
Eerste Atjehstraat 99 3
Amsterdam

Vraagprijs € 375.000 k.k.



Eerste Atjehstraat 99 3
Amsterdam

Zeer licht en sfeervol appartment van ca. 49 m2 met 


2 balkons op de derde en vierde verdieping gelegen in 


hartje Oost. Eigen entree op de derde verdieping, 


royale living, woonkeuken, badkamer, 2 balkons


en een ruime slaapkamer.
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Omgeving
& bereikbaarheid

Gelegen in het populaire stadsdeel Oost vlakbij het 

Javaplein en de gezellige Dappermarkt. Vele leuke café's en 

restaurants zoals Wilde Zwijnen, Bar Basquiat, Bar 

Botanique, Bar Restaurant Pompstation en Brouwerij 't IJ in 

de buurt. Allerlei leuke winkels maar ook het Flevopark en 

het Oosterpark op loopafstand. Sportscholen zoals 

Eastbound Gym, Smart Fit en TrainMore dichtbij. 


Het appartement is goed bereikbaar via 


uitvalswegen en openbaar vervoer met het 


Muiderpoort Station om de hoek. 
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Derde verdieping
Living & balkon

Smaakvolle en lichte living gelegen aan de voorzijde met 

vele raampartijen en openslaande deuren naar het balkon. 


De royale living is mooi afgewerkt met witte houten 

vloerdelen en wit gestucte muren.





Het leuke balkon aan de voorzijde is gelegen op het zuiden 

met leuk uitzicht over de rustige straat. Perfect voor 

gezellige borreltjes met de hele dag een heerlijke zon.
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Woonkeuken & balkon

Industriele woonkeuken met openslaande deuren naar het 

tweede balkon, stoer afgewerkt met houtlook blad en 

voldoende opbergruimte. Voorzien van een 4-pits 

gasfornuis met oven, afwasmachine en 


ijskast met vriesvak.





Het tweede en brede balkon gelegen aan de 


achterzijde is bereikbaar vanuit de woonkeuken. 


Mooi uitzicht over de groene en rustige binnentuinen.
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Badkamer

Nette badkamer met inloopdouche, wastafel en toilet.


In het midden gelegen en keurig afgewerkt met witte 

wandtegel en grijze vloertegel.
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Vierde verdieping
Slaapkamer

Ruime slaapkamer op de vierde verdieping gelegen en 

bereikbaar via een vaste trap. Zeer sfeervol met houten 

vloerdelen en de originele balken in het zicht.
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Bijzonderheden

 Top locatie in hartje Oost

 2 balkons

 Veel lichtinval

 Gelegen in een rustige straat

 Gezonde en actieve VvE



Bijzonderheden

APPARTEMENTSRECHT


Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de 

woning met balkon, gelegen op de derde verdieping, plaatselijk bekend 

als Eerste Atjehstraat 99-3 te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente 

Amsterdam, sectie S, complexaanduiding 9622, appartementsindex 32.





VERENIGING VAN EIGENAREN


De koper van deze woning wordt automatisch lid van de VvE '......' te 

Amsterdam. De maandelijkse servicekosten bedragen €..., 42/2102de 

aandeel.





ERFPACHT


Het appartement ligt op grond uitgegeven in erfpacht. De erfpacht is


afgekocht tot 31 mei 2057. De algemene bepalingen voor voortdurende 

erfpacht 2000 zijn van toepassing. De aanvraag eeuwigdurende 

erfpacht is gedaan..





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



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

Very bright and attractive apartment of approx. 49 m2 with 2 balconies 

on the third and fourth floor located in heart of East. Private entrance 

on the third floor, spacious living room, kitchen, bathroom, 2 balconies 

a spacious bedroom.





Located in the popular East district near Javaplein and the lively 

Dappermarkt. Many nice cafes and restaurants such as Wilde Zwijnen, 

Bar Basquiat, Bar Botanique, Bar Restaurant Pompstation and 

Brouwerij 't IJ are nearby. All kinds of nice shops, but also the Flevopark 

and the Oosterpark within walking distance. Gyms such as Eastbound 

Gym, Smart Fit and TrainMore nearby. The apartment is easily 

accessible via roads and public transport with the Muiderpoort Station 

around the corner.





THIRD FLOOR


LIVING & BALCONY


Tasteful and bright living room located at the front with many windows 

and patio doors to the balcony.


The spacious living room is beautifully finished with white wooden 

floors and white plastered walls.





The nice balcony at the front is located on the south with a nice view 

over the quiet street. Perfect for cozy drinks with a lovely sun all day 

long.





KITCHEN DINER & BALCONY


Industrial kitchen with patio doors to the second balcony, tough 

finished with wood-look top and ample storage space. Equipped with a 

4-burner gas stove with oven, dishwasher and refrigerator with freezer.



English translation
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The second and wide balcony located on the rear is accessible from 

the kitchen. Nice view over the green and quiet inner gardens.





BATHROOM


Neat bathroom with walk-in shower, sink and toilet. Located in the 

middle and neatly finished with white wall tile and gray floor tile.





FOURTH FLOOR


BEDROOM


Spacious bedroom located on the fourth floor and accessible via a 

staircase. Very attractive with wooden floors and the original beams in 

sight.


