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Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar: 2012
Soort: bovenwoning

Kamers: 2
Inhoud: 171 m³

Woonoppervlakte: 43 m²
Dakterras: 17 m²

Verwarming: c.v.-ketel
Vraagprijs: € 350.000,- k.k.



Omschrijving
Goed onderhouden, bijzonder 2 KAMER APPARTEMENT van 43 m² met DAKTERRAS 
van 17 m² met fenomenaal uitzicht richting de Amstel skyline. Gelegen in het rustige 
Amsteldorp (de De Wetbuurt) in de populaire Watergraafsmeer. De ligging op de 
bovenste verdieping maakt dat het appartement zeer licht is. 



Het appartement beschikt over gestukte wanden en plafonds, een fraaie 
lamelparketvloer en een vaste trap naar het dakterras. 




Bouwjaar 2012, woonoppervlakte ca. 43 m², dakterras ca. 17 m². Oplevering in overleg. 




For English summary see below!





 Indeling:

Ruim gemeenschappelijk trappenhuis met entree naar het appartement op de tweede 
verdieping. 

Lichte sfeervolle woonkamer met fraaie lamelparketvloer, moderne open keuken met 
diverse inbouwapparatuur, o.a. 4 pits gasfornuis, wasemkap, oven, vaatwasmachine en 
enkele spoelbak. 

Via de vaste trap in de woonkamer is er makkelijk toegang tot het dakterras. 
Fantastisch dakterras met rondom fenomenaal uitzicht over de skyline aan de Amstel. 

De slaapkamer beschikt over diverse vaste kasten. Aansluitend aan de slaapkamer is de 
badkamer. 

De moderne badkamer heeft een douche, een wastafel in wastafel meubel, w.c. en 
handdoekradiator. 





 Bijzonderheden:

- Geheel voorzien van dubbele beglazing;

- Fraai dakterras met vergunning;

- Actieve Vereniging van Eigenaars die in eigen beheer wordt gevoerd;

- Bijdrage Vereniging van Eigenaars is € 47,- per maand;

- Gelegen op erfpacht, Algemene Bepalingen gemeente Amsterdam 2000, canon € 
346,41 met jaarlijkse indexering;




De ligging in het Amsteldorp is zeer gunstig. Aan de ene kant is het er rustig maar de 
bruisende stad is onder handbereik. De bereikbaarheid met zowel eigen vervoer als 
openbaar vervoer is uitstekend. Zo zijn er in het stadsdeel maar liefst drie NS stations en 
diverse tram- en buslijnen. Met eigen vervoer maakt de nabijheid van diverse 
uitvalswegen en de ring A-10 het centrum van Amsterdam of de snelweg binnen no 
time bereikbaar.




Het Amsteldorp bestaat uit twee buurten waarvan een de De Wetbuurt was. De De 
Wetbuurt is vernoemd naar de, in de tot 1921 zelfstandige gemeente Watergraafsmeer, 
gelegen De Wetstraat. In 1922 is deze straat na de annexatie door Amsterdam, 
omgedoopt tot Fahrenheitstraat.







Description
Fantastic and well maintained 2 ROOM APARTMENT with 17 m² ROOF TERRACE  with 
phenomenal views over the Amstel skyline, located in the quiet Amsteldorp (De 
Wetbuurt) in the popular Watergraafsmeer area.

The apartment is fitted with plastered walls and ceilings, a beautiful lamelparquet 
floor and a fiaxed staircase to the roof terrace.




Year of construction 2012, living area approx. 43 m², roof terrace approx. 17 m². Delivery 
in consultation.





 Layout:

Through the spacious communal staircase one reaches the apartment's entrance on the 
second floor.

Bright and cosy living room with beautiful lamelparquet floor, modern open kitchen with 
several built-in kitchen appliances, including a 4-burner gas stove, extractor hood, oven, 
dishwasher and single sink.

The roof terrace is easily accessible through the fixed staircase in the living room. 

Fantastic roof terrace with phenomenal views over the Amstel river skyline.

The bedroom has several built-in cupboards. The bathroom is accessible through the 
bedroom.

The modern bathroom is fitted with a shower, a sink in vanity cabinet, toilet and towel 
radiator.





 Special features:

- Fully equipped with double glazing;

- Fantastic roof terrace with permit;

- Active Owners' Association, managed in-house;

- Contribution Owners' Association € 47,- per month;

- Leasehold ground, General Provisions Municipality of Amsterdam 2000, canon 

  € 346,41 with annual indexation;




The location is very convenient, in a quiet area and yet close to all city life. The 
accessibility by both private and public transport is excellent. For example, there are no 
fewer than three NS stations and various tram and bus lines in the district. With your 
own transport, the proximity of various roads and the ring A-10 makes the center of 
Amsterdam or the highway accessible in no time.




The Amsteldorp consists of two neighbourhoods, one of which was the De Wetbuurt. 
The De Wetbuurt is named after the De Wetstraat, which was located in the 
independent Watergraafsmeer municipality until 1921. In 1922, after the annexation by 
Amsterdam, this street was renamed Fahrenheitstraat.





















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


