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INDELING 
Bij binnenkomst van het appartement stapt men direct in een grote open ruimte dat thans in gebruik is als
woonkeuken. Hoge plafonds en een openslaande pui naar het plein zorgen voor veel licht en maken deze
ruimte anders dan andere woningen. In het midden van de ruimte is een betonnen trap die middels
splitlevel-idee de achterzijde deelt in twee verdiepingen. Het onderste deel is voorzien van twee
slaapkamers, een badkamer met ligbad en een ruime berging en het bovenste deel is voorzien van een
riante woonkamer, een slaapkamer en een tweede badkamer. 




Het appartement bestaat uit drie appartementsrechten elk met een eigen ingang. Ideaal voor bedrijf aan
huis of met meerdere mensen te wonen. 

Gelegen op Wittenburg (één van de drie Oostelijke eilanden, nabij het Scheepsvaartmuseum) een
multifunctionele ruimte van circa 177 m2 op de begane grond, souterrain en 1-hoog. Ongeveer twee
jaar geleden is het appartement verbouwd tot woning daarvoor was het in gebruik als bedrijfsruimte. 



- Multifunctionele bestemming, woon- en bedrijfsbestemming

- Drie appartementsrechten met drie ingangen

- NEN-2580 meting, 177 m2

- Gemeentelijke erfpacht afgekocht t/m 15-05-2038

- Eeuwigdurende erfpacht aanbieding onder gunstige voorwaarden is mogelijk indien 

  bedrijfsruimte wordt omgezet naar woonruimte

- Energielabel B

VERENIGING VAN EIGENAARS

BIJZONDERHEDEN 

- Actieve en financieel gezonde VVE Vierwindenhuis.

- Administratie wordt professioneel gevoerd door Velzel VVE-Diensten B.V.

- MJOP aanwezig

- Servicekosten € 268,61 per maand



Upon entering the apartment, one steps directly into a large open space that is currently in use as a
kitchen diner. High ceilings and a sliding door to the square provide plenty of light and make this
space sepcial and different from other apartments. In the middle of the room is a concrete staircase
that divides the rear into two floors. The lower part has two bedrooms, a bathroom with bathtub
and a spacious storage room and the upper part has a spacious living room, a bedroom and a second
bathroom.



The flat consists of three apartment rights, each with its own entrance. Ideal for home business or to
live with several people. 

Located on Wittenburg (one of the three Eastern islands, near the Maritime Museum) a
multifunctional space of approximately 177 sqm on the ground floor, souterrain and first floor.
About two years ago, the flat was converted into living space, before that it was used as a business
space. 

LAYOUT 



- Multifunctional destination, living- and business destination

- three apartment rights with three entrances

- NEN-2580 measurement, 177 m2

- Ground lease prepaid up to 15-05-2038

- Perpetual leasehold offer under favourable conditions is possible if business space is 

  converted to residential accommodation

- Energy label B

ASSOCIATION OF HOMEOWNERS

PARTICULARS

- Active and financially healthy assocation Vierwindenhuis.

- Administration is done professionally by Velzel VVE-Diensten B.V.

- MJOP available

- Service costs € 268,61 per month





































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


