
Kanaalstraat 30 & 32 huis
Amsterdam

Vraagprijs € 1.025.000 k.k.



Kanaalstraat 30 & 32 huis
Amsterdam

Bijzonder smaakvol en dubbel breed benedenhuis van ca. 

116 m2 met zonnige brede tuin van ca. 120 m2 gelegen op 

eigen grond op super locatie in Oud West. Eigen dubbele 

entree op de begane grond, hal, separaat toilet, ruime living, 

eetkamer met open keuken, een serre, 2 slaapkamers, 2 

badkamers en een riante en zonnige achtertuin op het 

noordwesten gelegen met tuinhuis. 
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Entree & hal

Op de begane grond zijn 2 entree deuren met hal en 

toegang naar de vertrekken. Het dubbel brede benedenhuis 

wordt nu als één woonhuis gebruikt, 


verdeeld over de 2 mooie panden. 
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Living & open keuken

Lichte living met grote raampartijen met origineel houtwerk 

en mooi hoog plafond met ornamenten aan de voorzijde 

gelegen. Voorzien van een stoere houten vloer, houtkachel, 

Belgische hardstenen schouw, inbouwkasten en sfeervolle 

paneeldeuren. Mooie en-suite deuren geven toegang naar 

de royale eetkamer in het midden gelegen met toegang tot 

de open keuken en lichte serre.





De charmante open keuken is voorzien van een 6 pits 

gasfornuis van Bertazzoni met royale oven, Smeg 

afzuigkap, afwasmachine en een ijskast met vriesvak van 

Smeg. Mooi afgewerkt met houten kastjes en donker 

Belgische hardstenen blad, beige wandtegels, leistenen 

tegelvloer en handige muurplanken. Vanuit de smaakvolle 

keuken en eetkamer toegang tot de serre met een cosy 

zitgedeelte en uitzicht op de riante tuin.
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Tuin & tuinhuis

De fantastische tuin is ruim 10 meter breed en 12,5 meter 

diep. Er is zon heel vroeg in de ochtend en vanaf 13.00 uur 

tot aan de avond. Deze bijzondere tuin heeft verschillende 

terrassen waar je dus vanaf het middaguur tot laat in de 

avond kan lunchen en dineren. Bereikbaar door de 

openslaande deuren vanuit de serre en vanuit master 

bedroom. Het leuke tuinhuis achterin de tuin is geïsoleerd 

en voorzien van centrale verwarming en een wastafel. Het 

is nu in gebruik als berging en wasruimte, maar kan 

daardoor bijvoorbeeld ook als extra werkkamer of 

slaapkamer worden ingericht. 
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2 slaapkamers

Twee royale en lichte slaapkamers met mooie houten vloer 

delen gelegen aan de voor- en achterzijde. Sfeervolle glas 

in lood ramen tussen de twee slaapkamers wat zorgt voor 

extra lichtinval. In de meer dan riante master bedroom is 

een fijne werkplek gecreëerd. Ook vanuit deze kamer bereik 

je via een schuifpui en aparte deur de tuin. 
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2 badkamers

Toegang tot de twee goede badkamers vanuit de hal. De 

eerste badkamer ligt aangrenzend aan de 2 slaapkamers. 

Deze moderne badkamer beschikt over een ruime 

inloopdouche, wastafel, nette witte wandtegel, 

handdoekradiator en donkere vloertegel. 


Separaat toilet in de hal. 





De tweede badkamer is gelegen bij het woongedeelte en is 

voorzien van een inloopdouche, toilet, authentiek ligbad, 

handdoekradiator en wastafel met wandspiegel. Mooi 

afgewerkt met inbouwspots en nostalgische kraan. 
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Omgeving
& bereikbaarheid

De Helmersbuurt, in stadsdeel West, is een heerlijke buurt 

om te wonen. Dagelijkse boodschappen doe je bij Ekoplaza, 

de Albert Heijn op de Jan Pieter Heijestraat of op de Ten 

Katemarkt. Ook zijn er leuke winkeltjes en restaurantjes in 

de Jan Pieter Heijestraat en directe omgeving zoals Cafe 

Comodo, De Toog, Bar Barrica, The Golden Brown Bar en 

Spaghetteria. Het Vondelpark en de populaire Foodhallen 

op loopafstand met ook een bioscoop en bibliotheek. Goed 

bereikbaar met de auto en het openbaar vervoer, tram naar 

het Centraal Station of Station Lelylaan. Handig gelegen ten 

opzichte van Schiphol of op de Ring A10. 





29



Bijzonderheden

 Dubbel breed benedenhuis

 Fantastische tuin van ca. 120 m2 met zon

 A- locatie in Oud-West, in een rustige straat

 2 tot 3 slaapkamers

 2 badkamers

 2 appartementsrechten en 2 eigen entrees

 Mogelijkheid tot aanbouw

 Gelegen op eigen grond



Bijzonderheden
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APPARTEMENTSRECHT


Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de 

woning met buitenruimte, gelegen op de begane grond gelegen te 1054 

XJ Amsterdam, Kanaalstraat 30 H, kadastraal bekend gemeente 

Amsterdam, sectie T, complexaanduiding 6088, appartementsindex A1.





Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de 

woning met buitenruimte, gelegen op de begane grond gelegen te 1054 

XJ Amsterdam, Kanaalstraat 32 H, kadastraal bekend gemeente 

Amsterdam, sectie T, complexaanduiding 5656, appartementsindex A1.





VERENIGING VAN EIGENAREN


De koper van deze woning wordt automatisch lid van de VvE 

'Vereniging van eigenaars gebouw Kanaalstraat 30 te Amsterdam' met 

1/5e aandeel in de VvE. De maandelijkse servicekosten bedragen €94,-





De koper van deze woning wordt automatisch lid van de VvE 

'Vereniging van eigenaars gebouw Kanaalstraat 32 te Amsterdam' met 

1/5e aandeel in de VvE. De maandelijkse servicekosten bedragen €42,-





EIGEN GROND


De appartementen zijn 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



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
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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.




