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Van Eeghenstraat 46 -II

Amsterdam

MAKELAAR: Floris Haanen

floris@voogd.nl  | 06 242 100 03



INDELING 
Entree, gang, woonkamer met open keuken, wasmachine-/drogerkast, badkamer, toilet, twee
slaapkamers en balkon met cv-kast.

Op een top locatie in Oud-Zuid ligt dit hoogwaardige gerenoveerde appartement van 68 m2 (conform
meetinstructie) met balkon op eigen grond.




Het hele pand is in 2013 gerenoveerd en vervolgens in 2014 gesplitst in vier appartementsrechten.
Deze woning ligt op de tweede verdieping en heeft een moderne lay-out. De woonkamer met open
keuken ligt aan de voorzijde en twee slaapkamers met breed balkon liggen aan de achterzijde. In het
midden van de woning liggen de badkamer, wasmachine-/drogerkast en toilet. Het gehele
appartement is luxe afgewerkt met duurzame materialen en zeer goed onderhouden.



- Visgraat parketvloer

- Draai-kiepkozijnen voorzien van HR++- glas

- Twee slaapkamers

- Gashaard

- Balkon (noordwest)

- VvE bestaande uit vier leden, reserve, MJOP aanwezig. Servicekosten € 100,-- per maand.

OMGEVING

BIJZONDERHEDEN

De Van Eeghenstraat is een klassieke straat in Oud-Zuid, de voorgevels zijn gebouwd met
sfeervolle gevels met erkers, speklagen en sierstenen. De chique winkelstraten (P.C.
Hooftstraat, Cornelis Schuytstraat, Van Baerlestraat) diverse musea (Van Gogh, Stedelijk en
Rijksmuseum) maar ook het Vondelpark, het Concertgebouw, Spiegelkwartier en diverse
restaurants/cafés liggen op loopafstand van dit appartement. 

BEREIKBAARHEID 
Het appartement is goed te bereiken met het openbaar vervoer, diverse trams en bussen
stoppen op korte loopafstand. Met de auto bent u binnen enkele minuten op de ring A-10. 



On a perfect location in Oud-Zuid lies this high-quality renovated apartment of 68 m2 (conform
measurement instruction) with balcony on private land.




The entire property was renovated in 2013 and then split into four apartment rights in 2014. This
apartment is located on the second floor and has a modern layout. The living room with open
kitchen is located at the front and two bedrooms with wide balcony are located at the rear. In the
middle of the apartment are the bathroom, washer/dryer cupboard and toilet. The entire
apartment is luxuriously finished with durable materials and very well maintained.

LAYOUT
Entrance, hallway, living room with open kitchen, washer/dryer cupboard, bathroom, toilet, two
bedrooms and balcony with central heating cupboard.



- Herringbone parquet floor

- Tilt and turn windows with HR++ glass

- Two bedrooms

- Gas fireplace.

- Balcony (Northwest)

- Assocation of Homeowners consisting of four members, reserve, MJOP present. Service costs
€ 100,-- per month.

ENVIRONMENT

PARTICULARS

The Van Eeghenstraat is a classic street in Oud-Zuid, the fronts are built with attractive facades
with bay windows, plasterwork and ornamental stones. The chic shopping streets (P.C.
Hooftstraat, Cornelis Schuytstraat, Van Baerlestraat) various museums (Van Gogh, Stedelijk and
Rijksmuseum) but also the Vondelpark, the Concertgebouw, Spiegelkwartier and several
restaurants/cafes are within walking distance of this apartment. 

ACCESSIBILITY
The apartment is easily accessible by public transport, various trams and buses stop within short
walking distance. By car you are within a few minutes on the ring A-10. 





































AANVULLENDE INFORMATIE 
Zakelijke lasten 2021

-	Onroerende zaakbelasting woning	€ 250,38

-	Woz-waarde  woning			 €585.000

-	Rioolheffing	 			 €144,00

-	Waterschapslasten			  €73,98





Vereniging van Eigenaars

-	4  leden, 1/5 aandeel in de gemeenschap.

-	Administratie door Parel Beheer

-	servicekosten bedragen €100 per maand.   

-	Reservefonds per 1-1-2021 €9150

-	Opstalverzekering via VVE  verzekerd

-	Aansprakelijkheidsverzekering huiseigenaren via vve

-	Ingeschreven  KvK nr. 60088001

     

     

Kadastrale gegevens

Gemeente Amsterdam

Sectie  U

Complexnummer  11150 A-3

1/5e aandeel in de gemeenschap





Eigen Grond

Van Eeghenstraat 46-II is gelegen op eigen grond.  



Parkeren 

Op de openbare weg kan men betaald parkeren.  Het vergunningsgebied is ZUID 8 en er geldt 
momenteel GEEN wachttijd.





Stad 

De Van Eeghenstraat ligt in stadsdeel Amsterdam Zuid. Voor actuele informatie over het wonen in 
dit stadsdeel  raadpleeg  http://www.amsterdam.nl




Opvragen per mail    floris@voogd.nl 

-	Leveringsakte / eigendomsbewijs

-	Splitsingsakte 

-	Splitsingstekening

-	Energielabel

-	VVE-stukken





Aanvullende informatie en voorwaarden

-	Het tekenen van het koopcontract en de leveringsakte vindt plaats bij een notaris gevestigd in 
Amsterdam, Amstelveen, Diemen, of Badhoevedorp. Het koopcontract dat gebruikt wordt, is het 
model Ring Amsterdam. Binnen de hierboven genoemde regio heeft koper de keuze welk 
notariskantoor wordt aangewezen.

-	Deze informatie is door ons met zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen 
enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de 
gevolgen daarvan.

VERVOLG AANVULLENDE INFORMATIE 







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


