
Brochure

Andreas Schelfhoutstraat 12

 vraagprijs € 300.000,- k.k.



Gelegen in de populaire en gewilde Schinkelbuurt in Oud-West, dit fijne en 
lichte appartement gelegen op eigen grond (dus geen erfpacht). De woning is 
gelegen op de tweede verdieping (lift aanwezig) en beschikt over een berging 
op de begane grond. 

De locatie kan bijna niet beter. Op loopafstand van het Vondelpark, de Over-
toom en de Amstelveenseweg. In de buurt een tal van winkels, bars & restau-
rants waaronder Café Oslo en Bar Kosta, met in de zomer gezellige terrassen 
als Schinkelhaven en Gent aan de Schinkel. Kortom een fijn appartement op 
een superplek! 

Kijk op onze website voor de virtuele 3d tour (makelaarinamsterdam.nl). Met 
deze tour loop je virtueel door de woning. Een betere online indruk is niet mo-
gelijk.

Heb je de virtuele tour gezien? Dan heb je een goede indruk van de woning.

Hieronder de informatie die je wilt weten:
- eigen grond
- berging op begane grond
- inpandige berging met wasmachine aansluiting
- lift aanwezig
- erg fijne locatie
- service kosten zijn €191,- per maand. Dit is ook inclusief de stookkosten en 
warm water. Je heb daarnaast een lage energie rekening.
- professionele beheerder voor de VvE. MJOP is aanwezig
- geen wachttijd voor een parkeervergunning (bron: website gemeente Amster-
dam)
- oplevering in overleg













Plattegrond



Adres:    Andreas Schelfhoutstraat 12, 1058 HV Amsterdam
Type:     appartement tweede verdieping
Bouwjaar:    1972

Ligging:    in Oud-West
Buiten:    balkon op het zuiden
Erfpacht:    eigen grond

Oppervlakte   ca. 50,7 m²
Inhoud:     ca. 166 m³ 
 
Onderhoud binnen:  redelijk
Onderhoud buiten:  redelijk

Kamers:     2
Slaapkamers:   1
Badkamers:   1 
Toilet:    1 

Parkeren:     middels vergunning, momenteel geen wachttijd
Isolatie    enkel glas
Verwarming:   blokverwarming 
Warm water:   centrale voorziening
Energie certificaat:  -
Funderingscode:   -

VvE:     professioneel beheerd
Bijdrage VvE:   € 191 per maand. Dit is inclusief de verwarming en warm   
     water.
Vraag prijs:    € 300.000,- k.k.
Levering:    kan per direct 
 
In de koopovereenkomst zal een ouderdomsclausule worden opgenomen. Ook is het 
bekend dat er asbest aanwezig is in het complex. Op het balkon en op de galerij.  Zo 
ver bekend niet in de woning. 
 
Koper is bekend dat het complex zal worden veranderd. Van de twee onderste lagen, 
waar voorheen bedrijfsruimte was, worden studio-appartementen gerealiseerd. Ook zul-
len de eigenaren van de bovenste verdieping een opbouw gaan realiseren.  
In bovenstaande impressie heb je en goed beeld hoe het complex eruit zal komen te 
zien. 

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 ver- en aankoopproces. 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.


