
Brochure

Willem de Zwijgerlaan 334 C22

 vraagprijs € 175.000,- k.k.



Wat een top locatie! Op een paar minuten fietsen van het Hugo de Grootplein, 
maar ook de
Jordaan en op loopafstand van het Westerpark. Een instap klaar appartement 
met hoog plafond.
Wordt dit jouw nieuwe woning?

De studio bevindt zich in stadsdeel Bos en Lommer. Hier vind je veel leuke win-
kels, koffiebarretjes
en restaurantjes in de directe omgeving.

Een zeldzame kans om in deze prijsklasse een woning binnen de ring te kopen 
van 34m2 inclusief
eigen keuken en badkamer. Daarbij is het gelegen op het zuidoosten en heb je 
uitzicht over het
water.

Het appartement bevindt zich op de tweede verdieping in een industrieel pand 
dat volledig is
gerenoveerd in 2013. De studio is te bereiken via zowel een lift als de trap.

Beelden zeggen zo veel meer dan woorden. Kijk voor de allerbeste indruk op 
onze website
(makelaarinamsterdam.nl) voor de virtuele 3d tour. De beste manier om de wo-
ning online te
bekijken.

Heb je de 3d tour gezien? Dan heb je een goede indruk van de indeling. 

Hieronder de informatie die belangrijk is:
- Gelegen op een top locatie, op korte afstand van het centrum
- 34m2
- Hoog plafond van bijna 3.50 meter. Een hoogslaper met daaronder kastruimte 
is goed mogelijk.
- Dubbel glas
- Gezamenlijke wasruimte. Ook de mogelijk voor het plaatsen van een wasma-
chine in de woning
- De servicekosten bedragen €112,55 per maand
- Particuliere erfpacht €260,00 per jaar
- Huidig tijdvak loopt tot 2045
- Professionele VvE beheerder
- Fietsenberging
- Oplevering kan per direct









Plattegrond



Adres:    Willem de Zwijgerlaan 334 C22
Type:     appartement tweede verdieping
Bouwjaar:    1959, vernieuwbouwd in 2013

Ligging:    in Bos en Lommer
Buiten:    -
Erfpacht:    particuliere erfpacht € 260,- per jaar

Oppervlakte   ca. 34 m²
Inhoud:     ca. 122 m³ 
 
Onderhoud binnen:  goed
Onderhoud buiten:  goed

Kamers:     1 (studio)
Slaapkamers:   1
Badkamers:   1 
Toilet:    1 

Parkeren:     middels vergunning
Isolatie    dubbel glas
Verwarming:   elektrisch 
Warm water:   centrale voorziening
Energie certificaat:  E
Funderingscode:   -

VvE:     professioneel beheerd (de Munnik VvE beheer)
Bijdrage VvE:   € 122,55 per maand. 

Vraag prijs:    € 175.000,- k.k.
Levering:    per direct 
 

Deze brochure is met de grootste zorg samengesteld. Alle belangrijke zaken hebben 
wij voor je verzameld en kenbaar gemaakt. Wij staan niet in voor de juistheid of volle-
digheid daarvan. Afmetingen van de plattegrond kan afwijken. Wij adviseren je om alle 
documenten op de te vragen en alles goed te controleren.

Kenmerken



Makelaar in Amsterdam is een makelaarskantoor gerund door Hadewij en Micha. 
Hadewij neemt de fotografie voor haar rekening en Micha verzorgt de bezichtigingen en 
het gehele verproces. Doordat wij alle kennis in huis hebben en op een 
efficiënte manier werken, kunnen wij eerlijke tarieven hanteren.

Makelaar in Amsterdam is:
Duidelijk en transparant
Volledige service
Uitgebreid verkooppakket
Vaste tarieven voor al onze diensten

Wil je meer informatie, neem dan contact met ons op: 
 
Makelaar in Amsterdam

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

Wij zijn ook bereikbaar ‘s avonds en in het weekend.


