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Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar:

1980




Soort:


bovenwoning




kamers:

3




Inhoud:

265 m³




Woonoppervlakte:


73 m²




Perceeloppervlakte:

0 m²




Overige inpandige ruimte:


1 m²




Gebouwgebonden buitenruimte:

5 m²




Externe bergruimte:


4 m²




Verwarming:

c.v.-ketel



Omschrijving


Heerlijk ruim, voormalig, drie kamer appartement gelegen in de geliefde Vogelbuurt in 
Amsterdam Noord. De woning bestaat uit 2 verdiepingen en is ideaal gelegen ten opzichte van 
de pont en de Noord/Zuidlijn halte Noorderpark. Er is eenvoudig een tweede slaapkamer te 
creëren, alleen de huidige bewoners hebben er voor gekozen om deze verdieping te gebruiken 
als één open ruimte. Nieuwsgierig geworden? Bel ons voor het maken van een afspraak, één 
van onze makelaars leidt je graag rond!  




LOCATIE:




De woning is heerlijk centraal gelegen. De Noord/Zuidlijn (Metrostation Noorderpark) is op 5 
minuten lopen, waarmee je vervolgens met nog eens 5 minuten het centrum van Amsterdam 
aan je voeten hebt. Ook het pontje naar het Centrum is op loopafstand. Voor de dagelijkse 
boodschappen kun je terecht bij het Mosplein, Boven 't IJ en de Van der Pekmarkt, maar ook de 
supermarkten Dirk van den Broek en/of de Jumbo supermarkt zijn om de hoek. 

Met slechts 10 minuten fietsen sta je op de NDSM-werf, vanaf hier kun je niet alleen de pont 
naar Centraal station of de Pontsteiger pakken, maar hier zijn ook het hele jaar door leuke 
festivals te vinden. Voor een heerlijk hapje eten kun je hier o.a. terecht bij Pllek, IJver, 
Noorderlicht, de IJ-kantine, Loetje aan 't IJ en Fred's Kitchen. Het Hamerkwartier, waar de 
komende jaren duizenden woningen gebouwd gaan worden vind je op slechts 4 minuten 
fietsen. Ook hier kun je heerlijk een hapje eten bij o.a. Café-Restaurant Stork, de Goudfazant of 
Hangar.

Parkeren doe je hier tegen een kleine vergoeding of met vergunning en met de auto zit je 
binnen enkele minuten op de A10, A8 en de A5.

Sinds de komst van de metro ben je sneller dan ooit in het centrum van Amsterdam. Met beide 
metrostations Noord en Noorderpark om de hoek, sta je vanaf je voordeur in ongeveer 10 
minuten midden op de Dam of het Rokin. Tegelijk fiets je in 20 minuten naar natuur- en 
recreatiegebied Het Twiske of het landelijke gebied Waterland, waar je kunt genieten van de 
rust en de prachtige natuur. Kortom, in Noord combineer je het beste van twee werelden.




INDELING:

 

Via de gezamenlijke entree nemen we de trap naar de tweede verdieping. Door de voordeur 
lopen we naar binnen en komen vrijwel meteen in de woonkamer. Bij binnenkomst vinden we 
het toilet meteen rechts, daarnaast de trap naar boven. De keuken bevindt zich aan de voorkant 
van het appartement, deze is eenvoudig uitgevoerd en voorzien van de benodigde 
inbouwapparatuur.

We nemen de trap naar boven en komen aan in de slaapkamer. Deze ruimte was vroeger 
voorzien van twee slaapkamers en is eenvoudig in de oude situatie terug te brengen. Vanuit de 
slaapkamer heb je toegang tot het balkon waar je het grootste gedeelte van de dag van de zon 
kan genieten. De badkamer is voorzien van een granito vloer, een douchecabine, een wastafel 
en een wasmachine aansluiting.







BIJZONDERHEDEN:



- Ruime maisonnette woning van ca. 73 m²;

- Op loopafstand van Metro station Noorderpark;

- Gezonde VvE bestaande uit 36 leden, professioneel beheerd door PRO VvE Beheer;

- Er is eenvoudig een tweede slaapkamer te realiseren;

- Erfpacht afgekocht tot 15 december 2031, aanvraag eeuwigdurende afkoop is tijdig gedaan;

- Gezamenlijk binnentuintje dat beschikbaar wordt gesteld door de VvE; 

- Oplevering mogelijk vanaf medio december 2020.






------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------


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.
Koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem of haar van belang zijn.
Met betrekking tot deze woning is de makelaar adviseur van verkoper. Wij adviseren u een
deskundig (NVM-)makelaar in te schakelen die u begeleidt bij het aankoopproces. Indien u
specifieke wensen heeft omtrent de woning, adviseren wij u deze tijdig kenbaar te maken aan
uw aankopend makelaar en hiernaar zelfstandig onderzoek te (laten) doen. Indien u geen
deskundige vertegenwoordiger inschakelt, acht u zich volgens de wet deskundig genoeg om alle
zaken die van belang zijn te kunnen overzien.

































Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie

op de kaart



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - kledingkast slaapkamer X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - overgordijnen X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - laminaat X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - koelkast X

 

Woning - Sanitair/sauna

Badkamer met de volgende toebehoren

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - planchet X

 - toiletkast X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

(Klok)thermostaat X

Rolluiken X

Veiligheidsschakelaar wasautomaat X

Lijst van zaken



Heeft u 

interesse?

tt. Vasumweg 73

1033 SE Amsterdam




020-2103550

info@fransenkroes.nl

www.fransenkroes.nl


