapkamer met mooie afgewerkte kastenwand en 

knieschotten. De comfortabele badkamer is aangrenzend 

en voorzien van een luxe inloopdouche, ligbad en wastafel 

met fraai houten meubel en afwerking. Er is 

vloerverwarming en een handdoekradiator. 
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Vierde verdieping
Slaapkamer 2 & badkamer 2

Bereikbaar via de prettige trap, lichte hal met de 

visgraatvloer, veel raam en de royale wasruimte. 


Toegang naar alle vertrekken en het tweede terras.





De leuke slaapkamer is voorzien van airconditioning, heeft 

nokhoogte en de balken in het zicht. De tweede moderne en 

luxe badkamer is voorzien van een inloopdouche, toilet, 

wastafel en handdoekradiator. 
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Tweede terras

Fantastisch terras van ruim 22 m2 ook op het zuiden 

gelegen. Via de gang en openslaande deuren bereikbaar. 

Het is super rustig en royaal. Meer dan genoeg ruimte voor 

een lounge set, eettafel en een barbecue!
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Bijzonderheden

 sfeervol bovenhuis op top locatie

 2 royale en zonnige terrassen

 2 badkamers

 prachtig gerenoveerd

 vloerverwarming

 airconditioning living en 1 slaapkamer

 erfpacht eeuwigdurend afgekocht

 eiken houten visgraat vloer



Bijzonderheden

APPARTEMENTSRECHT


Het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de 

woning gelegen op de derde en vierde verdieping en de kapverdieping 

met entree op de tweede verdieping met dakterassen, 1078 XH 

Amsterdam Zoomstraat 37-3, kadastraal bekend gemeente 

Amsterdam, sectie V, 12428, appartementsindex 4.





VERENIGING VAN EIGENAREN


107/392ste aandeel in de gemeenschap, bestaande uit VvE Zoomstraat 

37, 4 leden. VvE bijdrage is maandelijks circa € 144,-.





ERFPACHT


Algemene bepalingen 2016, de erfpacht is eeuwigdurend afgkocht door 

verkoper. 





NOTARIS


Na mondelingen overeenkomst, kiest de koper een notaris in 

Amsterdam om de koopakte te tekenen volgens het Amsterdams 

ringmodel. De koopakte wordt binnen 1 week na mondelinge 

overeenstemming door partijen getekend. Pas dan is er de 

koopovereenkomst. 



Plattegrond
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Plattegrond



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



33

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.




