
Brochure

Lijnbaansgracht 164b

 vraagprijs € 380.000,- k.k.



Hoogwaardig gerenoveerd driekamer appartement met behoud van originele 
details. Het prachtige appartement is gelegen in het voormalig Muziekpakhuis 
aan de geliefde Lijnbaansgracht, om de hoek van de Elandsgracht en de grach-
tengordel. Het complex is in 2015 geheel gerenoveerd en voorzien van onder 
meer een lift. De woning beschikt over twee slaapkamers, eiken vloer met 
vloerverwarming, ruim balkon en kent een hoogwaardig afwerkingsniveau. Het 
appartement is gelegen op eigen grond.
De Lijnbaansgracht is een perfecte locatie. Op korte afstand van alles wat de 
bruisende stad te bieden heeft, maar op gepaste afstand van de echte toeristi-
sche drukte. Op loopafstand van de grachtengordel, de Jordaan en de 9 straat-
jes, maar ook Oud-West met bijvoorbeeld de Foodhallen en het Vondelpark. 
Openbaar vervoer is zeer goed geregeld met verschillende trams en bussen die 
stoppen bij station Elandsgracht. Het centraal station is bereikbaar in 10 minu-
ten.

Indeling
Het appartement is gelegen op de eerste verdieping van een kleinschalig com-
plex, bestaande uit 5 appartementen. U komt binnen in de hal welke u toegang 
geeft tot alle vertrekken. De royale woonkamer beschikt over een moderne en 
luxe uitgevoerde keuken. De keuken is voorzien van diverse inbouwapparatuur 
zoals een keramische kookplaat met 4 pitten, vaatwasser, koelkast, vriezer en 
combi oven. Vanuit de woonkamer heeft u direct toegang tot het royale balkon. 
De stijlvolle badkamer beschikt over een inloopdouche en wastafel. Naast de 
badkamer bevindt zich een separaat toilet. Er zijn twee slaapkamers aanwezig 
waarvan de hoofdslaapkamer beschikt over een royale kastenwand. De tweede 
slaapkamer kan tevens gebruikt worden als kantoor. Tot slot heeft u de beschik-
king over een aparte ruimte met wasmachineaansluiting. De gehele woning is 
voorzien van een hoogwaardige eiken vloer.

Bijzonderheden:
 - Woningoppervlak: 56 m2
 - Ruim balkon van 6 m2 op het oosten
 - Gerenoveerd complex, opgeleverd in 2015
 - Hoogwaardig afwerkingsniveau
 - Geïntegreerd audiosysteem
 - Energielabel A
 - Eiken vloer met vloerverwarming
 - Deuren buiten voorzien van dubbel glas
 - Lift aanwezig
 - Service kosten voor de VvE bedragen € 78,- per maand
 - Gelegen op eigen grond
 - Oplevering: In overleg, vanaf oktober













Plattegrond



Adres:    Lijnbaansgracht 164 B, 1016 VX Amsterdam
Type:     appartement eerste verdieping
Bouwjaar:    voor 1904

Ligging:    in centrum
Buiten:    balkon van ca. 6 m²
Erfpacht:    eigen grond

Oppervlakte   ca. 55 m²
Inhoud:     ca. 150 m³ 
 
Onderhoud binnen:  goed
Onderhoud buiten:  goed

Kamers:     3
Slaapkamers:   1
Badkamers:   1 
Toilet:    1 (separaat)

Parkeren:     middels vergunning
Isolatie    volledig geisoleerd
Verwarming:   cv-ketel Remaha Tzerra 2015 
Warm water:   via cv-ketel
Energie certificaat:  A
Funderingscode:   -

VvE:     professioneel beheerd
Bijdrage VvE:   € 78 per maand. 
Vraag prijs:    € 380.000,- k.k.
Levering:    in overleg, vanaf oktober 
 
 

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.


