
Admiralengracht 197 H
Amsterdam

Vraagprijs € 495.000 k.k.



Admiralengracht 197 H
Amsterdam

Zeer royaal benedenhuis van ca. 65 m2 en een souterrain 

van ca. 17 m2 met 2 slaapkamers en een royale tuin op het 

zuidwesten gelegen aan het water van de Admiralengracht 

in stadsdeel West. De overstap naar eeuwigdurende 

erfpacht is reeds gemaakt!





Eigen entree op de begane grond, tochtportaal, hal, woon- 

en eetkamer met open keuken, 2 slaapkamers, een 

badkamer, separaat toilet, een grote kelder/souterrain en 

een fijne tuin met schuur voor extra opbergruimte!
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Omgeving
& bereikbaarheid

Gelegen in de hippe Baarsjes in het leuke stadsdeel West 

op loopafstand van diverse winkels en supermarkten. 

Dichtbij het Erasmuspark en het Rembrandtpark, leuke 

cafés en restaurantjes zoals Bar Baarsch, de Neef van Fred, 

Restaurant Daalder, Bar Spek en Benji’s. 





Op 10 minuten fietsen van de Jordaan en 5 minuten fietsen 

van de Hallen met een bioscoop, bibliotheek en foodmarkt. 

Vele goede basisscholen en leuke speeltuintjes op 

loopafstand. De Ring A10 is met enkele minuten bereikt en 

het openbaar vervoer is zeer goed bereikbaar met diverse 

tram- en bushaltes op o.a. de Jan Evertsenstraat.



Begane grond
Entree & living

Eigen entree met tochtportaal en authentieke details. 

Toegang tot de living, slaapkamers, separaat toilet en 

toegangsdeur naar ruim souterrain.





Ruime living met nette houten vloerdelen en gestuukte 

wanden. De living is centraal gelegen in het huis waardoor 

dit direct een fijne gezellige ruimte is.
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Open keuken & Eethoek

Er is een open keuken met gezellige eethoek in de uitbouw 

aan de achterzijde met toegang tot de fijne tuin. 


De nette keuken is uitgevoerd met witte kasten en een 

doner granieten blad. De keuken is voorzien van een 5-pits 

gasfornuis, afwasmachine, ijskast met vriezer en een 

combioven.


Het is een fijne lichte ruimte met veel ramen en toegang tot 

de achtertuin!
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Tuin & tuinhuis

De zonnige tuin is vanuit de keuken en de slaapkamer 

bereikbaar. De groene tuin ligt op het zuidwesten en heeft  

de hele middag zon. Het heeft een lekker terras met ruimte 

voor een gezellige, grote eettafel en een houten schuur met 

veel extra bergruimte!
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2 slaapkamers

Er is een lichte ruime slaapkamer aan de voorzijde met 

rustig en leuk uitzicht op het water. De tweede slaapkamer 

ligt aan de achterzijde en heeft toegang tot de fijne tuin. 
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Badkamer & separaat toilet

Vanuit de hal is de badkamer bereikbaar met 


separaat toilet. 


De badkamer is uitgevoerd met een nette witte wandtegel 

en een blauwe vloertegel. De badkamer is voorzien van een 

ruime inloopdouche, wastafel met meubel, bovenkast met 

spiegeldeuren en een designradiator.
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Souterrain

Ruim souterrain bereikbaar met de trap vanuit de hal. Het 

souterrain is ca. 17 m2 met een stahoogte van 1.85m 

onder de balken. Het souterrain wordt momenteel gebruikt 

als derde slaapkamer en biedt hiernaast veel opbergruimte.
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Bijzonderheden

 Benedenhuis met vrij uitzicht over de gracht

 Fijne tuin op het zuidwesten

 2 slaapkamers

 Veel bergruimte in het souterrain en de schuur

 Overstap naar eeuwigdurende erfpacht is reeds gemaakt

 Kleine, actieve en gezonde VvE

 Ca. 65 m2 woonoppervlakte op de begane grond en ca. 17 m2 

overig inpandige ruimte in het souterrain
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Bijzonderheden

APPARTEMENTSRECHT


Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de 

woning, gelegen op de begane grond met achtergelegen tuin en 

souterrain, kadastraal bekend gemeente Sloten, sectie C, nummer 

10911-A-1, uitmakende het onverdeeld 72/277e gedeelte in de 

gemeenschap.





VERENIGING VAN EIGENAREN


De vereniging van eigenaren is genaamd 'Vereniging van eigenaars van 

het gebouw Admiralengracht 197 te Amsterdam'. De servicekosten 

bedragen €67,10 per maand.





ERFPACHT


Het appartement is gelegen op grond uitgegeven in erfpacht. Het huidig 

tijdvak loopt tot en met 15 september 2050. De jaarlijkse kosten 

bedragen €404,05. De algemene bepalingen van de gemeente 

Amsterdam 2016 zijn van toepassing. De jaarlijkse canon na 2050 

wordt €878,71 voor indexatie.





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
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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.




