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INDELING 
Gemeenschappelijk trappenhuis naar tweede verdieping.



Tweede verdieping:

Entree naar hal met toilet en fontein. Zeer lichte en ruime woon-/eetkamer gelegen op het
zuiden met prachtig vrij uitzicht. De open keuken is voorzien van diverse inbouwapparatuur, o.a.:
koelkast, vrieskast, 4-pits gaskookplaat met afzuigkap, vaatwasser en een oven. Twee slaapkamers
gelegen aan de rustige achterzijde.

Derde verdieping (achterzijde):

Overloop met vaste kast, was-/stookruimte, ruime slaapkamer, badkamer voorzien van ligbad,
dubbele wastafel en tweede toilet.

Op een prachtige locatie gelegen in de waterrijke en kindvriendelijke Zeeheldenbuurt mogen wij
aanbieden een ruim opgezet en lichte woning gelegen op de tweede en deels derde verdieping
met 3 slaapkamers en prachtig uitzicht over het plein en het Westerkanaal. De woning is in 2007
volledig gerenoveerd en is gelegen op eigen grond.



- Woonoppervlakte 73 m2, inhoud 241 m3 (conform meetinstructie);

- gebouwd omstreeks 1883;

- de woning is gelegen op eigen grond!

- volledig voorzien van dubbele beglazing;

- verwarming en warm water middels combiketel (Vaillant, 2007);

- moderne elektrische installatie bestaande uit voldoende groepen;

- mechanische ventilatie aanwezig;

- kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie M , complexaanduiding 7110, 

  appartementsindex 5;

- definitief energielabel B;

- oplevering in overleg.

VERENIGING VAN EIGENAARS

ALGEMEEN 

- Actieve en financieel gezonde Vereniging van Eigenaars ‘Zoutkeetsplein 2 te Amsterdam’ 

  bestaande uit 4 appartementsrechten;

- oprichting: 16 augustus 2007, gewijzigd 13 december 2007;

- 14/50ste aandeel in de gemeenschap;

- de maandelijkse VvE-bijdrage bedraagt € 55,--;

- de administratie wordt professioneel gevoerd door Accuraat Vastgoed & VvE Beheer;

- opstalverzekering afgesloten door de VvE met voldoende dekking. 



LIGGING 
De woning is gelegen in de Zeeheldenbuurt van stadsdeel West (voormalig Westerpark) op
circa 10 minuten lopen/fietsen vanaf de Jordaan, het Westerpark en het Centraal Station. In
de directe omgeving bevinden zich diverse horecagelegenheden, winkels en supermarkten.
In het Westerpark kun je genieten van de groene omgeving, concerten bijwonen, heerlijk
dineren of hardlopen. De Zeeheldenbuurt betreft tevens een zeer kindvriendelijke buurt met
leuke speeltuinen, kinderboerderij, scholen en kinderdagverblijven op loopafstand. Het
Centraal Station ligt binnen korte fietsafstand, waardoor het makkelijk is om te reizen
middels het openbaar vervoer. Ook zijn er diverse uitvalswegen in de nabije omgeving (Ring
A10, A4). 

BIJZONDERHEDEN 
- Goed ingedeeld appartement met 3 slaapkamers;

- gelegen in een fraai pand uit 1883;

- vrij uitzicht aan de voorzijde;

- zeer lichte woning;

- volledig gerenoveerd in 2007;

- gelegen op centrale locatie met alle voorzieningen binnen handbereik!



LAYOUT 

At a beautiful location in the water-rich and child-friendly Zeeheldenbuurt we offer a
spacious and bright apartment located on the second and partly third floor with 3
bedrooms and a beautiful view over the square and the Westerkanaal. The apartment
was completely renovated in 2007 and is located on private land.

Common staircase to the second floor.


Second floor:


Entrance to hallway with toilet and fountain. Very bright and spacious living-/dining room
located on the south with beautiful unobstructed views. The open kitchen is equipped with
various built-in appliances, including: refrigerator, freezer, 4-burner gas stove with extractor
hood, dishwasher and an oven. Two bedrooms located at the quiet rear.

Third floor (rear):

Landing with fixed cupboard, laundry/boiler room, spacious bedroom, bathroom with
bathtub, double sink and second toilet.



GENERAL
- Living area 73 m2, volume 241 m3 (in accordance with measurement instructions);

- built around 1883;

- the apartment is located on private land!

- fully equipped with double glazed windows;

- heating and hot water by means of a combi boiler (Vaillant, 2007);

- modern electrical installation consisting of sufficient groups;

- mechanical ventilation present;

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

  designation 7110, apartment index 5;

- final energy label B;

- transfer in consultation.

ASSOCIATION OF HOMEOWNERS
- Active and financially healthy Association of Homeowners 'Zoutkeetsplein 2 in Amsterdam'

  consisting of 4 apartment rights;

- established: August 16th, 2007, amended on December 13th, 2007;

- 14/50th share in the association;

- the monthly contribution is € 55,--;

- the administration is professionally conducted by Accuraat Vastgoed & VvE Beheer;

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



The apartment is located in the Zeeheldenbuurt of the West district (formerly Westerpark),
within a 10-minute walk/cycle from the Jordaan, Westerpark and Central Station. In the
immediate vicinity are several restaurants, shops and supermarkets. In the Westerpark you
can enjoy the green surroundings, attend concerts, dine or go for a run. The
Zeeheldenbuurt is also a very child-friendly neighborhood with nice playgrounds, petting
zoo, schools and nurseries within walking distance. The Central Station is within a short
cycling distance, making it easy to travel by public transport. There are also various arterial
roads in the vicinity (Ring A10, A4).

PARTICULARITIES

LOCATION

- 3 bedroom apartment with a good layout;

- located in a beautiful building from 1883;

- unobstructed view at the front;

- very bright apartment;

- completely renovated in 2007;

- located in a central location with all amenities within reach!

































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


