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OMSCHRIJVING

Op een levendige en goede locatie in Stadsdeel Zuid, nabij het Vondelpark, ligt deze gerenoveerde
(2007) en lichte 2-kamerwoning (woonoppervlakte 47m²) met balkon op eigen grond. 

De Sluisstraat is een zijstraat van de Amstelveenseweg, een sfeervolle en klassieke straat. Op de
tweede verdieping ligt dit keurig onderhouden appartement. Ideaal voor een starter of jong stel.
Aan de achterzijde van de woning ligt de keuken die overloopt in een ruime L-vormige woonkamer.
Deze is ingedeeld in een eethoek en zithoek. Middels openslaande deuren kom je op een balkon
waar plek is voor een zitje met tafeltje. Aan de andere kant van de keuken is nog een klein
balkonnetje. In het midden ligt de badkamer, deze beschikt over een inloopdouche, toilet, wastafel
en wasmachineaansluiting. De slaapkamer is aan de voorzijde gelegen en beschikt over een ruime
inbouwkledingkast en een frans balkon.

INDELING
Tweede verdieping:

Woningentree, woonkamer, keuken, meterkast, balkon I, balkon II, badkamer, slaapkamer en frans
balkon.



- Eigen grond; 

- dubbel glas, centrale verwarming middels HR-CV-ketel; 

- gezonde VvE, 4 leden, administratie in eigen beheer.

- servicekosten € 62 per maand, reserves aanwezig; 

- dakbedekking vernieuwd in mei 2022, balkons en schilderwerk worden hersteld in augustus 

  2022.

- oplevering in overleg, kan spoedig.

OMGEVING

BIJZONDERHEDEN

De woning ligt in de woonbuurt Oud-Zuid. Het Vondelpark is slechts 3 minuten lopen. Voor de
dagelijkse boodschappen zijn er vele mogelijkheden op de Amstelveenseweg of Zeilstraat. Oud-
Zuid beschikt over vele eetgelegenheden, authentieke buurtcafés en leuke winkels. 



DESCRIPTION

This renovated (2007) and bright 2-room apartment (living area 47m²) with balcony on private 
land is located in a lively and good location in Stadsdeel Zuid, near the Vondelpark.

The Sluisstraat is a side street of the Amstelveenseweg, an atmospheric and classic street. This
well-maintained apartment is located on the second floor. Ideal for a starter or young couple. At
the rear of the house is the kitchen that flows into a spacious L-shaped living room. This is divided
into a dining area and sitting area. Through French doors you reach a balcony where there is room
for a seat with a table. On the other side of the kitchen is a small balcony. In the middle is the
bathroom, it has a walk-in shower, toilet, sink and washing machine connection. The bedroom is
located at the front and has a spacious built-in wardrobe and a French balcony.

LAY-OUT
Second floor:

Housing entrance, living room, kitchen, meter cupboard, balcony I, balcony II, bathroom, bedroom
and French balcony.



- Own ground;

- double glazing, central heating through HR-boiler;

- healthy VvE, 4 members, administration under own management.

- service costs € 62 per month, reserves available;

- roofing renewed in May 2022, balconies and painting to be restored in August 2022;

- delivery in consultation, can be done soon.

SURROUNDINGS

PARTICULARITIES

The house is located in the residential area of ??Oud-Zuid. The Vondelpark is only a 3-
minute walk away. For daily shopping there are many options on the Amstelveenseweg or
Zeilstraat. Oud-Zuid has many eateries, authentic neighborhood cafes and nice shops.

ACCESSIBILITY
The apartment is easily accessible by public transport (including tram and bus) and you can
reach the ring A-10 within a few minutes by car. You can easily travel to Schiphol, The
Hague, Utrecht and beyond via the Zuid-WTC and Lelylaan train stations.









































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.
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