
Brochure

Von Zesenstraat 334

 vraagprijs € 350.000,- k.k.



Heerlijk licht appartement met twee slaapkamers, fijne woonkeuken, een zon-
nig balkon en een riante woonkamer.

De woning is gelegen in een rustige zijstraat van de Dappermarkt, om de hoek 
van de eerste van de Javastraat met al haar winkels, de Linneausstraat met de 
leuke bars en restaurantjes en natuurlijk het prachtige Oosterpark!
Zeer goede verbindingen met het OV en op minder dan 10 minuten fietsen 
naar hartje centrum! 
Ook alle uitvalswegen (A10, A1, en A2) zijn eenvoudig en snel te bereiken. 

Wil je virtueel rondlopen in deze woning? Dat kan! Ga daarvoor naar onze web-
site (www.makelaarinamsterdam.nl).

Heb je de virtuele 3d tour gezien? Dan heb je een goed beeld van de indeling.

Hieronder alle informatie die je wilt weten.

- twee slaapkamers
- ruim balkon op het zuiden
- veel opbergmogelijkheden. Zowel in de woning als in de berging op de be-
gane grond
- gezellige woonkeuken
- bijdrage VvE is €82,- per maand
- professionele beheerder. Meerjarenonderhoudspland (MJOP) aanwezig
- toegang tot de fraaie gezamenlijke binnentuin
- erfpacht afgekocht tot 2034
- beschikbaar vanaf 1 december 2019













Plattegrond





Adres:    Von Zesenstraat 334, 1093 BJ Amsterdam
Type:     appartement derde verdieping
Bouwjaar:    1981

Ligging:    in de Dapperbuurt
Buiten:    balkon op het zuiden van 12 m²
Erfpacht:    afgekocht tot 2034

Oppervlakte   ca. 67 m²
Inhoud:     ca. 168 m³ 
 
Onderhoud binnen:  goed
Onderhoud buiten:  goed

Kamers:     3
Slaapkamers:   2
Badkamers:   1 
Toilet:    1 (separaat) 

Parkeren:     middels vergunning, momenteel geen wachttijd
Isolatie    dubbel glas
Verwarming:   cv-ketel Intergas Compact 2004 HR107 
Warm water:   via cv-ketel
Energie certificaat:  C
Funderingscode:   -

VvE:     professioneel beheerd
Bijdrage VvE:   € 82,- per maand. 
Vraag prijs:    € 350.000,- k.k.
Levering:    vanaf 1 november 
 
 

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.


