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INLEIDING

Op een prachtige locatie aan de Amstel staat dit schitterende 

pand met op de begane grond een 3 kamer woning van bijna 

100 m2 met een riante en vooral zonnige tuin. Het pand is 

gebouwd in 1893 naar ontwerp van Eduard Cuypers voor de 

beeldhouwer W.H. Crevels. Dit verleden is terug te zien in het 

fraaie zandstenen beeldhouwwerk in de gevel. Het appar-

tement is ruim opgezet met hoge plafonds (3,13 m) en fraaie 

glas-in-lood deuren die toegang geven tot de kamer en suite.

Indeling

Entree met kleine vestibule en diepe hal met toilet en garde-

robe. Opvallend zijn de prachtige houten visgraat vloer met 

bies en het glas in lood. Aan het einde van de gang bevindt 

zich de berging/wasruimte met vliering en de toegang naar 

de lichte en moderne woonkeuken. Deze keuken is voorzien 

van een natuurstenen werkblad en massieve natuurstenen 

gootsteen, 6 pits Smeg gasfornuis met oven en afzuigkap. 

Verder beschikt de keuken over diverse hoogwaardige 

inbouwapparatuur zoals een ijskast, vriezer en Quooker. In 

het midden van de keuken staat een werkeiland met inbouw 

Smeg combi magnetron met aansluitend ruimte voor een 

riante eettafel.

 

Vanuit de keuken, via de en suite met inbouwkasten, bereik 

je de ruime zitkamer met openslaande deuren naar de tuin 

op het zuidwesten. De tuin van ca. 30 m2 heeft een zonnige 

en beschutte ligging. Hierdoor fungeert de tuin een groot 

gedeelte van het jaar als verlengstuk van de zitkamer.

Tot slot treffen we aan de achterzijde de badkamer en twee slaapkamers. Mede dankzij het 

dakvenster is er erg veel licht in de slaapkamer. De badkamer is donkergrijs/wit gehouden met 

hardhouten accenten en is voorzien van een extra groot ligbad, inloop (regen-) douche, wastafel, 

hangend toilet en een design radiator. 

Omgeving en bereikbaarheid

De Amsteldijk vormt de rand en scheidslijn tussen de Amstel en de populaire wijk ‘De Pijp’ 

(stadsdeel Zuid). De locatie is zeer geliefd door haar centrale ligging en de diversiteit aan gezellige 

cafe’s en goede restaurants. Het appartement ligt naast het nieuwe Asschercomplex met o.a. 

restaurant ARC (Michelin vermelding), een theater, een bibliotheek en vijf sterren hotel Pestana 

Riverside. Op loopafstand ligt de Albert Cuypmarkt en het Sarphatipark en zijn er leuke (buurt)

winkels in onder meer de Van Woustraat en Rijnstraat en iets verderop in de Utrechtsestraat. Het 

appartement is goed bereikbaar met zowel de auto als het openbaar vervoer. Het ligt zeer gunstig 

ten opzichte van de uitvalswegen, nabij de Ring A10 (s112) en A2 (afrit 110/112) en het openbaar 

vervoer (bus/tram). 

Op de fiets ben je binnen 5 minuten bij het NS Amstelstation voor de trein/metro.



Bijzonderheden 

- Hoogwaardig 3-kamer appartement van ca. 99 m² (NEN 2580 meetrapport aanwezig)

- Schitterend uitzicht over de Amstel

- Tuin aan de achterzijde op het zuidwesten van ca. 30 m2

- Hoogwaardig gerenoveerd in 2010 - 2011

- Hoge plafonds, originele details en visgraat parketvloer met bies

- Houten kozijnen voorzien van dubbel glas

- Gelegen op eigen grond 

- Prachtige locatie aan de Amsteldijk

- Maandelijkse VVE bijdrage van € 162,02

- Gemeentelijk monument

- Notaris keuze aan koper, mits in Amsterdam

- In de koopakte zal een ouderdomsclausule worden opgenomen

- Aanvaarding in overleg





Algemeen / kenmerken

Benedenwoning, 3 kamers

Waarvan 2 slaapkamers

Woonoppervlakte 99 m²

Tuin op zuid-west

 Servicekosten € 162,02 per 

 maand

 Nabij winkels, restaurants en 

 uitvalswegen

 Bouwjaar 1893

 Aanvaarding in overleg



blijft achteri

gaat meei

ter overnamei
n.v.t.i

blijft achteri

gaat meei

ter overnamei
n.v.t.i

Lijst van zaken

Inbouwspots/dimmers  X
Opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers  X
Losse (hang) lampen    X
Kasten en ladekasten    X
Gordijnrails  X
Rolgordijnen  X
Parketvloer  X
Designradiator (en)  X
Keukenblok (met bovenkasten)  X
Kookplaat  X
(Gas) fornuis  X
Afzuigkap  X
Oven  X
Combi-oven/combimagnetron  X
Koelkast  X
Vriezer  X
Koel-vriescombinatie  X
Vaatwasser   X
Quooker  X
Toilet  X
Toiletrolhouder  X
Fontein  X
Ligbad  X
Douce (cabine/scherm)  X
Wastafel  X
Wastafelmeubel  X
(Voordeur)bel  X
(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie  X
Rookmelders  X
CV met toebehoren  X
(Klok) thermostaat  X
Mechanische ventilatie  X
Tuinaanleg/bestrating  X
Beplanting  X
Werkbank in tuin  X
Vlaggenmast(houder)  X

Algemene informatie

Brochure

In deze brochure treft u een beknopte beschrijving van de woning, 

samengesteld uit informatie verkregen van de opdrachtgever, 

oorspronkelijke verkoopdocumentatie en/of derden. De eventu-

eel aanwezige tekeningen geven over het algemeen echter een 

globale situatie van de werkelijkheid weer. Afmetingen en inde-

lingen kunnen verschillen. Hoewel de brochure met grote zorg is 

samengesteld, zijn zowel de informatie als het aanbod vrijblijvend 

en kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Kopersinformatie

Let op: ERA Van De Steege treedt op namens de verkoper en 

behartigt uitsluitend diens belangen. Op grond van de medede-

lingsplicht wordt u over het object meegedeeld wat op wettelijke 

gronden noodzakelijk is. Wij adviseren u een deskundige NVM 

makelaar in te schakelen die u begeleidt bij het aankoopproces. 

Wanneer wij niet namens de verkoper optreden, kunnen wij uiter-

aard uw belangen behartigen.

Verkoopvoorwaarden

Verkoop geschiedt te allen tijde onder voorbehoud van gunning 

verkoper en nadat over alle zaken, niet alleen de prijs maar ook 

over o.a. de ontbindende voorwaarden, oplevering, roerende 

zaken etc., volledige overeenstemming is bereikt. Indien er na het 

sluiten van een modnelinge overeenkomst binnen 7 werkdagen 

géén koopakte is opgemaakt en door beide partijen ondertekend 

kan de verkoper zich vrij achten om met andere partijen in zee te 

gaan.

Koopovereenkomst

Voor woningen en appartementen waarvan de ouderdom 25 jaar 

of meer bedraagt, of wanneer de objectomschrijving dat nadruk-

kelijk aangeeft, wordt een ouderdomsclausule in de koopakte 

opgenomen. Deze clausule houdt in dat het object niet de bouw-

kundige eigenschappen bezit die thans aan nieuwe woningen 

worden toegekend en verkoper niet instaat voor de bouwkundige 

kwaliteit van het object en/ of onderdelen daarvan. De aspirant-

koper kan voor zijn rekening en risico en bouwkundig onderzoek 

laten uitvoeren. Dit zal zo nodig in de koopakte worden gezet.

Bij een tot stand gekomen overeenkomst zal door een notaris die 

is aangesloten bij Ring Amsterdam Notarissen de koopakte wor-

den opgesteld conform de richtlijnen van de NVM. Daarin zal zoals 

gebruikelijk worden opgenomen een waarborgsom of bankgaran-

tie van 10% van de koopsom.
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