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Op een schitterende locatie aan de oostelijke rand van het centrum van Amsterdam, vlakbij
Artis bieden wij aan: Speels ingedeeld en ruim splitlevel-appartement van 83 m2 met
fantastisch uitzicht op Molen de Gooyer, Brouwerij ’t IJ en de gracht. De woning ligt op
eigen grond, is verdeeld over drie verschillende niveaus, heeft twee slaapkamers, twee
balkons, een eigen berging en maakt deel uit van een kleinschalig complex voorzien van
binnentuin, ontworpen door Ben Loerakker. 

Begane grond:

Het kleinschalige complex van 39 appartementen en één verhuurde bedrijfsruimte is in 1977
gebouwd. Via de gemeenschappelijke entree op de begane grond is de eigen berging (6 m2),
maar ook de goed onderhouden en zonnige gemeenschappelijke tuin te bereiken. Met de lift
of trap bereikt u het appartement op de tweede verdieping. 





Tweede verdieping:

Eigen entree naar hal met aan de voorzijde de eetkeuken voorzien van eenvoudig keukenblok
en met prachtig uitzicht over de binnentuin. Via een kleine trap bereikt u de lager gelegen
woonverdieping. De doorkijk met de verschillende hoogtes zorgt voor een verrassend
ruimtelijk effect. De woonkamer heeft een weids uitzicht over de oude molen, de brouwerij
en het water. Vanuit de woonkamer heeft u ook toegang tot het ruime balkon met hetzelfde
uitzicht. Met de volgende trap komt u weer een verdieping lager. 





Eerste verdieping:

Overloop, twee slaapkamers met beide toegang tot het balkon op het zuidwesten en uitzicht
over de groene binnentuin. Op deze verdieping bevindt zich ook de badkamer met wastafel,
douche en wasmachineaansluiting, apart toilet met fontein en een ruime bergkast. 

INDELING



ALGEMEEN

VERENIGING VAN EIGENAARS
- Actieve en financieel gezonde Vereniging van Eigenaars 'Zeeburgerstraat’ te Amsterdam;

- oprichting: 16 maart 1977; 

- 86/3.681ste aandeel in de gemeenschap; 

- de maandelijkse VvE-bijdrage bedraagt € 220,00 (exclusief € 100,-- voorschot stookkosten en 

  warm water); 

- de administratie wordt gevoerd door Velzel VvE Diensten;

- opstalverzekering afgesloten door de VvE met voldoende dekking. 

- woonoppervlakte 83 m2, inhoud 273 m3 (conform meetinstructie); 

- gebouwd in 1977;

- gelegen op eigen grond!;

- gedeeltelijk voorzien van dubbele beglazing;

- verwarming en warm water middels blokverwarming (vernieuwd in 2018);

- elektrische installatie bestaande uit vier groepen met aardlekschakelaar;

- kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie O, complexaanduiding 4125-A, appartementsindex       

  22; 

- oplevering in overleg. 



Het appartement ligt op een prachtige locatie aan de oostelijke rand van het centrum van
Amsterdam. Artis, de Hortus Botanicus, de Plantagebuurt, Zeeburg, de Dappermarkt, het
Scheepvaartmuseum en het Tropenmuseum liggen in de directe omgeving. Boodschappen kunt u
doen bij de Albert Heijn om de hoek of op de levendige Dappermarkt. In de buurt zijn ook de
Vomar en Eco-super Odin, veel gezellige restaurants en cafés, en Brouwerij ’t IJ heeft zijn eigen
proeflokaal en zonnig terras. Met de auto is de Ringweg A10 via de Piet Heintunnel gemakkelijk te
bereiken. Bus- en tramhaltes en het NS station Muiderpoort liggen op loopafstand en in 10
minuten bent u op de fiets in de stad.

BIJZONDERHEDEN

LIGGING

- Speels ingedeeld splitlevel appartement van 83 m2;

- twee slaapkamers;

- eigen grond;

- gemeenschappelijke binnentuin;

- eigen berging; 

- fantastisch uitzicht; 

- blokverwarming, 2018 vernieuwd.





At a beautiful location on the Eastern edge of the center of Amsterdam, near Artis, we
offer: Playfully laid out and spacious split-level apartment of 83 m2 with fantastic views of
Molen de Gooyer, Brouwerij 't IJ and the canal. The apartment is located on private land,
spread over three different levels, has two bedrooms, two balconies, a private storage
room and is part of a small-scale complex with an inner garden, designed by Ben Loerakker.

Ground floor:

The small-scale complex of 39 apartments and one rented commercial space was built in
1977. The private storage room (6 m2), but also the well-maintained and sunny communal
garden can be reached via the communal entrance on the ground floor. You can reach the
apartment on the second floor by elevator or stairs.





Second floor:

Private entrance to hallway with the dining kitchen at the front with a simple kitchen unit and
with a beautiful view over the courtyard. Via a small staircase you reach the lower living floor.
The view through the different heights creates a surprising spatial effect. The living room has
a panoramic view of the old mill, the brewery and the water. From the living room you also
have access to the spacious balcony with the same view. The next staircase takes you one
floor lower.





First floor:

Landing, two bedrooms, both with access to the southwest-facing balcony and a view over
the green courtyard. Also on this floor is the bathroom with sink, shower and washing
machine connection, separate toilet with fountain and a spacious storage cupboard.

LAY - OUT



GENERAL
- living area 83 m2, content 273 m3 (in accordance with measurement instructions);

- built in 1977;

- located on private land!;

- partly equipped with double glazing;

- heating and hot water through block heating (renewed in 2018);

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

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

  designation 4125-A, apartment index 22;

- transfer in consultation.

ASSOCIATION OF HOME OWNERS
- Active and financially healthy Association of Homeowners 'Zeeburgerstraat' in Amsterdam;

- established: March 16th, 1977;

- 86/3,681st share in the association;

- the monthly contribution is € 220.00 (excluding € 100.00 advance payment for heating costs and 

  hot water);

- the administration is conducted by Velzel VvE Diensten;

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



PARTICULARITIES

LOCATION
The apartment is in a beautiful location on the Eastern edge of the center of Amsterdam.
Artis, the Hortus Botanicus, the Plantagebuurt, Zeeburg, the Dappermarkt, the
Scheepvaartmuseum and the Tropenmuseum are in the immediate vicinity. You can do your
shopping at the Albert Heijn around the corner or at the lively Dappermarkt. Also nearby
are the Vomar and Eco-super Odin, many cozy restaurants and cafes, and Brouwerij 't IJ has
its own tasting room and sunny terrace. The A10 ring road is easily accessible by car via the
Piet Hein tunnel. Bus and tram stops and the Muiderpoort railway station are within
walking distance and you can reach the city by bike in 10 minutes.

- Playfully divided split-level apartment of 83 m2;

- two bedrooms;

- private land;

- communal courtyard garden;

- own storage room;

- fantastic view;

- block heating, renewed in 2018.





























PLATTEGROND





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


