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INDELING

Gelegen aan een van de brede, groene straten van IJburg, op loopafstand van het winkelcentrum en
de boulevard, bieden wij te huur aan dit moderne en lichte driekamer ‘’loft-style’’ appartement met
twee slaapkamers, balkon op het zuiden en berging in de onderbouw. 

Begane grond:

Gemeenschappelijk entree met bellen- en brievenbussentableau en toegang tot het trappenhuis of de
lift naar de vierde verdieping. 





Vierde verdieping:

Entree naar hal met toegang tot alle vertrekken met meterkast en toiletruimte met toilet en fontein.
Riante woon-/eetkamer gelegen aan de voorzijde met grote, glazen industriële pui waardoor zeer licht.
De pui kan bijna in zijn geheel worden geopend waardoor het balkon als het ware bij de woonkamer
wordt betrokken. Het balkon is gelegen over de gehele breedte van de woning en gesitueerd op het
zuiden. Halfopen keuken voorzien van diverse inbouwapparatuur, o.a.: inductie kookplaat, afzuigkap,
koel-/vriescombinatie, vaatwasser en oven. In het midden van het appartement bevindt zich de
badkamer voorzien van dubbele wastafel, ligbad met regendouche en tweede toilet. Inpandige berging
voorzien van wasmachine- en drogeraansluiting. Twee ruime slaapkamers gelegen aan de galerijzijde,
beide voorzien van draai-/kiepdeur naar de galerij. 




In de onderbouw bevindt zich een eigen berging. 



- Woonoppervlakte circa 92 m2;

- beschikbaar per direct voor de maximale huurperiode van 2 jaar;

- gelegen op de vierde (tevens bovenste) verdieping;

- de woning wordt gemeubileerd verhuurd (of indien gewenst gestoffeerd doch m.u.v. de 

  boekenkasten welke zullen blijven staan);

- balkon op het zuiden;

- 2 slaapkamers;

- badkamer met dubbele wastafel, ligbad en toilet;

- separaat toilet met fontein;

- externe berging in de onderbouw;

- laminaatvloer met vloerverwarming door de gehele woning (m.u.v. keuken en badkamer);

- energielabel A;  

- genoemde huurprijs is exclusief stadsverwarming, water, elektriciteit, internet- en 


LIGGING

ALGEMEEN

Het appartement is gelegen in het zeer populaire gedeelte van Haveneiland te IJburg. IJburg
is een waterrijke, rustige en inspirerende omgeving. Een ideale locatie om te wonen met
het centrum van Amsterdam via tram 26 op 15 minuten afstand. De A1, A9 en de ring A10
zijn binnen enkele minuten te bereiken. Op loopafstand zijn verschillende voorzieningen,
zoals het winkelcentrum, de boulevard, de Versmarkt, Dekamarkt, Apotheek en
verschillende hippe restaurants.



LAY - OUT 

Located on one of the wide, green streets of IJburg, within walking distance of the
shopping center and the boulevard, we offer for rent this modern and bright three-room
''loft-style'' apartment with two bedrooms, south-facing balcony and storage room in the
basement.

Ground floor:

Common entrance with doorbells and mailboxes and access to the stairwell or the elevator
to the fourth floor.





Fourth floor:

Entrance to hallway with access to all rooms with meter cupboard and toilet room with
toilet and fountain. Spacious living-/dining room located at the front side with large, glass
industrial front, which makes it very bright. The front can be opened almost in its entirety,
so that the balcony is involved in the living room. The balcony is located over the entire
width of the apartment and located on the south. Semi-open kitchen with various built-in
appliances, including: induction stove, extractor hood, fridge/freezer, dishwasher and oven.
In the middle of the apartment is the bathroom with double sink, bathtub with rain shower
and second toilet. Indoor storage room with washing machine- and dryer connections. Two
spacious bedrooms located on the gallery side, both with revolving/tilting doors to the
gallery.



There is a private storage room in the basement.

TITEL



- Living area approximately 92 m2;

- immediately available for the maximum rental period of 2 years;

- located on the fourth (also top) floor;

- the apartment will be rented out furnished (or unfurnished if desired, but with the exception 

  of the bookcases which will remain);

- south-facing balcony;

- 2 bedrooms;

- bathroom with double sink, bathtub and toilet;

- separate toilet with fountain;

- external storage in the basement;

- laminate floor with underfloor heating throughout the apartment (with the exception of the 

  kitchen and the bathroom);

- energy label A;

- the mentioned rental price is excluding district heating, water, electricity, internet- and  

  television connection.

LIGGING

GENERAL

The apartment is located in the very popular part of Haveneiland in IJburg. IJburg is a water-
rich, peaceful and inspiring environment. An ideal location to live with the center of
Amsterdam via tram 26 15 minutes away. The A1, A9 and the ring A10 can be reached
within a few minutes. Various amenities are within walking distance, such as the shopping
center, the boulevard, the Versmarkt, Dekamarkt, Pharmacy and various trendy restaurants.





































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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