
Informatie Brochure

Wilhelminastraat 83

€ 450.000,- k.k.



Omschrijving:
Vlak over de grens met Watergraafsmeer, in de oude kern van Diemen staat 
deze zeer gewilde woning te koop met een heerlijke tuin op het zuiden, drie 
slaapkamers en een luxe badkamer.
De locatie is meer dan geweldig te noemen. Op een paar minuten lopen van 
tram 9, het Diemerplein met al haar winkels om de hoek en de A10 is gemak-
kelijk en snel te bereiken. 
De straat kenmerkt zich door veel groen en ruim voldoende parkeermogelijk-
heden.

Via de voortuin kom je de woning binnen. De hal biedt toegang tot het zwe-
vend toilet met wastafeltje. De meterkast heeft voldoende groepen met aard-
lekschakelaars en erg praktisch is de kelderkast met veel opbergruimte. 
Bij binnenkomst in de woonkamer vallen de openslaande deuren met grote 
ramen je direct op! De tuin wordt zo één geheel met de lichte en ruime woon-
kamer met een fraaie houten vloer.
De keuken beschikt over diverse apparatuur waaronder een koelkast met vrie-
zer, 5 pits gasfornuis met afzuigkap, oven, veel opbergruimte en inbouwver-
lichting.
Via de keuken kan je ook de tuin op het zuiden bereiken. Een heerlijke tuin 
met achterom. In de stenen geïsoleerde berging in de tuin kan je veel spullen 
kwijt.

eerste verdieping:
Via de trap in de hal kom je op de eerste verdieping. Deze verdieping telt 
twee zonnige slaapkamers, waarvan één met een balkon, een inloopkast en de 
badkamer.
De luxe badkamer beschikt over een dubbele wastafel, een bad, aparte dou-
che, toilet en veel daglicht. 

tweede verdieping:
Via de vaste trap bereik je de tweede verdieping. Deze verdieping is in twee 
delen verdeelt. In het eerste gedeelte vindt je de aansluiting voor de wasma-
chine. Ook is hier de cv ketel geplaatst. Het dakraam zorgt voor veel licht en er 
is veel bergruimte. In het tweede gedeelte vind je de derde slaapkamer. Deze 
beschikt ook over veel opbergruimte en er is een dakkapel geplaatst.

Kortom, een fantastische woning met uitbouw mogelijkheden. Drie ruime 
slaapkamers, een luxe badkamer en een tuin op het zuiden!













Plattegrond begane grond



Plattegrond eerste verdieping



Plattegrond tweede verdieping



Type:     eengezinswoning
Bouwjaar:    1955
Ligging:    in woonwijk, nabij winkels en voorzieningen
Buiten:    voor- en achtertuin  
Dak:     zadeldak bedekt met pannen
Bijzonderheden   goede ligging

Oppervlakte   ca. 113 m²
Inhoud:     ca. 328 m³ 
Perceel:    ca. 150 m²

Onderhoud binnen:  goed
Onderhoud buiten:  goed

Kamers:     4
Slaapkamers:   3
Badkamers:   1
Toilet:    2 (één separaat) 

Eigendomssituatie:  eigen grond
Parkeren:     voor de deur middels vergunning (blauwe zone)

Ramen:    dubbel glas 
Verwarming:   cv combi ketel
Energie certificaat:  E (voorlopig)
Funderingscode:   -

Berging:    stenen berging in de tuin

Vraagprijs    €450.000,- k.k.

Levering:    per direct!

Deze brochure is met de grootste zorg samengesteld. Alle belangrijke zaken hebben wij 
voor u verzameld en zullen wij kenbaar maken. Wij staan niet in voor de juistheid of vol-
ledigheid daarvan. Wij adviseren u om alle belangrijke zaken goed te onderzoeken. 

Kenmerken



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: walhelm
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Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 14 april 2018
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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MakelaarinAmsterdam is een jong makelaarskantoor met veel ervaring. Zowel Rick als 
Micha hebben ieder meer dan 14 jaar ervaring in de vastgoedwereld in Amsterdam als 
in de directe omgeving.
Kernwoorden voor dit succes zijn: de deskundigheid van de medewerkers, de nieuwe 
inspiratie en creativiteit in het vakgebied en een transparante, persoonlijke werkwijze. 

Duidelijk, transparant en eerlijk.
Dit zie je terug in onze werkwijze.
Als enige makelaarskantoor in groot-Amsterdam zijn wij geheel duidelijk in de courtage. 
Zo weet je precies waar je aan toe bent.

Voor de verkoop van je woning vragen we een vast tarief van €2500,-.
Geen opstartkosten, geen bijkomende btw, maar all-in.

Voor de koopbegeleiding vragen we een vast tarief van €1500,-
Ook hier geen opstartkosten, geen btw en all-in.

Voor de verhuur van je woning vragen we een vast tarief van €1000,-
All-in

 
 
Gegevens van MakelaarinAmsterdam

Olympiaplein 62-1
1076 AE Amsterdam
020-84 55 878
info@makelaarinamsterdam.nl

Bezichtigingen zijn ook mogelijk buiten de kantoortijden. Neem contact met ons op.


