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Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar:

1925




Soort:


maisonnette




kamers:

4




Inhoud:

332 m³




Woonoppervlakte:


99 m²




Perceeloppervlakte:

0 m²




Overige inpandige ruimte:


5 m²




Gebouwgebonden buitenruimte:

4 m²




Externe bergruimte:


5 m²




Verwarming:

c.v.-ketel



Omschrijving


Met plezier mogen wij u deze 4-kamer bovenwoning (maisonnette) van 99,3 (!) m2 gelegen op 
de 1e en 2e verdieping met een ruim balkon in de gewilde Bloemenbuurt aanbieden!! De woning 
is netjes onderhouden, heeft AFGEKOCHTE ERFPACHT en de aanbieding voor eeuwigdurende 
afkoop ligt ook voor u klaar. 




De woning ligt in een van de leukste buurten van Amsterdam, waar het zeer aangenaam 
vertoeven is. De Bloemenbuurt is authentiek, kindvriendelijk en heeft een bijzondere uitstraling 
door de architectonische mix van o.a. jaren '30 woningen en nieuwbouw. De Nigellestraat is 
gelegen in een rustig en groen stuk nabij het Noorderpark en het Kanaal en met het 
prijswinnende Noorderparkbad om de hoek. Diverse speeltuinen bevinden zich op loopafstand; 
een prachtige authentieke crèche in het park en meerdere basisscholen zijn in de buurt te 
vinden. Voor de dagelijkse boodschappen kunt u terecht bij het Mosplein, Boven 't IJ en de Van 
der Pek-markt.  Wat betreft uitgaansgelegenheden zit het hier ook helemaal snor; o.a. NDSM, 
FCHyena, Eye en een divers scala aan unieke restaurants en cafe's zoals bijvoorbeeld Hotel de 
Goudfazant, Pllek, Noorderlicht, De Ceuvel en Pompet.




De bereikbaarheid van deze woning is uitstekend met diverse busverbindingen en de Noord-
Zuidlijn op loopafstand. Met de auto bent u binnen enkele minuten op de Ring A10 of A8 en de 
IJtunnel richting Amsterdam-Centrum. Ook met de fiets bent u in 10 minuten via de pont op het 
Centraal Station. 

 




Indeling

Eigen entree met hal, meterkast en trap naar de verdieping. Hier een overloop met toegang tot 
de 1e verdieping. Aan de voorzijde treft u de lichte woonkamer met veel natuurlijk licht door de 
grote draai-kiepramen. Aan de achterzijde van deze verdieping vindt u de woonkeuken, met 
toegang tot het balkon. De keuken is geplaatst in  

een rechte opstelling en voorzien van diverse inbouwapparatuur. In de keuken is voldoende 
ruimte voor het plaatsen van een eettafel, zodat eten en entertainen gemoedelijk gecombineerd 
kan worden. 




Middels de trap in de hal komt u op de tweede etage van dit pareltje. Via de overloop bereikt u 
de 3 ruime slaapkamers en de badkamer voorzien van douche, wastafel, radiator en 
wasmachine-opstelling en het separate toilet met fonteintje. Tevens is er een aparte ruimte 
boven de trap voor de CV- opstelling.  




VVE

De woning maakt onderdeel uit van een professioneel beheerde VvE, waarvan we alle stukken 
in ons bezit hebben. De VvE heeft een meerjarenonderhoudsbegroting en maandelijks betaal je 
€ 131,59 aan de VvE voor o.a. reservering toekomstig onderhoud en opstalverzekering. 




Erfpacht




De grond is eigendom van de Gemeente Amsterdam en in erfpacht uitgegeven onder de
Algemene Bepalingen van 2000. De erfpacht is thans afgekocht tot en met 30 april 2055. Indien
gewenst kan de koper in kwestie de erfpacht eeuwigdurend afkopen, de aanvraag is
rechtsgeldig gedaan in 2019 en de Gemeente offreert een eenmalig bedrag van € 27.107, te
vermeerderen met o.a. notariskosten of de canon vastklikken, zodat de eigenaar vanaf 1 mei
2055 een jaarlijkse canon van € 1.493,22 krijgt (zal nog worden geïndexeerd). Alle bedragen zijn
overgenomen uit de offerte van de Gemeente en derhalve indicatief. 




Zelden komt zo'n grote 4 kamer woning in de Bloemenbuurt in de verkoop. Wil je ook een blik
komen werpen? Je bent meer dan welkom, bel gerust met ons kantoor!




Kenmerken:

- Erfpachtcanon afgekocht t/m 2055

- De servicekosten bedragen ca. € 131,59,- per maand

- Gezonde en professioneel beheerde VvE

- Eigen berging op het middenterrein

- Verwarming en warm water middels CV-ketel uit 2015 

- EPA label aanwezig
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Heeft u 

interesse?

tt. Vasumweg 73

1033 SE Amsterdam
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