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Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar: 1991
Soort: bovenwoning

Kamers: 2
Inhoud: 145 m³

Woonoppervlakte: 49 m²
Gebouwgebonden buitenruimte: 8 m²

Verwarming: c.v.-ketel
Vraagprijs: € 375.000,- k.k.



Omschrijving
Modern tweekamer appartement te koop met eigen TERRAS en gemeenschappelijke 
BINNENTUIN. De woning is gelegen in het appartementencomplex "De Nieuwpoort" wat 
in 2017 volledig gerenoveerd is. De gevel, gemeenschappelijke ruimtes en de binnentuin 
zijn ontworpen door Piet Boon Studio's.




Bouwjaar 1991, woonoppervlak 49m²




De woning is gelegen in Bos en Lommer in Amsterdam West op loopafstand van het 
Westerpark, de Westergasfabriek en het Bos en Lommerplein. Het appartement is goed 
bereikbaar en is gunstig gelegen ten opzichte van de A10, ook is het appartement goed 
bereikbaar middels openbaar vervoer Sloterdijk en het Centraal Station.




Indeling:

Gemeenschappelijk entree met trap en lift naar de eerste verdieping. Ruime 
gemeenschappelijke daktuin met kunstgras, sportmogelijkheden en BBQ plekken. Het 
appartement zelf beschikt over een eigen terras van circa 8m².

Moderne woonkamer voorzien van een gietvloer, open keuken voorzien van diverse 
inbouwapparatuur zoals 4 pits gasfornuis, combi magnetron, vaatwasser, koel- 
vriescombinatie en afzuigkap. Separaat toilet met fontein, bergkast met wasmachine en 
droger aansluiting alsmede de CV opstelling. De slaapkamer geeft toegang tot de 
badkamer voorzien van inloopdouche, wastafel en handdoekradiator.




Er is geen mogelijkheid tot het verkrijgen van een parkeervergunning op straat, maar er 
is wel een mogelijkheid om een parkeerplek te huren in de garage van het complex.




Bijzonderheden:

- Ruim terras; 

- Gemeenschappelijke daktuin;

- Actieve Vve beheer door Newomij;

- Gevel, gemeenschappelijke ruimtes en de binnentuin ontworpen door Piet Boon 
Studio's;

- Energielabel ;

- Erfpacht afgekocht tot 30 november 2060;

- De servicekosten bedragen € 83,27 per maand 

- oplevering in overleg.























Description
Modern one bedroom apartment for sale with TERRACE and a communal GARDEN. The 
house is located in the apartment complex "De Nieuwpoort" which was completely 
renovated in 2017. The facade, common areas and the inner garden were designed by 
Piet Boon Studios.




Year of construction 1991, living space 49 sqm




The property is located in Bos en Lommer in Amsterdam West within walking distance 
of the Westerpark, the Westergasfabriek and the Bos en Lommerplein. The apartment is 
easily accessible and is conveniently located in relation to the A10. The apartment is 
also easily accessible by public transport Station Sloterdijk and Central Station.




Layout:

Common entrance with stairs and elevator to the first floor. Spacious communal roof 
garden with artificial grass, sports facilities and BBQ area. The apartment has a private 
terrace of approximately 8m².




Modern living room with an open kitchen with various built-in appliances such as a 4-
burner gas stove, combi microwave, dishwasher, fridge-freezer and extractor hood. 
Separate toilet with fountain, storage cupboard with washing machine and dryer 
connection as well as the central heating system. The bedroom gives access to the 
bathroom with a walk-in shower, sink and towel radiator.




There is no possibility to obtain a parking permit on the street, but there is a possibility 
to rent a parking space in the garage of the complex.




Special features:

- Spacious terrace;

- Communal roof garden;

- Active Vve management by Newomij;

- Facade, common areas and the inner garden designed by Piet Boon Studios;

- Energy label  ;

- Leasehold surrendered until November 30, 2060;

- The service costs are € 83,27 per month;

- Delivery in consultation.





















Plattegronden



Plattegronden



Locatie

op de kaart



Aantekeningen



Aantekeningen



Tot Slot
Tenzij in deze brochure anders vemeld, zal de koopakte worden opgemaakt door een 
door koper aan te wijzen notaris kantoorhoudende in de regio Amsterdam of binnen 
een straal van 10 km van het ter verkoop aangeboden object; - De koopakte zal worden 
opgesteld volgens het model van de Koninklijke Notariële beroepsorganisatie, Ring 
Amsterdam; - Koper dient binnen drie dagen na het bereiken van mondeling 
overeenstemming een notaris aan te stellen. Indien koper binnen deze termijn geen 
keuze heeft gemaakt heeft verkoper het recht een notaris aan te wijzen; - Sinds 1 
september 2003 geldt het schriftelijkheidsvereiste voor de koop van een woning. Dat 
wil zeggen dat de koopovereenkomst pas gesloten is als de koopakte zowel door koper 
als door verkoper is ondertekend. Tot dit moment is er geen rechtsgeldige koop.




Disclaimer: Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. 
Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige 
onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven 
maten en oppervlakten zijn indicatief. 




Het verkochte is gemeten met gebruikmaking van de Meetinstructie, die gebaseerd is 
op de normen zoals vastgesteld in NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer 
eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de 
gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig 
uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het 
uitvoeren van de meting. Het verkochte is gemeten door een betrouwbaar 
professioneel bedrijf en koper vrijwaart de medewerkers van BorgerSmith makelaars en 
taxateurs en de verkoper voor eventuele afwijkingen in de opgegeven maten. Koper 
verklaart in de gelegenheid te zijn gesteld om het verkochte zelf te (laten) inmeten 
conform NEN2580. 




Disclaimer: This information has been compiled by us with due care. On our part, 
however, no liability is accepted for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the 
consequences thereof. All specified sizes and areas are indicative only. Measurement 
instruction based on NEN2580, intended to apply a more unambiguous method of 
measurement for an indication of the usable area. The Measurement instruction does 
not completely exclude various measurement results, for example due to differences in 
interpretation, rounding off or limitations when performing the measurement. Buyer 
declares to have been given the opportunity to have the property measured on his 
behalf or himself. Buyer safeguards (all employees of) BorgerSmith and sellers for any 
claims due to deviations.



Welkom!

BorgerSmith
Texelstraat 84

1181 ES Amstelveen
020 - 2111 211

info@borgersmith.nl
www.borgersmith.nl


