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Algemeen: 

Een studio-appartement van circa 53 m² met een dakterras en een parkeerplaats midden 

in de Pijp én snel te betrekken! 

Niet voor niets wordt de Pijp ook wel het "Quartier Latin" van Amsterdam genoemd. Hier 
treft u alles wat een wijk levend en bruisend maakt! Een wijk waar elke dag wel weer iets 

anders te ontdekken valt. Een nieuwe koffiebar, een trendy vintageshop of een hippe 
vega-lunchtent. De wereldberoemde Albert Cuyp Markt, net ontdekte parels, de beste 

hotspots, een enorme variatie aan verrassende winkels, gezellige cafés en multiculturele 
restaurants wordt omarmd door de unieke Amsterdamse sfeer. Dat maakt De Pijp tot een 
unieke smeltkroes, een gewilde plek om te vertoeven en voorál te ontdekken. Verder is de 

woning gelegen op loopafstand van supermarkten, scholen, het Sarphatipark en openbaar 
vervoer; Waaronder trams, bussen en de Noord/Zuidlijn metrostation. 
Het gebouw is ten slotte zo ontworpen dat het perfect in de omgeving past en aansluit op 

de bestaande bebouwing. In het complex bevinden zich twee panoramaliften en een 
afgesloten parkeerkelder.  
 

Indeling:  

Het appartement ligt op de vierde en tevens bovenste verdieping van het gebouw en 

beschikt over een open keuken, een badkamer met douche en wastafel, een separaat toilet 
en een ruime bergkast met CV-opstelling en aansluiting voor wasmachine en droger.  

Door het open karakter geeft dit studioappartement direct bij binnenkomst een gevoel van 

licht en ruimte. De ruimte wordt optimaal benut.  

De keuken is modern en op maat gemaakt, waardoor deze perfect in de open indeling past. 
Uiteraard is de keuken voorzien van een vaatwasser, een combimagnetron, een 5-pits 

gaskookplaat, een afzuigkap en een koel-/ vriescombinatie.  

Er is een badkamer met wastafel en douche en een separaat toilet. In de inpandige berging 
is de CV ketel geplaatst en is er een aansluiting voor wasmachine en droger. In het gehele 
appartement ligt overigens een fraaie pvc-vloer. Ten slotte is het appartement voorzien van 

een eigen dakterras en behoort tot het appartement een eigen parkeerplaats en een berging 
in de onderbouw van het appartementencomplex.  
 

Kenmerken: 

• Studio-appartement circa 53 m² 

• Eigen dakterras  circa 20 m² 
• Berging in de onderbouw circa 4 m² 

• Eigen parkeerruimte circa 13 m² 
• Inschrijven op het adres is mogelijk 
• Video intercom-systeem  

• Energielabel A 
• Drinkwater (verplicht): Waternet (www.waternet.nl) 

• Kabel TV/internet: Ziggo (www.ziggo.nl) 
• Levering van gas, elektra en data naar keuze huurder. 

 

http://www.waternet.nl/
http://www.ziggo.nl/
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Huurovereenkomst: 

• Minimale looptijd van de huurovereenkomst is 12 maanden 

• Huurbetaling per maand bij vooruitbetaling te voldoen 
• Waarborgsom ter grootte van 2 maanden huur, over de waarborgsom wordt geen rente 

vergoed 
• Huurovereenkomst conform model ROZ. 
• Huurder dient zich te conformeren aan de regels als gesteld in de akte van splitsing 

alsmede het daarbij behorende reglementen (Modelreglement 1992) 
 

  

Huurprijs voor het appartement en de parkeerplaats: 

Huurprijs € 1.700,00 per maand exclusief nutsvoorzieningen, data, kabel etc. 
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*** Translation *** 

General: 

A studio apartment of approximately 53 m² with a roof terrace and a parking space in the 
middle of De Pijp and ready to move into quickly! 

It is not for nothing that the Pijp is also called the "Latin Quarter" of Amsterdam. Here you 
will find everything that makes a neighborhood lively and vibrant! A neighborhood where 
there is something new to discover every day. A new coffee bar, a trendy vintage shop or 

a hip vegan lunch tent. The world-famous Albert Cuyp Market, newly discovered pearls, the 
best hotspots, an enormous variety of surprising shops, cozy cafes and multicultural 

restaurants are embraced by the unique Amsterdam atmosphere. That makes De Pijp a 
unique melting pot, a popular place to stay and, above all, to discover. Furthermore, the 
house is located within walking distance of supermarkets, schools, the Sarphatipark and 

public transport; Including trams, buses and the North/South metro station. 
Finally, the building has been designed in such a way that it fits perfectly into the 

environment and connects to the existing buildings. There are two panorama lifts and a 
closed parking garage in the complex. 
 

Layout: 
The apartment is located on the fourth and top floor of the building and has an open kitchen, 

a bathroom with shower and sink, a separate toilet and a spacious storage cupboard with 
central heating system and connection for washing machine and dryer. 
Due to its open character, this studio apartment immediately gives a feeling of light and 

space upon entering. The space is used optimally. 
The kitchen is modern and custom-made, fitting perfectly into the open plan layout. Of 

course, the kitchen is equipped with a dishwasher, a combination microwave, a 5-burner 
gas hob, an extractor hood and a fridge freezer. 
There is a bathroom with sink and shower and a separate toilet. The boiler is placed in the 

storage room and there is a connection for washing machine and dryer. There is also a 
beautiful PVC floor throughout the apartment. Finally, the apartment has its own roof 

terrace and the apartment has its own parking space and a storage room in the basement 
of the apartment complex. 
 

Characteristics: 
• Studio apartment approximately 53 m² 
• Private roof terrace approximately 20 m² 

• Storage room in the basement approximately 4 m² 
• Private parking space approximately 13 m² 

• Registration at the address is possible 
• Video intercom system 
• Energy label A 

• Drinking water (compulsory): Waternet (www.waternet.nl) 
• Cable TV/internet: Ziggo (www.ziggo.nl) 

• Delivery of gas, electricity and data at the tenant's choice. 
 
Rental agreement: 

• Minimum term of the rental agreement is 12 months 
• Rent payment per month to be paid in advance 

• Deposit amounting to 2 months rent, no interest will be paid on the deposit 
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• Rental agreement in accordance with the ROZ model. 

• The tenant must comply with the rules as set out in the deed of division as well as the 
associated regulations (Model regulations 1992) 
 

 
Rental price for the apartment and the parking space: 

Rental price € 1,700.00 per month excluding utilities, data, cable, etc. 
 

Inlichtingen / Information:  

 

Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V. 

Derde Kostverlorenkade 33  1054 TR  AMSTERDAM 

Tel: 020-589 3010  

info@khmakelaardij.nl  www.khmakelaardij.nl 

 

 

 

De door ons verstrekte informatie is vrijblijvend en uitsluitend voor geadresseerde bestemd. Alle door ons verstrekte gegevens 
zijn met zorg samengesteld en grotendeels gebaseerd op door derden verstrekte gegevens. Terzake de juistheid hiervan 
kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Alle verstrekte informatie moet worden beschouwd als een uitnodiging 
tot het doen van een bieding of het starten van onderhandelingen. Op al onze werkzaamheden zijn de voorwaarden van de 
NVM van toepassing. 

  

mailto:info@khmakelaardij.nl
http://www.khmakelaardij.nl/
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Omgevingskaart 
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Bijlages:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Straatbeeld 

Straatbeeld 
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