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Tweede Oosterparkstraat 188-2 
1092 BT Amsterdam 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Vraagprijs € 400.000,-- kosten koper 
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Vrijblijvende verkoopinformatie 

 

Op particuliere erfpacht gelegen woning: 

• 100% financieren is niet mogelijk 

• Beperkte aanbieders 

• Rente opslag indien een hypotheek verstrekt wordt. 
 

Een vierkamerappartement (circa 66 m²) met 3 slaapkamers en een zonnig 
balkon over de gehele breedte op het zuiden. 
Het pand ligt in de populaire Oosterparkbuurt, nabij het Beukenplein tussen de 
Linnaeusstraat en de Wibautstraat. Een gewilde locatie met zowel winkels als 
groen in de buurt en goed bereikbaar met de auto en openbaar vervoer 

 
Indeling 

 
De entree van de woning bevindt zich op de 2e verdieping. De woonkamer met open keuken heeft een 
massief eiken vloer en is gelegen aan de achterkant en heeft openslaande deuren naar het balkon. Er 
zijn 3 slaapkamers, waarvan er één aan de achterzijde ligt, twee aan de voorzijde. De grotere 
slaapkamer heeft openslaande deuren naar het Franse balkon. 
De badkamer is voorzien van een ligbad, een wastafel, een toilet en een wasmachine-aansluiting. 

 
 

Algemeen 
Bouwjaar 1899 
Woonoppervlakte 66 m² (gemeten volgens de NEN-2580, meetrapport aanwezig) 
Inhoud 215 m³ 
Oplevering In overleg 
Eigendomssituatie Particuliere erfpacht grond van toepassing zijn de AB 1982 van de Gemeente 

Amsterdam. De canon bedraagt  €  2.126,-- en kan voor het eerst aangepast 
worden op 1 januari 2026. Het huidige tijdvak loop tot 1 januari 2046. 

 

 
Kadastrale gegevens 
Gemeente Amsterdam 
Sectie S 
Complexaanduiding 9697 
Appartementsindex A-3 
Aandeel VVE 1/5e aandeel 
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Voorzieningen 
Verwarming Combi ketel Intergas 2008 
Elektrische installatie Er zijn 6 elektragroepen met aardlekschakelaar 
Parkeren Vergunninggebied Oost 1, wachttijd 3 maanden (bron: Gemeente Amsterdam) 

 

 

Vereniging van Eigenaars 
De Vereniging van Eigenaars (VvE) Tweede Oosterparkstraat 188 te Amsterdam bestaat uit 5 leden. 
De administratie wordt in eigen beheer gedaan. 
De servicekosten bedragen € 70,-- per maand. 

 
 

Bijzonderheden woning 
• Vierkamer woning 

• Balkon op het zuiden over de gehele breedte 

• Frans balkon aan de voorzijde 

• Servicekosten € 70,-- per maand 
• PARTICULIERE ERFPACHT 

 

Omgeving en bereikbaarheid 
 

De Oosterparkbuurt is een gewilde woonomgeving op steenworp afstand van de binnenstad en De 
Pijp en op loopafstand van het Oosterpark. De woning ligt midden in de Tweede Oosterparkstraat, 
tussen het Beukenplein en de Linnaeusstraat. In de nabije omgeving bevinden zich vele restaurants, 
trendy cafés en winkels. Zo vind je in de buurt o.a. Bar Bukowski/Henry's bar, Louie Louie, The Manor 
Amsterdam, maar ook het Tropenmuseum. Boodschappen doe je in de vele buurtwinkels en bij de 
grote Albert Heijn in de Wibautstraat. De Dappermarkt en winkelgebied Oostpoort aan de 
Linnaeusstraat liggen op een steenworp afstand. 

 
Het appartement ligt op loopafstand van de tram 1, 3 en 9, het metrostation Wibautstraat (metro 51, 
53 en 54) ligt aan het einde van de straat. Zowel NS treinstation Amsterdam Amstel als station 
Muiderpoort zijn goed te bereiken. Met de auto ben je binnen 5 minuten op de Ringweg A-10 en met 
de fiets ben je zo in het centrum. 
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Algemene informatie 

Vrijblijvende informatie 
De vermelde informatie in deze brochure is van algemene aard en niet meer dan een uitnodiging om 
in onderhandeling te treden. Deze brochure is met zorg samengesteld, aan eventuele onjuistheden 
kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

Burger Elkerbout Makelaars en Taxateurs o.z. B.V. 
Wij verzorgen het volledige traject van aankoop, verkoop en taxaties van woningen in Amsterdam in 
alle prijssegmenten. Wij zijn actieve en bevlogen verkoopmakelaars en aankoopmakelaars met een 
hoog ambitieniveau. Betrouwbaarheid, open communicatie en eerlijke adviezen zijn voor ons 
vanzelfsprekend, zodat u op ons kunt bouwen. 

 
Onze jarenlange ervaring, kennis van de lokale woningmarkt en ons uitgebreide netwerk zetten wij 
ook graag voor u in. Wij voelen ons persoonlijk verantwoordelijk voor elke opdracht en de succesvolle 
afronding ervan. Onze klantenkring breidt zich voornamelijk uit doordat klanten ons aanbevelen, en 
daar zijn we trots op. 

 

Uw eigen woning 
Onze jarenlange ervaring en kennis van de Amsterdamse woningmarkt zetten wij ook graag voor u in. 
Heeft u een koopwoning? We kunnen ons goed voorstellen dat u benieuwd bent naar de 
verkoopresultaten bij u in de buurt. We bieden u een gratis verkoopanalyse met inzicht in zoekers 
voor uw woning en gerealiseerde verkoopprijzen in uw buurt. 

 

Martin Burger Astrid Elkerbout 

 

Kantoorgegevens 
Burger Elkerbout Makelaars en Taxateurs o.z. B.V. 
Blasiusstraat 66 hs, 1091 CV Amsterdam 
Telefoon: 020 622 21 99 
Website:www.burgerelkerbout.nl 
E-mail: info@burgerelkerbout.nl 

http://www.burgerelkerbout.nl/
mailto:info@burgerelkerbout.nl

