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INDELING

Op een fantastische locatie middenin Zuid ligt dit zeer royale familiewoonhuis (woonoppervlakte
242 m²) met tuin en kelder. Het woonhuis ( 1930) bestaat uit 4 verdiepingen plus kelder (23 m²)
en beschikt over maar liefst 7 slaapkamers en 3 badkamers. Het geheel is goed onderhouden. 

Begane grond; Entree, vestibule, gang, toilet, woonkamer met eetkamer, keuken, serre, tuin,
berging.
1e Verdieping; Overloop, werkkamer, slaapkamer, badkamer, slaapkamer, wm-kast,
garderobekamer.
2e Verdieping; Overloop, badkamer, slaapkamer, slaapkamer met balkon.

3e Verdieping; Slaapkamer met badkamer.

Kelder; WM+droger ruimte, berging.



- Woonoppervlakte 242 m² exclusief kelder van 23 m² ( NEN-meting)

- Hydrofoor in kelder, aparte cv-ketel /doorstroomtoestel voor iedere badkamer. 

- Tuin op Westen

- Energielabel C

- Achterzijde volledig dubbel glas, voorzijde gedeeltelijk

- Tuin op het westen

- Gemeentelijke erfpacht, canon is € 5.029,92 per jaar, Voorwaarden 1994

OMGEVING

BIJZONDERHEDEN

De woning is bijzonder gunstig gelegen, op zeer korte loopafstand liggen de supermarkten, leuke
restaurants en winkels in de Beethovenstraat. De gezellige Albert Cuyp markt in de Pijp,
Scheldestraat in de Rivierenbuurt of de musea liggen ook op korte afstand. Veel groen ook in de
buurt, zowel het Beatrixpark als het Vondelpark is op enkele minuten gelegen.

BEREIKBAARHEID
Openbaar vervoer (bus en tram) is beschikbaar om de hoek. Het NS-station Zuid-WTC ligt op
enkele fietsminuten. Aansluiting op de Ringweg A10 is zeer nabij, met directe toegang tot de
uitvalswegen A1, A2 en A4. Voldoende parkeergelegenheid op de openbare weg middels
bewonersvergunning. Geen wachttijd en 2 vergunningen mogelijk.)



LAYOUT

At a fantastic location in the middle of Zuid is this very spacious family house (living area
242 m²) with garden and cellar. The house (1930) consists of 4 floors plus basement (23
m²) and has 7 bedrooms and 3 bathrooms. The house is well maintained.

Ground floor; Entrance, vestibule, corridor, toilet, living room with dining room, kitchen, 
conservatory, garden, storage room. 

1st Floor; Landing, study, bedroom, bathroom, bedroom, wm closet, dressing room.

2nd Floor; Landing, bathroom, bedroom, bedroom with balcony.

3rd Floor; Bedroom with bathroom.

Basement; WM+dryer room, storage room.



- Living area 242 m² excluding basement of 23 m² (NEN measurement)

- Hydrophore in basement, separate central heating boiler / flow-through device for each 

  bathroom. 

- Garden on West

- Energy label C

- Rear fully double glazed, front partly

- West-facing garden

- Municipal leasehold, ground rent is € 5,029.92 per year, Conditions 1994.

ENVIRONMENT

PARTICULARITIES

The house is very conveniently located, within a very short walking distance are the supermarkets,
nice restaurants and shops in the Beethovenstraat. The cozy Albert Cuyp market in the Pijp,
Scheldestraat in the Rivierenbuurt or the museums are also a short distance away. Lots of
greenery also nearby, both the Beatrixpark and the Vondelpark are a few minutes away.

ACCESSIBILITY
Public transport (bus and tram) is available around the corner. The Zuid-WTC railway station is a
few minutes away by bike. Connection to the A10 ring road is very nearby, with direct access to
the highways A1, A2 and A4. Sufficient parking space on the public road by means of a resident's
permit. No waiting time and 2 permits possible.)
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KAARTEN





REFERENTIES

De grondige kennis die wij hebben van de lokale markt en van de markt partijen zorgt
ervoor dat wij voortdurend op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen. Zo
kunnen wij opdrachtgevers als woningbouwverenigingen,

Bouwbedrijven en projectontwikkelaars volledig ondersteunen bij de voorbereiding van
nieuwbouw- en renovatieprojecten. Ons enthousiaste verkoopteam geeft een gedegen
voorlichting aan potentiele kopers zodat een succesvolle verkoop kan worden
bewerkstelligd.




De makelaar van Amsterdam? Dan zeg je Voogd makelaardij!

En dat is logisch. We zijn de oudste makelaar in Amsterdam. Met meer dan 110 jaar
ervaring in groot Amsterdam, zijn wij op de lokale markt thuis als geen ander. Een
makelaar die tegelijkertijd weet dat de onroerendgoedmarkt is veranderd, en zeker in
Amsterdam. Andere economische omstandigheden, nieuwe ontwikkelingen op de
zakelijke markt, en meer. Maar de oorzaken zijn niet van het grootste belang. De
omgang met die nieuwe omgeving is dat wel. Er wordt meer gevraagd om voor u tot
een succesvol resultaat te komen.





Onze gedegen kennis, expertise en ervaring spelen daarin een essentiële rol. Maar dat is
niet alles. Van net zo grote waarde is de relatie met de klant. Met u. Om tot een optimaal
resultaat te komen brengen wij uw exacte wensen, behoeften en verwachtingen in kaart.
Of het nu gaat om aankoop of verkoop, commercieel onroerend goed of taxatie, beheer
of hypotheekadvies. Welke vraag u ook heeft, wij hebben een helder antwoord. Voogd,
niet voor niets dé makelaar in groot Amsterdam.
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