
Brochure

IJdoornlaan 1463d + pp

 vraagprijs € 350.000,- k.k.



Wat een pracht appartement! Nieuwbouw, je bent dus de eerste bewoner. 
Twee ruime slaapkamers, een fijne woonkamer met open keuken, een balkon 
op het zuidwesten, veel opbergruimte, een lift én een vaste parkeerplaats.
Je hoeft niets meer te doen! Alle muren zijn gestuukt en geschilderd, er ligt een 
fraaie laminaat vloer en de nieuwe keuken is uitgevoerd met een vaatwasser, 
combi-oven, afzuigkap en koelkast met vriezer.

TIP: Kijk op onze website (www.makelaarinamsterdam.nl) voor de virtuele 3d 
tour. Een betere manier om de woning online te bekijken is er niet. 

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

Hieronder alle informatie die belangrijk is:
• Nieuwbouw, je bent de eerste bewoner
• Veel opbergruimte, er zijn namelijk drie bergingen
 • Vaste parkeerplaats in de garage
 • Berging op de begane grond
 • Erfpacht afgekocht tot 30-10-2067
 • Energielabel A
 • Vloerverwarming
 • Lift aanwezig
 • Service kosten €174,- professionele beheerder
 • Je gasten kunnen vrij parkeren

Het appartement ligt in de gezellige en nieuwe wijk De Banne. In de wijk zijn 
volop voorzieningen zoals scholen, kinderopvang, winkels en horeca. Aan het 
einde van de straat vind je het winkelcentrum “Banne” en winkelcentrum “Bo-
ven ‘t IJ” of de sfeervolle Van der Pekbuurt met diverse boetiekwinkels, horeca 
en de markt zijn op korte afstand.
In de opkomende Vogelbuurt en bij het populaire NDSM terrein tref je een 
diversiteit aan van bars, restaurants en culturele aangelegenheden. De Noord-
Zuid lijn, waarmee het centrum binnen handbereik is, heeft haltes op 5 minuten 
fietsafstand; het Noorderpark en Buikslotermeerplein. De overige openbaar 
vervoer verbindingen naar verschillende stadsdelen zijn goed. Het pondje Buik-
sloterweg - CS is op slechts 10 minuten fietsafstand.













Plattegrond



Plattegrond



Adres:    IJdoornlaan 1463d, 1034 BM Amsterdam
Type:     appartement tweede verdieping
Bouwjaar:    2018

Ligging:    in Noord, de Banne
Buiten:    balkon van 10 m² op zuidwesten
Erfpacht:    afgekocht tot 15-10-2067

Oppervlakte   ca. 73 m²
Inhoud:     ca. 192 m³ 
 
Onderhoud binnen:  goed
Onderhoud buiten:  goed

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

Parkeren:     vaste parkeeplaats
Isolatie    volledig geisoleerd
Verwarming:   stadsverwarming 
Warm water:   centrale voorziening
Energie certificaat:  A
Funderingscode:   -

VvE:     professioneel beheerd door Munnik beheer
Bijdrage VvE:   € 174,- per maand. 

Vraag prijs:    € 350.000,- k.k.
Levering:    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.


