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INDELING
Begane grond: 

Eigen entree met meterkast, garderobe en trapopgang. 





Eerste verdieping (voorzien van nieuw eiken lamelparket):

Lichte woonkamer aan de voorzijde met vrij uitzicht over het Noorderpark. De nieuwe woonkeuken is voorzien
van een houten aanrechtblad en diverse inbouwapparatuur (o.a.: koelkast, viezer, echte afzuigkap, oven,
inductiekookplaat, en afwasmachine waarvan op meerdere apparaten nog lange garantie zit). Het balkon, over
de volledige breedte, ligt aan de achterzijde en is op het westen.  





Tweede verdieping (voorzien van nieuw, hoge kwaliteit laminaat):

Overloop, inpandige berging voor de wasmachine en droger (nu nog zonder deurtjes), modern toilet met
fontein (2019), twee ruime slaapkamers met dakkapellen. De badkamer is voorzien van een hoekbad met
douche en glazen afscheiding, wastafelmeubel en spiegelkast, één en ander afgewerkt met een Portugese
tegel (evenals de toiletruimte). De vliering, bereikbaar via een losse trap vanuit de overloop, is te gebruiken als
opslag en tevens bevindt zich hier de cv-opstelling (2019). 




Het appartement beschikt tevens ook over een (fietsen) berging op het afgesloten middenterrein. 

In 2021 met veel liefde en zorg gemoderniseerde bovenwoning met eigen voordeur, type maisonnette,
gelegen op de eerste en tweede verdieping met twee slaapkamers, handige zolder, balkon op het westen
en een afzonderlijke berging. De keuken, vloeren, trappen, deuren tweede verdieping, ventilatie en het
stuukwerk zijn in 2021 vernieuwd, de badkamer en het toilet in 2019 almede de cv-ketel. Ook de indeling
is veranderd waardoor er een moderne en zeer sfeervolle woning is ontstaan. Bovendien; u kunt er zo in!




Het huis is gelegen op een geweldige locatie: aan de rand van de gewilde Bloemenbuurt met fraai en vrij
uitzicht over het Noorderpark.  



- Woonoppervlakte 65 m2, inhoud 238 m3 (conform meetinstructie);

- in 2022 diverse brandwerende maatregelen aangebracht onder leiding van de VvE;

- gebouwd omstreeks 1927;

- beschermd stadsgezicht; 

- erfpacht: AB2000, de erfpachtcanon is afgekocht tot en met 31 januari 2061;

- verwarming en warm water middels combiketel (Intergas, 2019);

- volledig voorzien van dubbele beglazing;

- moderne elektrische installatie bestaande uit voldoende groepen;

- kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K, complexaanduiding 9118, appartementsindices 

  33 (woning) en 147 (berging);

- definitief energielabel D;

- oplevering in overleg.

VERENIGING VAN EIGENAARS

ALGEMEEN

- Actieve en financieel gezonde Vereniging van Eigenaars ‘’Bloemenbuurt Blok 7’’ te Amsterdam;

- oprichting: 28 maart 2011;

- aandeel in gemeenschap: 77/9.228ste (woning) en 3/9.228ste (berging);

- de administratie wordt professioneel gevoerd door Minerva VvE Beheer;

- de maandelijkse VvE-bijdrage bedraagt € 84,79 (woning en berging);

- meerjarenonderhoudsplan aanwezig;

- opstalverzekering afgesloten door de VvE met voldoende dekking.



LIGGING
De woning is gelegen in de zeer kindvriendelijke, rustige en groene Bloemenbuurt in Amsterdam-
Noord. De bloemenbuurt is goed onderhouden en mede hierdoor is het een fijne woonomgeving met
een bijzondere uitstraling. Voor de dagelijkse winkelvoorzieningen kun je terecht in het nieuwe
winkelcentrum Mosveld, de Jumbo Foodmarkt of in de gezellige Van der Pekstraat met drie keer per
week de Pekmarkt. Het Noorderpark met een grote speeltuin ligt tegenover de woning en hier kan je
heerlijk recreëren of binnen 15 minuten fiets je naar natuurgebied ’t Twiske. Het
Noorderparkzwembad, uitgeroepen tot mooiste zwembad ter wereld, bevindt zich er tegenover! 




De pont naar het Centraal Station is gelegen op 5 fietsminuten en met de komst van de Noord/Zuidlijn
ben je zo in de binnenstad van Amsterdam. Bus 34 en 35 stoppen op 150 meter afstand en rijden zeer
frequent en binnen 10 minuten sta je op het Centraal Station. Dit geldt eveneens voor de nachtbus, die
bij dezelfde halte stopt. Met de auto ben je binnen enkele minuten op de Ring A10 en de IJtunnel
richting Amsterdam-Centrum. Parkeren doe je gewoon gratis voor de deur en de visite parkeert hier
nog gratis en neem je zo mee de stad in! 

BIJZONDERHEDEN
- Eigen opgang vanaf de straat;

- meerdere dimmers door de hele woning;

- gemoderniseerd in 2021;

- zeer sfeervolle woning, u kunt er zo in;

- twee slaapkamers;

- balkon gelegen op het westen;

- goed geïsoleerde woning o.a. voorzien van dubbel glas; 

- (fietsen)berging op het middenterrein;

- karakteristieke uitstraling;

- beginhalte van de Noord-Zuidlijn zeer nabij;

- voldoende parkeerruimte voor de deur;

- parkeervergunning per direct verkrijgbaar, kosten bedragen € 32,40 per jaar.



LAYOUT

In 2021 lovingly and carefully modernized apartment with its own front door, type maisonette,
located on the first and second floor with two bedrooms, a handy attic, west-facing balcony and
a separate storage room. The kitchen, floors, stairs, second floor doors, ventilation and
plasterwork were renewed in 2021, the bathroom and toilet in 2019, as well as the central
heating boiler. The layout has also changed, creating a modern and very attractive home.
Moreover; you can get in in no time!




The house is located in a great location: on the edge of the popular Bloemenbuurt with
beautiful and unobstructed views over the Noorderpark.

Ground floor:

Private entrance with meter cupboard, wardrobe and staircase.





First floor (with new oak parquet floor):

Bright living room at the front with an unobstructed view over the Noorderpark. The new kitchen
is equipped with a wooden counter top and various built-in appliances (including: refrigerator,
freezer, real extractor hood, oven, induction stove, and dishwasher of which several devices still
have a long warranty). The balcony, over the full width, is located at the rear and is on the west.





Second floor (with new, high quality laminate):

Landing, storage room for the washing machine and dryer (currently without doors), modern
toilet with fountain (2019), two spacious bedrooms with dormer windows. The bathroom has a
corner bath with shower and glass partition, washbasin furniture and mirror cabinet, all finished
with a Portuguese tile (as well as the toilet). The attic, accessible via a separate staircase from the
landing, can be used as storage and the central heating system (2019) is also located here.




The apartment also has a (bicycle) storage room in the closed central area.



GENERAL
- Living area 65 m2, volume 238 m3 (in accordance with measurement instructions);

- various fire-resistant measures were applied in 2022 under the direction of the association;

- built around 1927;

- protected city view;

- leasehold: AB2000, the ground lease has been prepaid for until January 31st, 2061;

- heating and hot water by means of a combi boiler (Intergas, 2019);

- fully equipped with double glazing;

- modern electrical installation consisting of sufficient groups;

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

  9118, apartment indices 33 (home) and 147 (storage room);

- definitive energy label D;

- transfer in consultation.

ASSOCIATION OF HOMEOWNERS
- Active and financially healthy Owners' Association ''Bloemenbuurt Blok 7'' in Amsterdam;

- incorporation: March 28, 2011;

- share in community: 77/9.228th (home) and 3/9.228th (storage);

- the administration is professionally conducted by Minerva VvE Beheer;

- the monthly VvE contribution is € 84.79 (home and storage);

- multi-year maintenance plan available;

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



PARTICULARITIES

LOCATION
The house is located in the very child-friendly, quiet and green Bloemenbuurt in Amsterdam-Noord.
The Bloemenbuurt is well maintained and partly because of this it is a nice living environment with a
special appearance. For daily shopping facilities, you can visit the new Mosveld shopping center, the
Jumbo Foodmarkt or the cozy Van der Pekstraat with the Pekmarkt three times a week. The
Noorderpark with a large playground is opposite the house and you can enjoy recreation here or you
can cycle to nature reserve 't Twiske within 15 minutes. The Noorderpark swimming pool, voted the
most beautiful swimming pool in the world, is located opposite!




The ferry to Central Station is located 5 minutes by bike and with the arrival of the North/South line
you can reach the center of Amsterdam in no time. Bus 34 and 35 stop 150 meters away and run very
frequently and within 10 minutes you are at Central Station. This also applies to the night bus, which
stops at the same stop. You can reach the Ring A10 and the IJtunnel in the direction of Amsterdam-
Centrum within a few minutes by car. You just park for free in front of the door and the visitors park
here for free and take you into the city in no time!

- Private entrance from the street;

- several dimmers throughout the house;

- modernized in 2021;

- very attractive house, you can move in straight away;

- two bedrooms;

- balcony located on the west;

- well insulated house with double glazing;

- (bicycle) storage in the central area;

- characteristic appearance;

- start of the North-South line very close.

- sufficient parking space in front of the door;

- parking permit available immediately, costs are € 32,40 per year.
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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


