
Vespuccistraat 106 1
Amsterdam

Vraagprijs € 400.000 k.k.



Vespuccistraat 106 1
Amsterdam

Super licht en goed ingedeeld 3 kamer appartement van 

circa 58 m2 op de eerste verdieping met balkon op het 

oosten. Gelegen in stadsdeel West in een rustige straat 

bekend om de mooie bouw in Amsterdamse School-stijl. 

Aan het eind van de straat ligt het Erasmuspark. 





Hal, lichte woonkamer, moderne keuken, 2 slaapkamers, 

badkamer en een balkon op het oosten 


met de heerlijke ochtendzon. 
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Eerste verdieping
Entree & woonkamer

Verzorgd gemeenschappelijk trappenhuis, eigen entree op 

de eerste verdieping. Ruime hal met garderobe en toegang 

tot alle vertrekken. Iedere ruimte kan worden afgesloten 

met deuren die mooi passen in het geheel.





Royale en lichte woonkamer met gezellige eethoek, veel 

raampartijen en prachtig uitzicht op de straat. 


Voorzien van nette wanden met structuurverf en een 

laminaatvloer van uitstekende kwaliteit.
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Keuken

De sfeervolle keuken met lichte kastjes en donker houtlook 

kuststofblad is gelegen aan de achterzijde met toegang tot 

het balkon. De keuken is voorzien van afwasmachine, 4-pits 

gaskookplaat, afzuigkap, oven, magnetron en ijskast met 

vriesvak. Er is veel opbergruimte en gezellig zicht op het 

balkon en de groene binnentuinen.
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 Twee slaapkamers & balkon

Master bedroom gelegen aan de achterzijde met 

openslaande deuren die toegang geven tot het prettige 

balkon. De slaapkamer heeft veel licht en er is 


voldoende kastruimte. 





Vanuit de keuken en master bedroom is er toegang tot 


het brede balkon met twee bergingskasten. Het balkon 


is op het oosten gelegen, dus genieten van de 


heerlijke ochtendzon!





De tweede slaapkamer ligt aan de voorzijde met mooi zicht 

op een magnolia en de rustige straat. De kamer is nu in 

gebruik als werkkamer.
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Badkamer

De nette badkamer is voorzien van een inloopdouche, toilet, 

wastafel met wandspiegel en handdoekradiator. 


De badkamer heeft een granieten vloer en witte 

wandtegels.
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Omgeving
& bereikbaarheid

De Vespuccistraat ligt in de Baarsjes in stadsdeel West met 

het Erasmuspark om de hoek en het Rembrandtpark op 

loopafstand. De winkelstraten in de Jan van Galenstraat en 

de Jan Evertsenstraat hebben een zeer divers aanbod. 

Leuke restaurants en cafés in de buurt zoals Bar Baarsch, 

Restaurant Daalder, café Cook, de Neef van Fred en Volare. 

In de zomer kun je heerlijk aan de Admiralengracht zitten, 

aan het water in de zon. Voor de dagelijkse boodschappen 

ben je in een paar minuten bij de Albert Heijn en Dirk van 

den Broek.





Het appartement is goed bereikbaar met openbaar vervoer 

en met de auto ben je zo op De Ring A10. Op de fiets ben je 

binnen 7 minuten in het centrum en in 15 minuten 


op Amsterdam CS.
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Bijzonderheden

 Goed ingedeeld appartement

 2 slaapkamers

 Balkon op het oosten

 Dubbel glas

 Gemeentelijke erfpacht, afgekocht tot 30 september 2057

 Overstap naar eeuwigdurende erfpacht is gemaakt

 Gezonde en actieve VvE, professioneel beheerd



Bijzonderheden
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APPARTEMENTSRECHT


Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de 

woning met balkon gelegen op de eerste verdieping, kadastraal bekend 

gemeente Sloten Noord-Holland, sectie L, complexaanduiding 3443-A, 

appartementsindex 6.





VERENIGING VAN EIGENAREN


De koper van deze woning wordt automatisch lid van de VvE 

Vespuccistraat 104/126 te Amsterdam, 63/3087ste aandeel in de VvE. 

De maandelijkse servicekosten bedragen € 129,-.





ERFPACHT


Het appartement is gelegen op erfpacht. De canon is afgekocht tot en 

met 30 september 2057. Algemene Bepalingen voor eeuwigdurende 

erfpacht 2016 van toepassing. De overstap naar eeuwigdurende 

erfpacht is reeds gemaakt. Er is gekozen voor een jaarlijkse canon 

welke jaarlijks wordt geïndexeerd. De jaarlijkse canon is € 622,75 ten 

tijde van de overstap 2021. 





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. 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.




