
Informatie Brochure

IJzerhof 1

€ 400.000,- k.k.



Nu te koop! Een geweldig hoekhuis met veel woonruimte en verschillende 
mogelijkheden! Deze lichte woning met een gebruiksoppervlakte van maar 
liefst 142m2 is gelegen in een fijne rustige buurt met een dorps karakter. Laat 
de hectiek van de stad achter je. Hier kom je tot rust. Een fijne buurt met veel 
groen en speeltuinen.

De woning is ideaal gelegen met veel voorzieningen in de directe omgeving. 
Denk aan scholen en kinderopvang. Om de hoek gelegen van het Belgieplein 
met al haar winkels. Tramlijn 2 is op een paar minuten lopen en brengt je in 
een kwartier naar het centrum. Ook is de Sloterplas en de Nieuwe Meer op 
korte fietsafstand.
Uitvalswegen en Schiphol zijn gemakkelijk en snel te bereiken.

Deze woning biedt veel mogelijkheden vanwege de tweede ingang aan de 
zijkant. Denk hierbij aan een kantoor aan huis, of als een afgezonderde woon-
ruimte voor een thuiswonend kind.
Uitaard kan deze woning ook als familiehuis worden bewoont.

Hier volgt een korte rondleiding.
Entree, hal, meterkast en toegang tot de eerste slaapkamer, de badkamer be-
schikt over een ligbad en aparte douche, toilet en wastafelmeubel. Tweede 
slaap/werk kamer met daarachter toegang tot de bijkeuken/berging. Hier vind 
je ook de tweede ingang.

De woonkamer vind je op de eerste verdieping. Groot voordeel is het uitzicht 
en het lichtinval. Deze verdieping is een heerlijk ruime woonruimte met een 
riante keuken. 

De tweede verdieping beschikt over een riante slaapkamer, een overloop met 
extra wastafel en aansluiting voor de wasmachine en toegang tot het dakter-
ras. 
Het terras is een heerlijke ruimte met een fraai uitzicht. De zon laat zich hier 
zien van einde van de ochtend tot zonsondergang. 
 
Kijk voor de beste beleving van deze woning op: 
www.makelaarinamsterdam.nl/ijzerhof-1





















Type:     eengezinswoning, hoekwoning
Bouwjaar:    1996
Ligging:    in woonwijk, nabij winkels en voorzieningen
Buiten:    dakterras
Dak:     lessenaarsdak
Bijzonderheden   tweede ingang aan zijkant van de woning

Oppervlakte (nen2580): ca. 127 m² 
Gebruiksoppervlakte  ca. 142 m² 
Gebouw geb. buitenruimte dakterras van 17 m²
Interne bergruimte  ca 8 m²
Inhoud:     ca. 350 m³ 

Onderhoud binnen:  goed
Onderhoud buiten:  goed

Kamers:     4
Slaapkamers:   3
Badkamers:   1
Toilet:    2

Eigendomssituatie:  erfpacht. Canon afgekocht tot 30 augustus 2044
Parkeren:     vrij voor de deur

Ramen:    dubbel glas
Verwarming:   cv-ketel (bouwjaar 2015)
Isolatie:    dubbel glas, volledig geïsoleerd
Energie certificaat:  B (geldig tot 17 mei 2028)
Funderingscode:   geen

Berging:    Veel bergruimte waaronder; een trapkast, de bijkeuken en  
     op de tweede verdieping

Vraagprijs    € 400.000,- 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



MakelaarinAmsterdam is een slim makelaarskantoor met veel ervaring. Gerund door 
Hadewij en Micha. Hadewij de creatieve kant en Micha houdt zich bezig met makelen.
Door op een vernieuwde en slimmere manier te werken, kunnen wij veel kosten bespa-
ren. Deze ziet u terug in de courtage. Geen ander kantoor kan ons evenaren als het gaat 
om ons uitgebreide verkooppakket en de dienstverlening.

Duidelijk, transparant en eerlijk.
Dit zie je terug in onze werkwijze.
Als enige makelaarskantoor in 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 bijkomende btw, maar all-in en altijd no cure no pay.

Voor de koop-begeleiding vragen we een vast tarief van €1500,-
Ook hier geen opstartkosten, geen btw en all-in. No cure no pay.

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

 
 
MakelaarinAmsterdam 
 
Micha van den Bergh
Olympiaplein 62-1
1076 AE Amsterdam
020-84 55 878
info@makelaarinamsterdam.nl
KvK: 34301770

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


