
Bilderdijkkade 38 I
Amsterdam

Vraagprijs € 550.000 k.k.



Bilderdijkkade 38 I
Amsterdam

Sfeervol en super licht 3 kamer hoekappartement van 


ca. 63 M2 met royaal terras gelegen op het westen. 


Eigen entree op de eerste verdieping, hal, separaat toilet, 

royale living, Frans balkon, open keuken, ruim terras, 


2 slaapkamers en goede badkamer. Het vele licht, het 

uitzicht en de ligging op eigen grond maken het tot een 

bijzonder appartement!
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Omgeving
& bereikbaarheid

Op een super locatie gelegen aan het water in het populaire 

Oud-West. Op steenworp afstand van de Bilderdijkstraat, de 

De Clerqstraat en De Hallen met de foodmarket en 

bioscoop. Goede (super)markten in de buurt zoals Marqt, 

AH, Dirk van den Broek en de 


Ten Katemarkt. Vele leuke horeca zoals Karavaan, 


The Breakfast Club, Van 'T Spit, Ramona en Panache. 


De gezellige grachten en de Jordaan zijn goed bereikbaar 

maar ook de leuke parken zoals het Vondelpark, het 

Rembrandtpark en het Erasmuspark.





Centraal gelegen en goed bereikbaar met openbaar vervoer 

en via uitvalswegen.
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Eerste verdieping
Entree & woonkamer

Verzorgd gemeenschappelijk entree, eigen entree op de 

eerste verdieping, hal met separaat toilet.





Sfeervolle living met veel licht door de hoekligging. Stoere 

houten vloerdelen, uitzicht over het water en de kade. 


De achterzijde is verbouwd met leuke pui naar dakterras. 

Openslaande deuren naar Frans balkon gelegen aan de 

voorzijde en het royale terras aan de achterzijde gelegen op 

het westen. 
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Eerste verdieping
Open keuken & balkon

Open keuken gelegen aan de voorzijde met witte kastjes en 

granito werkblad. De keuken is voorzien van een 5-pits 

gasfornuis van Smeg, RVS afzuigkap, ijskast met diepvries, 

afwasmachine en spoelbak. Veel licht door de grote 

raampartijen en leuk uitzicht over de kade.





Leuk frans balkon aan de voorzijde gelegen met weids 

uitzicht over het water en in de ochtend veel zon.
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Eerste verdieping
Slaapkamers & badkamer

Master bedroom gelegen aan de achterzijde met toegang 

tot het royale terras. Veel licht door de raampartij en 

voldoende kastruimte. Tweede slaapkamer aan de 

achterzijde gelegen met tevens toegang tot het terras. Ook 

goed te gebruiken als werkruimte.





In het midden ligt de badkamer met ligbad, inloopdouche, 

wastafel, granito vloer en witte wandtegel tot aan het 

plafond.
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Eerste verdieping
Terras

Charmant, zonnig en riant terras gelegen op het westen van 

ca. 20 m2 met uitzicht op het water. Het perfecte terras 

voor een leuk etentje of borreltje met in de 


middag en avond heerlijk de zon. 
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Bijzonderheden

 Sfeervol hoekappartement

 Gelegen op super locatie

 Groot terras, op een hoek gelegen

 Eigen grond

 2 slaapkamers

 Warm water en centrale verwarming d.m.v. CV, gedeeltelijk 

dubbel glas

 Houten vloerdelen gemaakt van oude kaasplank

 Schilderwerk binnen volledig gedaan in 2021
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Bijzonderheden
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APPARTEMENTSRECHT


Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de 

woning met buitenruimte, gelegen op de eerste verdieping gelegen te 

1053 VE Amsterdam, Bilderdijkkade 38-1, kadastraal bekend gemeente 

Amsterdam, sectie Q, complexaanduiding 8318, appartementsindex A2.





VERENIGING VAN EIGENAREN


De koper van deze woning wordt automatisch lid van de VvE 

'Vereniging van eigenaars gebouw Bilderdijkkade 38 te Amsterdam' 

met 19/100 aandeel in de VvE. De maandelijkse servicekosten 

bedragen € 155,50.





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



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.





English translation
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Atmospheric and super light 3 room corner apartment of approx. 63 m2 

with a spacious terrace located on the West. Private entrance on the 

first floor, hall, separate toilet, spacious living room, french balcony, 

open kitchen, spacious terrace, 2 bedrooms and good bathroom. The 

lots of light, the view and the location on your own ground make it a 

special apartment! 





In a super nice location on the water in the popular Oud-West. A stone's 

throw from Bilderdijkstraat, De Clerqstraat and De Hallen with the food 

market and cinema. Good (super) markets in the area such as Marqt, 

AH, Dirk van den Broek and the Ten Katemarkt. Many nice restaurants 

such as Karavaan, The Breakfast Club, Van 'T Spit, Ramona and 

Panache. The pleasant canals and the Jordaan are easily accessible, 

but also the nice parks such as the Vondelpark, the Rembrandtpark and 

the Erasmuspark.





Centrally located and easily accessible by public transport and 

highways.





ENTRANCE HALL


Well-maintained communal entrance, private entrance on the first floor, 

hall with separate toilet.





LIVING


Atmospheric living room with lots of light due to the corner location. 

Sturdy wooden floorboards, a view over the water and the quay. The 

rear has been renovated with a nice front to the roof terrace. French 

doors to the French balcony at the front and the spacious terrace at the 

rear, located on the west.



English translation

OPEN KITCHEN


Open kitchen located at the front with white cupboards and granite 

worktop. The kitchen is equipped with a 5-burner Smeg stove, stainless 

steel extractor hood, refrigerator with freezer, dishwasher and sink. 

Lots of light through the large windows and a nice view over the quay.





BALCONY


Nice French balcony at the front with a panoramic view over the water 

and lots of sun in the morning.





2 BEDROOMS


Master bedroom located at the rear with access to the spacious 

terrace. Lots of light through the windows and plenty of closet space. 

Second bedroom located at the rear with also access to the terrace. 

Also good to use as a workspace.





BATHROOM


In the middle is the bathroom with bath, walk-in shower, sink, granite 

floor and white wall tile up to the ceiling.





TERRACE


Charming, sunny and spacious west-facing terrace of approx. 20 m2 

with a view of the water. The perfect terrace for a nice dinner or drink 

with in the afternoon and evening a lovely sun.



English translation
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PARTICULARITIES:


•	Attractive  corner apartment


•	Located  in a super location


•	Large  terrace, located on a corner


•	Own  ground


•	2  bedrooms


•	Hot water and central heating through CV, partly double glazing


• Wooden floor made from old cheeseboards 








This registration has been compiled by us with the greatest possible 

care. However, no liability is accepted on our part for any 

incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. 

All specified sizes and surfaces are indicative. The buyer has his own 

duty to investigate all matters


are important to him or her. The broker is the seller's advisor with 

regard to this property. We advise you to engage an expert (NVM) 

broker who guides you through the purchase process. If you have 

specific wishes regarding the property, we advise you to make these 

known to your purchasing agent in good time and to have this carried 

out independently. If you do not engage an expert representative, you 

consider yourself to be an expert enough by law to oversee all matters 

that are important. The NVM conditions apply.


