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Algemeen: 

Een fantastisch appartement van circa 100 m² woonoppervlakte verdeeld over de derde en 
vierde verdieping van het gebouw met een fraai uitzicht over de Kostverlorenvaart. 
Het appartement is gelegen aan de Kostverlorenvaart in de Helmersbuurt van het stadsdeel 

West in Amsterdam, nabij de Overtoom, het Vondelpark diverse winkels en 
horecagelegenheden. 

 
Indeling:  
Via het centrale entree is de derde verdieping te bereiken. Op de tweede verdieping is de 

toegangdeur van het appartement, waardoor het trap naar de derde verdieping intern is. 
Op de derde verdieping bereikt men direkt de lichte woonkamer aan de voorzijde, de 

eetkamer aan de achterzijde en de open keuken. Via de keuken is het balkon aan de 
achterzijde bereikbaar. Tevens is op deze verdieping een toiletruimte en de meterkast van 

de electrische installatie voor deze woning. Deze verdieping is voor zien van een nieuwe 
laminaatvloer. 
Via de interne trap is de vierde verdieping bereikbaar, alwaar twee ruime slaapkamers zich 

bevinden. Een ruime slaapkamer aan de voorzijde van het gebouw met een karakteristieke 
erker en een ruime slaapkamer aan de achterzijde. Via deze slaapkamer is het terras aan 

de achterzijde bereikbaar. 
In het midden op de vierde verdieping is de badkamer die is voorzien van een ligbad, een 
dubbele watafel, een separate douche en een handdoekenradiator.  

Het appartement wordt verwarmd door een indivuele gasgestookte verwarmingsinstallatie 
die eveneens voor het warme water zorgt. 

Kortom een ruime appartement die van alle gemakken is voorzien. 
 
Kenmerken: 

• 3-4 kamerappartement van circa 100 m² 
• Eigen dakterras circa 10 m² 

• Inschrijven op het adres is mogelijk 
• Energielabel F 
• Drinkwater (verplicht): Waternet (www.waternet.nl) 

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

 
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. 

 

Huurprijs voor dit appartement: 
Huurprijs € 1.950,00 per maand exclusief nutsvoorzieningen, data, kabel etc. 
  

http://www.waternet.nl/
http://www.ziggo.nl/
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*** Translation *** 

General: 

A fantastic apartment of approximately 100 m² living space spread over the third and fourth 
floor of the building with a beautiful view over the Kostverlorenvaart. 

The apartment is located on the Kostverlorenvaart in the Helmersbuurt of the West district 
in Amsterdam, near the Overtoom, the Vondelpark, various shops and restaurants. 
 

Layout: 
The third floor can be reached via the central entrance. On the second floor is the entrance 

door of the apartment, through which the staircase to the third floor is internal. 
On the third floor you can directly reach the bright living room at the front, the dining room 
at the rear and the open kitchen. The balcony at the rear is accessible through the kitchen. 

Also on this floor is a toilet room and the meter cupboard of the electrical installation for 
this house. This floor has a new laminate floor. 

The fourth floor is accessible via the internal staircase, where two spacious bedrooms are 
located. A spacious bedroom at the front of the building with a characteristic bay window 
and a spacious bedroom at the rear. The terrace at the rear is accessible through this 

bedroom. 
In the middle of the fourth floor is the bathroom with a bath, a double sink, a separate 

shower and a towel radiator. 
The apartment is heated by an individual gas-fired heating system that also provides the 
hot water. 

In short, a spacious apartment that is fully equipped. 
 

Characteristics: 

• 3-4 room apartment of approximately 100 m² 
• Private roof terrace approximately 10 m² 

• Registration at the address is possible 
• Energy label F 
• 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 

• Rental agreement in accordance with the ROZ model. 
 
Rental price for this apartment: 

Rental price € 1,950.00 per month excluding utilities, data, cable, etc. 
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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. 

Omgevingskaart 
 

 

 

 

 

  

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