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Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar: 1984
Soort: bovenwoning

Kamers: 3
Inhoud: 222 m³

Woonoppervlakte: 71 m²
Gebouwgebonden buitenruimte: 7 m²

Externe bergruimte: 4 m²
Vraagprijs: € 295.000,- k.k.



Omschrijving
Ruim driekamer appartement met twee balkons en berging gelegen op 
eeuwigdurende afgekochte erfpacht. 




De woning is gelegen in Venserpolder op fietsafstand van de Rivierenbuurt, 
Watergraafsmeer en station Amstel. Tevens is de woning gelegen op loopafstand van 
de Arena Boulevard. Recreatiemogelijkheden vindt u in het Nelson Mandelapark en de 
Gaasperplas. Voor dagelijkse boodschappen kunt u naar De Amsterdamse Poort. De 
woning is eveneens goed bereikbaar middels openbaar vervoer metrostation Bijlmer 
Arena (loopafstand) en de uitvalswegen A10 en de A9.





 Indeling

Gemeenschappelijke entree op de begane grond met trappenhuis. De woning is gelegen 
op de 2de etage te bereiken met de trap. Hal, voorzien van berging met cv ketel 
(Intergas, 2005, eigendom) en aparte bergruimte toegang tot alle vertrekken. De 
woonkamer is aan de voorzijde gelegen en biedt toegang tot het balkon gelegen op het 
zuidwesten. De slaapkamer aan de voorzijde heeft toegang tot het balkon aan de 
voorzijde en de slaapkamer aan de achterzijde kijkt uit op de verzorgde binnentuin. De 
keuken is gelegen aan de achterzijde met toegang tot het tweede balkon op het 
oosten. In de keuken is tevens ruimte voor een eettafel.De keuken is is voorzien van 
diverse inbouwapparatuur; vaatwasser, 4 pits gasfornuis, combi oven, koelkast met 3 
lade vriezer, afzuigkap, spoelbak en wasmachine aansluiting. De moderne badkamer is 
volledig betegeld en voorzien van inloopdouche met glazen douchewand en een 
thermostaat kraan, wastafelmeubel en een designradiator. De toilet met fontein is 
separaat en in dezelfde stijl als de badkamer. Door de gehele woning ligt een 
laminaatvloer. In een slaapkamer ligt daar op het moment vloerbedekking over heen. In 
de onderbouw bevindt zich een individuele berging.





 Bijzonderheden:

• Energielabel C;

• Eeuwigdurende afgekochte erfpacht;

• Verwarming en warm water via c.v. ketel;

• De VvE wordt professioneel beheer door VvE Beheer Amsterdam, servicekosten 
bedragen € 147,00 per maand;

• Twee. balkons;

• Berging gelegen op de begane grond;

• Project notaris VG Notarissen te Amsterdam;

• Parkeren via vergunningen systeem;

• Asbest clausule van toepassing (het is niet bekend dat er abest in het comlex zit, maar 
gezien het bouwjaar is het mogelijk);

• Niet-bewoners clausule van toepassing.













ENGLISH SUMMARY 





Spacious two bedroom apartment with two balconies and storage located on 

perpetual ground lease. 



The house is located in Venserpolder within cycling distance of the Rivierenbuurt, 
Watergraafsmeer and Amstel station. The house is also located within walking distance 
of the Arena Boulevard. Recreational opportunities can be found in the Nelson Mandela 
Park and the Gaasperplas. For daily shopping you can go to De Amsterdamse Poort. The 
house is also good accesible by public transport metrostation Bijlmer Arena (walking 
distance) and the highway A10 and the A9.





 Layout

Common entrance on the ground floor with staircase. The property is located on the 2nd 
floor, accessible by stairs. Hall, with storage room with central heating boiler (Intergas, 
2005, property) and separate storage room with access to all rooms. The living room is 
located at the front and provides access to the balcony located on the southwest. The 
bedroom at the front has access to the balcony at the front and the bedroom at the rear 
overlooks the well-kept courtyard garden. The kitchen is located at the rear with access 
to the second east-facing balcony. The kitchen also has space for a dining table. The 
kitchen is equipped with various built-in appliances; dishwasher, 4 burner stove, combi 
oven, fridge with 3 drawer freezer, extractor hood, sink and washing machine 
connection. The modern bathroom is fully tiled and equipped with a walk-in shower 
with glass shower wall and a thermostatic tap, washbasin and a design radiator. The 
toilet with fountain is separate and in the same style as the bathroom. There is a 
laminate floor throughout the house. There is currently carpet over it in one bedroom. 
There is an individual storage room in the basement.





 Special features:

• Energy label C;

• Perpetual groundlease;

• Heating and hot water via central heating;

• The VvE is professionally managed by VvE Beheer Amsterdam, service costs are 

€ 147,00 per month;

• Two balconies;

• Storage room located on the ground floor;

• Project notary VG Notarissen in Amsterdam;

• Asbestos clause applies (it is not known that asbestos is in the complex, but given the 
year of construction it is possible);

•  Parking through permit system;

•  Non-residential clause applicable.

















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


