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INDELING 
Gemeenschappelijk entree met brievenbussen- en bellentableau. 



Begane grond:

Entree van de woning naar hal met garderobe en toilet met fontein. Aan de voorzijde ligt de
woonkamer met prachtig uitzicht over de gracht en haar woonboten. Dit is het echte Amsterdamse
gevoel. Aan de achterzijde is de keuken gelegen welke is voorzien van een spoelbak met mengkraan,
4-pits elektrische kookplaat, opstelplaats voor een koelkast en stook-/bergkast met
wasmachineaansluiting.



De ruime slaapkamer bevindt zich eveneens aan de achterzijde en geeft toegang tot de badkamer
welke is voorzien van een douche en wastafel. Het gemeenschappelijke dakterras is te bereiken vanuit
de slaapkamer en wordt alleen gebruikt door de woningen op de begane grond. 

In het souterrain bevindt zich ook nog een externe berging (4 m2). 

Unieke kans! Altijd al willen wonen met de gemakken van relatief nieuwe bouw midden in het
Amsterdamse?! Dit lichte appartement heeft ‘’best of both worlds’’: Rustig wonen aan de gracht
maar alle voorzieningen binnen handbereik!




Op een prachtige locatie met vrij uitzicht over de gracht, om de hoek van het Westerpark, bieden wij
dit 2-kamerappartement aan. De woning is praktisch ingedeeld en heeft directe toegang tot het
dakterras en een externe berging in het souterrain. 




De omgeving heeft alles wat er te wensen valt: Het Westerpark om de hoek en de Jordaan, het
Haarlemmerplein en Oud-West met alle gezellige restaurants en bars op loopafstand. 



- Woonoppervlakte 56 m2, inhoud 171 m3 (conform meetinstructie);

- gebouwd omstreeks 1985;

- erfpacht: AB2016, de erfpachtcanon is afgekocht tot en met 15 februari 2036. Overstap naar 

  eeuwigdurende erfpacht is reeds geeffectueerd;

- voorzien van dubbele beglazing in deels houten en deels kunststof kozijnen (m.u.v. klein bovenlicht

  in de slaapkamer);

- verwarming en warm water middels combiketel (Intergas HR++, 2017);

- elektrische installatie bestaande uit 4 groepen met aardlekschakelaar en een fornuisgroep;

- kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie Y, complexaanduiding 4429, appartementsindices 

  6 (woning) en 51 (berging);

- oplevering in overleg.

VERENIGING VAN EIGENAARS

ALGEMEEN

- Actieve en financieel gezonde Vereniging van Eigenaars ‘’De wittenkade 14-35’’ te Amsterdam;

- oprichting: 10 november 2006;

- 65/4.387e (woning) en 5/4.387e (berging) aandeel in gemeenschap;

- de administratie wordt professioneel gevoerd door Pro VvE Beheer;

- de maandelijkse VvE-bijdrage bedraagt € 85,--;

- meerjarenonderhoudsplan aanwezig;

- opstalverzekering afgesloten door de VvE met voldoende dekking.



LIGGING 
Het appartement is gelegen in de Staatsliedenbuurt, op korte afstand van het geliefde
Westerpark. De buurt heeft een zeer praktische ligging ten opzichte van o.a. de Jordaan, het
Haarlemmerplein en Amsterdam Oud-West. Bovendien bevinden zich tal van trendy restaurants
en bars in de buurt, zoals Braai, café Nassau, Bar Rooster en Checkpoint Charlie. In directe
omgeving van de woning vind je tevens de welbekende bioscoop 'The Movies', diverse galerieën,
clubs en sportfaciliteiten. In het Westerpark worden vaak muzikale en andere culturele
evenementen/festivals georganiseerd met als kloppende hart de Westergasfabriek. De ligging is
zeer gunstig nabij uitvalswegen (ring A10) en ook met het openbaar vervoer is de woning goed
te bereiken. Het Centraal Station is ook bereikbaar op circa 5 minuten fietsen. 

BIJZONDERHEDEN
- Goed ingedeeld 2-kamerappartement;

- gelegen op een prachtige locatie;

- mooi uitzicht over de gracht;

- gemeenschappelijk dakterras;

- relatief nieuwe bouw met de geneugten van de stad!



LAYOUT

Unique opportunity! Have you always wanted to live with the conveniences of a relatively new
building in the middle of Amsterdam?! This bright apartment has the "best of both worlds": Quiet
living on the canal, but all amenities within reach!




We offer this 2-room apartment in a beautiful location with an unobstructed view over the canal,
around the corner from the Westerpark. The house is practically laid out and has direct access to
the roof terrace and an external storage room in the basement.




The area has everything you could wish for: Westerpark around the corner, the Jordaan,
Haarlemmerplein and Oud-West with all cozy restaurants and bars within walking distance.





Common entrance with mailboxes and doorbells.


Ground floor:


Entrance to hall with wardrobe and toilet with fountain. At the front is the living room with a beautiful
view over the canal and its houseboats. This is the real Amsterdam feeling. The kitchen is located at
the rear, which is equipped with a sink with mixer tap, 4-burner electric hob, space for a refrigerator
and boiler/storage cupboard with washing machine connection.




The spacious bedroom is also located at the rear and gives access to the bathroom which is equipped
with a shower and sink. The communal roof terrace is accessible from the bedroom and is only used
by the homes on the ground floor.

In the basement there is also an external storage room (4 m2).



GENERAL
- Living area 56 m2, content 171 m3 (in accordance with measurement instructions);

- built around 1985;

- long lease: AB2016, the ground lease has been bought off until February 15, 2036. Switch to 

  perpetual ground lease has already been effected;

- equipped with double glazing in partly wooden and partly plastic frames (with the exception of a 

  skylight in the bedroom);

- heating and hot water through a combi boiler (Intergas HR++, 2017);

- electrical installation consisting of 4 groups with earth leakage circuit breaker and a stove group;

- known at the Land Registry’s office as municipality of Amsterdam, section Y, complex designation 

  4429, apartment indices 6 (home) and 51 (storage room);

- transfer in consultation.

ASSOCIATION OF OWNERS
- Active Association of Homeowners ''Dewittenkade 14-35'' in Amsterdam;

- established: November 10, 2006;

- 65/4,387th (home) and 5/4,387th (storage) share in association;

- the administration is professionally conducted by Pro VvE Beheer;

- the monthly contribution is € 85;

- multi-year maintenance plan available;

- home insurance taken out by the association with sufficient cover.



PARTICULARITIES

LOCATION
The apartment is located in the Staatsliedenbuurt, a short distance from the popular Westerpark.
The neighborhood has a very practical location in relation to the Jordaan, Haarlemmerplein and
Amsterdam Oud-West. Moreover, there are plenty of trendy restaurants and bars nearby, such as
Braai, Café Nassau, Bar Rooster and Checkpoint Charlie. In the immediate vicinity of the house
you will also find the well-known cinema 'The Movies', various galleries, clubs and sports facilities.
Musical and other cultural events/festivals are often organized in the Westerpark, with the
Westergasfabriek as the beating heart. The location is very favorable near roads (ring A10) and
the house is also easily accessible by public transport. The Central Station can also be reached in
about 5 minutes by bike.

- Well laid out 2-room apartment;

- located in a beautiful location;

- nice view over the canal;

- communal roof terrace;

- relatively new construction with the delights of the city!

























PLATTEGROND





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.



Van Baerlestraat 53 

1071 AR Amsterdam 

T: 020-5733357 

E: info@voogd.nl

Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend


