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INDELING
Begane grond:

Gemeenschappelijk entree met bellen- en brievenbussentableau en toegang tot het trappenhuis.





Tweede verdieping:

Entree naar appartement met aan de achterzijde de open keuken uitgevoerd met hoogglans witte laden
en kasten en voorzien van diverse inbouwapparatuur, o.a.: koelkast met vriesvak, combi-oven/
magnetron, 4-pits gaskookplaat, afzuigkap en vaatwasser. Het woon-/slaapgedeelte is gelegen aan de
voorzijde en is door de grote raampartijen lekker licht. Badkamer voorzien van wastafel, douche en
wasmachine aansluiting. Separate toiletruimte met toilet en fontein. 

Gesitueerd in één van de mooiste straten van de bruisende De Pijp, op eigen grond, bieden wij aan dit
studio appartement (27 m2) op de tweede verdieping van een klassiek pand dat in 2012 volledig
gerenoveerd is (inclusief nieuwe fundering). 




De woning is gelegen tussen de Frans Halsstraat en de Ferdinand Bolstraat met o.a. de beroemde
Albert Cuypmarkt, het Museumplein, het Sarphatipark en vele populaire horecagelegenheden op
loopafstand. 



- Woonoppervlakte 27 m2, inhoud 86 m3 (conform meetinstructie);

- gebouwd omstreeks 1876 en volledig gerenoveerd in 2012 (inclusief nieuwe fundering);

- de woning is gelegen op eigen grond!;

- verwarming en warm water middels combiketel (Intergas Kombi Kompakt, 2011);

- elektrische installatie bestaande uit voldoende groepen met aardlekschakelaar;

- voorzien van dubbele beglazing in houten kozijnen;

- mechanische ventilatie aanwezig;

- kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie R, complexaanduiding 7622, 

  appartementsindex 7;

- definitief energielabel D;

- oplevering in overleg doch spoedig mogelijk.

VERENIGING VAN EIGENAARS

ALGEMEEN

- Actieve en financieel gezonde Vereniging van Eigenaars ‘(onder)appartementsrechten 

  Saenredamstraat 36’ te Amsterdam bestaande uit 9 woningen;

- oprichting: 10 november 2006, ondergesplitst op 10 december 2012;

- 280/3.854ste aandeel in de gemeenschap;

- de administratie wordt professioneel gevoerd door VvE Beheer Groep B.V.;

- de VvE-bijdrage bedraagt thans € 78,45 per maand. Per 1 januari 2023 zal de maandelijkse VvE-

  bijdrage € 91,15 per maand bedragen;

- meerjarenonderhoudsplan en huishoudelijk reglement aanwezig;

- opstalverzekering afgesloten door de VvE met voldoende dekking.



LIGGING
Het appartement ligt in een rustige straat middenin de bruisende buurt De Pijp. De sfeervolle De
Pijp is bijzonder populair door de diversiteit aan restaurants, charmante winkels en leuke cafés.
De Albert Cuypmarkt, het Sarphatipark en het gezellige Marie Heinekenplein liggen om de hoek.
Alle benodigde winkels zijn te vinden in de nabijgelegen winkelstraten zoals de pas opnieuw
aangelegde Ferdinand Bolstraat, de rode loper naar Amsterdam Centraal. Het Museumplein, de
Amstel en Zuidas liggen op slechts enkele minuten fietsen en met slechts 5 minuten zit je op de
Ring A10 Zuid. Daarnaast zijn er ook uitstekende openbaar vervoersvoorzieningen met de
diverse tram- en buslijnen en bovendien ligt de nieuwe Noord/Zuid-metrolijn op enkele minuten
loopafstand (metrohalte 'De Pijp'). Deze metro brengt u in 9 minuten op Amsterdam Centraal en
in 5 minuten op Amsterdam Zuid (Zuidas).

BIJZONDERHEDEN
- Gelegen op een toplocatie in een kleinschalig appartementencomplex;

- karakteristiek pand doch geheel gerenoveerd in 2012;

- voorzien van houten vloer;

- zonder verbouwingen direct te betrekken.



LAYOUT

Located in one of the most beautiful streets of bustling De Pijp, on private land, we offer this
studio apartment (27 m2) on the second floor of a classic building that was completely renovated
in 2012 (including new foundation).




The apartment is located between Frans Halsstraat and Ferdinand Bolstraat with the famous
Albert Cuyp market, Museumplein, Sarphatipark and many popular restaurants within walking
distance.

Ground floor:

Common entrance with doorbells and mailboxes and access to the stairwell.





Second floor:

Entrance to the apartment with the open kitchen at the rear, equipped with high-gloss white
drawers and cupboards and equipped with various built-in appliances, including: refrigerator with
freezer, combi oven/microwave, 4-burner gas stove, extractor hood and dishwasher. The living-/
sleeping area is located at the front side and is nice and light due to the large windows. Bathroom
with sink, shower and washing machine connection. Separate toilet room with toilet and fountain.



GENERAL
- Living area 27 m2, volume 86 m3 (in accordance with measurement instructions);

- built around 1876 and completely renovated in 2012 (including new foundation);

- the apartment is located on private land!;

- heating and hot water by means of a combi boiler (Intergas Kombi Kompakt, 2011);

- electrical installation consisting of sufficient groups with earth leakage circuit breaker;

- equipped with double glazing in wooden frames;

- mechanical ventilation present;

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

  7622, apartment index 7;

- definitive energy label D;

- transfer in consultation but soon is possible.

ASSOCIATION OF HOMEOWNERS
- Active and financially healthy Association of Homeowners ‘’(onder)appartementsrechten  

  Saenredamstraat 36’’ in Amsterdam consisting of 9 apartments;

- established: November 10th, 2006, subdivided on December 10th, 2012;

- 280/3,854th share in the association;

- the administration is professionally conducted by VvE Beheer Groep B.V.;

- the contribution is currently € 78.45 per month. As of January 1st, 2023, the monthly contribution 

  will be € 91.15 per month;

- multi-year maintenance plan and house rules present;

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



PARTICULARITIES

LOCATION
The apartment is located in a quiet street in the middle of the bustling De Pijp neighbourhood. The
atmospheric De Pijp is particularly popular because of the diversity of restaurants, charming shops
and nice cafes. The Albert Cuyp market, the Sarphatipark and the cozy Marie Heinekenplein are just
around the corner. All necessary shops can be found in the nearby shopping streets such as the
newly redeveloped Ferdinand Bolstraat, the red carpet to Amsterdam Central. The Museumplein,
the Amstel and Zuidas are only a few minutes by bike and in just 5 minutes you are on the Ring A10
South. In addition, there are also excellent public transport facilities with the various tram and bus
lines and the new North/South metro line is a few minutes' walk away (metro stop 'De Pijp'). This
metro takes you to Amsterdam Central in 9 minutes and to Amsterdam Zuid (Zuidas) in 5 minutes.

- Located in a prime location in a small-scale apartment complex;

- characteristic building but completely renovated in 2012;

- wooden floorings;

- turn-key;





































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


