
Brochure

Orteliuskade 33H

 vraagprijs € 485.000,- k.k.



Uniek gelegen, geheel gerenoveerde benedenwoning met vrij uitzicht op het 
Rembrandtpark met zonnige achtertuin en mogelijkheid tot vergunningsvrij 
uitbouwen. De woning is gelegen in een stille ‘groene’ buurt dichtbij winkels, 
Amsterdam centrum,/Jordaan, en de ring A10. Het huis ademt rust en warmte 
uit, waarbij het geheel is afgewerkt met hoogwaardige materialen. De gehele 
woning is voorzien van een white-wash eikenparket vloer, een spa als badkamer 
en heeft een prachtige ruime eikenhouten woonkeuken met authentieke details 
zoals diverse antieke deuren.

Beschrijving:
Bij binnenkomst leidt de ruime hal langs de ingang van de aparte waskamer 
voor was- en droogmachine, voorzien van extra bergruimte. Aan het einde van 
de gang is de ingang van de badkamer en de doorgang naar de woonkeuken. 
In de hal is de meterkast met extra bergruimte.

In de hal is een antieke schuifdeur uit Egypte, waarachter de badkamer schuilt. 
De badkamer, die voorzien is van spots, is aangekleed met getrommeld mar-
mer, pebble stones, houtlook stenen vloer met vloerverwarming. Er is een 
groot bubbelbad en een zeer ruime onderhoudsvriendelijke pebble stone in-
loopregendouche (Grohe).  Kortom, een eigen relax spa!

De woonkeuken valt op door haar lengte (5 meter) met keramiek werkblad en 
ruime open opzet. De keuken is van speciaal behandeld eikenhout gemaakt 
met roestvrij stalen grepen en een grote spoelbak met grote Grohe zwenk-
kraan. De keuken is voorzien van nieuw kwaliteit inbouwapparatuur, zoals een 
vaatwasser, grote roestvrijstalen koel-vriescombinatie (AA+), combi grill mag-
netron, met de parel van de keuken het Bertazoni fornuis met 2 ovens, wok-
brander, en teppanyaki plaat.  Tegenover de keuken is een designradiator met 
handdoekrekje. Aan de achterkant van de keuken zijn er openslaande deuren 
naar de tuin met hardhouten vlonder. 

Aan de voorkant van de woning is de woonkamer gelegen, hier bevindt zich 
een gezellige gashaard waar het goed loungen is. De voorramen van de woon-
kamer zijn voorzien van houten shutters, waarbij makkelijk het licht is te dem-
pen.

Aan de achterkant bij de tuin bevindt zich de slaapkamer, die goed donker te 
maken is. Er kan een ruim 2 persoon bed in en heeft tevens ruimte voor een 
grote kastenwand over de gehele breedte. 

De ruime open tuin is goed onderhouden en heeft diverse zitjes met zonspots! 
Er staat een magnolia boom met verschillende hortensia’s waarbij het zomers



een walhalla aan bloemen is. Achterin de tuin is een schuur van 6 m2 met veel 
bergruimte.

Het appartement is turn-key! 

Buurt:
Vrij uitzicht op het Rembrandtpark. Op 3 minuten lopen is de Jan Evertsen-
straat, de Postjesweg en het Mercatorplein. Hier bevindt zich een zeer uitge-
breid aanbod aan winkels, maar ook qua cafés en restaurants heeft de Baarsjes 
een ruim aanbod. Onder andere Edel, Zurich, Het Wilde Westen en ook BART-
ACK bevinden zich binnen loopafstand van de woning. De Jordaan en de bin-
nenstad liggen op slechts 10 minuten fietsen en voor recreatie het aanliggende 
Rembrandtpark en nabij de Sloterplas.  Met 20 minuten autorijden zijn Zand-
voort en Bloemendaal te bereiken.

Auto:
Er is genoeg parkeerruimte voor de deur. Ringweg A-10 west is met 2 minuten 
te bereiken, er is tevens een goede aansluiting met de tram en de bus in de 
buurt halte Willem Schoutenstraat/Mercatorplein. Tevens ligt Schiphol op 15 
autominuten, mede station Sloterdijk, Centraal & Lelylaan, op 15 fietsminuten.











Plattegrond



Adres:    Orteliuskade 33H
Type:     appartement begane grond
Bouwjaar:    1939

Ligging:    in West, de Baarsjes
Buiten:    tuin op oosten van 50 m²
Erfpacht:    eigen grond

Oppervlakte   ca. 68 m²
Inhoud:     ca. 178 m³ 
 
Onderhoud binnen:  goed
Onderhoud buiten:  goed

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

Parkeren:     middels vergunning
Isolatie    volledig geïsoleerd
Verwarming:   HR cv-ketel 2012 Remeha Avanta 
Warm water:   via cv-ketel
Energie certificaat:  A
Funderingscode:   -

VvE:     professioneel beheerd
Bijdrage VvE:   € 73 per maand.  

Vraag prijs:    € 485.000,- k.k.
Levering:    in overleg, kan 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 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.


