
Brochure

Mosveld 98d

 vraagprijs € 310.000,- k.k.



Wil jij direct online een bezichtiging inplannen? Ga dan naar onze website 
(www.makelaarinamsterdam.nl). Je kan hier ook de virtuele 3d tour vinden. 

Een prachtig en uniek huis! Dat is het eerste wat je denkt als je dit loft-achtige 
appartement van 61 m2 met dakterras binnenloopt. Ook de locatie is uitste-
kend! Slechts 5 minuten fietsen naar het Centraal station en het Eye filmmu-
seum, de Noord-Zuidlijn op loopafstand en het Noorderpark als achtertuin. 
De woning is gelegen aan het Mosplein, een nieuw winkelcentrum voor de da-
gelijkse boodschappen (heerlijk brood bij Bakkerszonen!). Om de hoek ligt de 
hippe van der Pekstraat en op loopafstand is veel uitmuntende horeca: Café 
de Ceuvel, Tolhuistuin, Café Modern, Il Pecorino, Café Keppler, en ga zo maar 
door…

In de voormalige bioscoop Astoria zijn in 2012 verschillende nieuwbouwap-
partementen gerealiseerd en nu staat er weer een schitterend appartement te 
koop!

Voordat je verder leest…Kijk eerst even op onze website www.makelaarinam-
sterdam.nl voor de virtuele 3d tour. Hier loop jij virtueel door de woning en kun 
je deze leuke appartement van alle kanten bekijken. De beste manier om de 
beste indruk te krijgen!

Een nieuwe woning in een karakteristiek gebouw met veel historie. Een perfec-
te combinatie!

Kom binnen op de tweede verdieping van de woonbios en laat je verrassen 
door de combinatie van licht en afwerking. De woning heeft een speelse loft-
achtige indeling en in de keuken een plafondhoogte van 4.70 meter!
Aan de achterzijde vind je de eerste slaapkamer. Vanuit de hal heb je toegang 
tot de badkamer en het separate toilet. 
De woonkeuken is een heerlijke ruimte. Veel licht en een hoog plafond.
De tweede slaapkamer en werkkamer vind je op de derde verdieping, met 
daarboven het riante dakterras van 20m2 met een panoramisch uitzicht over de 
stad.

Amsterdam-Noord en de Van der Pekbuurt heeft een geweldige transformatie 
gehad, maar nog steeds is het kleinschalige dorpse karakter behouden. Alles 
wat de stad zo fantastisch maakt, kun je vinden in de directe omgeving.













Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Adres:    Mosveld 98d, 1033 GG Amsterdam
Type:     appartement tweede verdieping
Bouwjaar:    2012

Ligging:    in Noord, van der Pekbuurt
Buiten:    dakterras van 17 m²
Erfpacht:    halfjaarlijkse canon van € 246,53

Oppervlakte   ca. 60,9 m²
Inhoud:     ca. 213 m³ 
 
Onderhoud binnen:  goed
Onderhoud buiten:  goed

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

Parkeren:     middels vergunning (geen wachttijd)
Isolatie    volledig geisoleerd
Verwarming:	 	 	 cv-ketel,	Nefit	2012 
Warm water:   middels cv-ketel
Energie	certificaat:	 	 B
Funderingscode:   -

VvE:     professioneel beheerd
Bijdrage VvE:   € 117,87,- per maand. 

Vraag prijs:    € 310.000,- 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.


