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Gelegen aan de rand van de gezellige Jordaan bieden wij aan deze volledig gerenoveerde en
goed ingedeelde woonstudio met uitzicht op de gracht!

Bel-etage:

Gemeenschappelijk entree naar trappenhuis met bellen- en brievenbussentableau. Middels trap
toegang tot het souterrain. 




Souterrain:

Alles op één plek; eten, werken, ontspannen en slapen. Dat is het voordeel van deze slim
ingedeelde woning. De woonkamer met open keuken is lekker licht dankzij de royale
raampartijen aan de voorzijde. De hout gekleurde vloer combineert mooi met de lichte muren en
zorgt voor een neutrale sfeer in huis. Het hout- en stucwerk zorgen voor een strakke afwerking.
De slimme indeling zorgt voor optimaal gebruiksgemak.




De witte hoogglans keuken is een eye-catcher in de ruimte. De glanzende toplaag in combinatie
met het donkere blad geeft de keuken een bijzonder luxe uitstraling. De kleuren en het
materiaalgebruik zorgen voor een neutrale basis in het interieur. Er is ruimte genoeg om lekker te
koken en al je keukengerei op te bergen. De keuken is voorzien van inductie kookplaat, moderne
afzuigkap, spoelbak, koelkast met vriesvak, ingebouwde oven en vaatwasser.




Aan de achterzijde van de woning bevindt zich het slaapgedeelte met aangrenzend een aparte
opbergruimte met aansluitingen voor wasmachine en droger. 




De badkamer is uitgevoerd met dubbele wastafel met meubel, spiegel met LED-verlichting,
douchegedeelte, ligbad en toilet. De wanden zijn betegeld in wit. De sfeerverlichting geeft de
ruimte een ontspannen uitstraling. De strakke basis is uitermate geschikt om de badkamer verder
volledig naar eigen smaak te stylen.




Verder is de woning geheel voorzien van een slim verlichtingsplan een applicatie gestuurde
wandventilatoren. 

INDELING



ALGEMEEN

OMGEVING EN BEREIKBAARHEID
De woonstudio is gelegen aan de rand van de Jordaan. Deze hippe buurt kenmerkt zich door
sfeervolle straatjes en oude, karakteristieke huizen met charmante gevels. Van oudsher is de
Jordaan een typische volksbuurt, waar nog steeds veel ambachtelijke, kleine bedrijven zijn
gevestigd. Elke maandag en zaterdag kun je op en rondom de Noordermarkt dagvers en duurzaam
boodschappen doen.




De buurt is vele winkelstraten rijk waaronder de populaire Haarlemmerstraat. Dit charmante
gebied, met een grote verscheidenheid aan winkels, ligt op slechts 5 minuten loopafstand. Ook de
namiddagen en avonden zijn goed vertegenwoordigd met diverse eet-, drink- en
uitgaansgelegenheden. Eerlijke en ouderwetse gezelligheid van 's morgens vroeg tot 's avonds laat.




Tevens biedt de buurt veel cultuur en recreatie. Het Westerpark is bijvoorbeeld een plek waar je
terecht kunt voor een openluchtconcert, kunt sporten en lekker kunt wandelen.




Door de goede verbinding van het openbaar vervoer bereik je alle delen van de stad heel
gemakkelijk. Er stoppen meerdere tram- en buslijnen op de hoek van de straat. Het centraal station
bereik je in slechts 10 minuten. Met de auto zijn er vele verbindingen met o.a. de Ring A10, de A4 en

- Woonoppervlakte circa 45 m2;

- beschikbaar per direct;

- de woning wordt gestoffeerd verhuurd;

- badkamer voorzien van dubbele wastafel, ligbad, aparte douche en toilet;

- berging met aansluitingen voor wasmachine en droger;

- niet beschikbaar voor studenten;

- genoemde huurprijs is exclusief gas, water, elektriciteit, internet- en televisieaansluiting.




Located on the edge of the lively Jordaan, we offer this fully renovated and well-arranged
residential studio with a view over the canal!

LAYOUT
Bel-floor:

Common entrance to stairwell with doorbells and mailboxes. Access to the basement via stairs.




Basement:

Everything in one place; eat, work, relax and sleep. That is the advantage of this cleverly arranged
studio. The living room with open kitchen is nice and light thanks to the large windows at the front.
The wood-colored floor combines beautifully with the light walls and creates a neutral atmosphere in
the house. The wood and stucco provide a sleek finish. The smart layout ensures optimum ease of
use.



The white high-gloss kitchen is an eye-catcher in the room. The glossy top layer in combination with
the dark top gives the kitchen a particularly luxurious look. The colors and the use of materials provide
a neutral basis in the interior. There is plenty of room to cook and store all your kitchen utensils. The
kitchen is equipped with induction hob, modern extractor hood, sink, fridge with freezer, built-in oven
and dishwasher.




At the rear of the house is the sleeping area with an adjacent separate storage room with connections
for washing machine and dryer.




The bathroom has a double sink with furniture, mirror with LED lighting, shower area, bath and toilet.
The walls are tiled in white. The mood lighting gives the room a relaxed look. The sleek base is ideal
for further styling the bathroom to your own taste.




Furthermore, the house is fully equipped with a smart lighting plan and application-controlled wall
fans.



SURROUNDINGS AND ACCESSIBILITY

GENERAL
- Living area approximately 45 m2;

- available immediately;

- the house is rented unfurnished;

- bathroom with double sink, bath, separate shower and toilet;

- storage room with connections for washing machine and dryer;

- not available for students;

- The rental price mentioned is excluding gas, water, electricity, internet and television 

   connection.

- Energy label A

The residential studio is located on the edge of the Jordaan. This hip neighborhood is
characterized by atmospheric streets and old, characteristic houses with charming facades. The
Jordaan has traditionally been a typical working-class neighbourhood, where many small
artisanal businesses are still located. Every Monday and Saturday you can do fresh and
sustainable shopping on and around the Noordermarkt.




The neighborhood has many shopping streets, including the popular Haarlemmerstraat. This
charming area, with a wide variety of shops, is just a 5-minute walk away. The afternoons and
evenings are also well represented with various dining, drinking and entertainment options.
Honest and old-fashioned conviviality from early in the morning until late at night.




The neighborhood also offers a lot of culture and recreation. The Westerpark, for example, is a
place where you can go for an open-air concert, play sports and go for a nice walk.




Thanks to the good connection of public transport, you can easily reach all parts of the city.
Several tram and bus lines stop at the corner of the street. You can reach the central station in
just 10 minutes. By car there are many connections with the Ring A10, the A4 and the A9.



















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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