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Op een toplocatie aan het water ligt dit uniek LOFT-appartement in een voormalige Diamantslijperij met
ca. 162 m² aan woonoppervlakte in het centrum van Amsterdam op eigen grond. Rustig wonen in het
centrum, uitzicht over een karakteristieke gracht met klassieke voorgevels en de voorzieningen van de
stad op loopafstand, dit appartement heeft het allemaal! 




Deze must-see woning heeft zijn entree op de 3e verdieping met garderobe en vervolgens de trap naar
de 4e verdieping. Vanuit de hal komt men middels een fraaie taatsdeur de woonkamer met open
keuken binnen. Een prachtige zeer royale open ruimte die loopt van voorgevel tot achtergevel. Uniek
zijn de 10 ramen in de 15 meter brede voorgevel , hierdoor is het licht en heeft men een prachtig
uitzicht over de gracht en de stad Amsterdam.  

Naast de keuken ligt de hoofdslaapkamer met ingebouwde kasten en toegang tot de badkamer. De
badkamer is gedateerd maar voorzien van ligbad, wastafelmeubel en ingebouwde kledingkasten. 

Aan de ander kant van de woonkamer liggen 2 identieke slaapkamers. Beide kamers hebben een
hoogslaper met daaronder een bureau en ingebouwde kledingkasten. 

Vanuit de hal kan men de 4e slaapkamer bereiken, deze ligt aan de achterzijde. 

INDELING
Derde verdieping; entree, garderobe.

Vierde verdieping; Hal, cv-kast, woonkamer met open keuken, balkon, hoofdslaapkamer, badkamer,
slaapkamer II en III, , slaapkamer IV.



- Woonoppervlakte 162 m2, inhoud 597 m3 (conform meetinstructie);

- gebouwd omstreeks 1887;

- gelegen op eigen grond;

- gemeentelijk monument;

- centrale verwarming middels combi-ketel;

- oplevering in overleg. 

VERENIGING VAN EIGENAARS

ALGEMEEN

- Actieve en financieel gezonde Vereniging van Eigenaars ‘s Nieuwe Achtergracht 134 - 138’, 

  bestaande uit 10 leden;

- oprichting: 17 mei 1985, gewijzigd op 26 februari 2015;

- 2/16e aandeel in de gemeenschap;

- de maandelijkse VvE-bijdrage bedraagt € 274,48,--;

- de administratie wordt professioneel beheerd door Het Nieuwe VVE Beheer B.V;

- meerjarenonderhoudsplan aanwezig;

- opstalverzekering afgesloten door de VvE met voldoende dekking. 



BIJZONDERHEDEN

De Nieuwe Achtergracht is de gracht achter Carré en loopt door tot net voorbij de
Roetersstraat, een Ideale centrale ligging, rustig maar toch op steenworp afstand van Carré,
Utrechtse straat, Stopera, Artis, Hortus Botanicus en het Oosterpark. Alles op loopafstand, welk
avondje uit dan ook! 

Ook het openbaar vervoer is om de hoek gelegen, metrostation Weesperplein ligt op 150 meter
alsmede de tramlijnen 1-7-14-19 zijn op korte loopafstand gelegen. Met de auto rijdt u zo de

LIGGING

- Gelegen op eigen grond;

- centrale verwarming middels CV-ketel;

- plafondhoogte van 3,13 meter;

- 4 slaapkamers;

- gemeentelijk monument;

- stoomdiamantslijperij uit 1887;

- verbouwd in 1985 tot appartementencomplex;






This unique LOFT apartment in a former diamond cutting factory with approx. 162 m² living space in the
center of Amsterdam is located in a prime location on the water. Quiet living in the city center, a view
over a characteristic canal with classic facades and the city amenities within walking distance, this
apartment has it all!




This must-see home has its entrance on the 3rd floor with checkroom and then the stairs to the 4th floor.
From the hall you enter the living room with open kitchen through a beautiful pivot door. A beautiful,
very spacious open space that runs from front to rear. Unique are the 10 windows in the 15 meter wide
facade, which makes it light and offers a beautiful view over the canal and the city of Amsterdam.

Next to the kitchen is the master bedroom with fitted wardrobes and access to the bathroom. The
bathroom is dated but equipped with a bath, washbasin and fitted wardrobes.

On the other side of the living room are 2 identical bedrooms. Both rooms have a loft bed with a desk and
built-in wardrobes underneath.

The 4th bedroom can be reached from the hall, which is located at the rear.

Third floor: entrance, cloakroom.

Fourth floor: Hall, central heating cabinet, living room with open kitchen, balcony, master bedroom,
bathroom, bedroom II and III, bedroom IV.

LAY-OUT



ASSOCIATION OF HOMEOWNERS

- Living area 162 m2, volume 597 m3 (in accordance with measurement instructions);

- built around 1887;

- located on private land;

- municipal monument;

- central heating through combi boiler;

- Transfer in consultation.

GENERAL

- Active Association of Homeowners Association Association 's Nieuwe Achtergracht 134 - 138', 

  consisting of 10 members;

- established: May 17, 1985, amended on February 26, 2015;

- 2/16th share in the community;

- the monthly contribution is € 274.48;

- the administration is professionally managed by Het Nieuwe VVE Beheer B.V.;

- multi-year maintenance plan available;

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



De Nieuwe Achtergracht is the canal behind Carré and continues until just past Roetersstraat, an
ideal central location, quiet but still a stone's throw from Carré, Utrechtsestraat, Stopera, Artis,
Hortus Botanicus and Oosterpark. Everything within walking distance, whatever night out!

Public transport is also located around the corner, Weesperplein metro station is 150 meters
away and tram lines 1-7-14-19 are a short walk away. By car you can drive down the renovated
Wibautstraat in the direction of A-10.

LOCATION

PARTICULARITIES
- Located on private land;

- central heating through central heating boiler;

- ceiling height of 3.13 meters;

- 4 bedrooms;

- municipal monument;

- steam diamond cutting factory from 1887;

- converted in 1985 into an apartment complex;























































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


