
Brochure

Spitsbergenstraat 55

 vraagprijs € 200.000,- k.k.



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

Wat een pracht locatie! Om de hoek van de Spaarndammerstraat, maar natuur-
lijk ook het Haarlemmerplein, de Jordaan en Westerpark op korte afstand.
Ga jij van deze studio jouw paleisje maken?

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 dit leuke appartement van alle kanten bekijken. De beste manier om een 
goede indruk te krijgen!

De woning is gelegen op de tweede verdieping en heeft jouw liefde en aan-
dacht nodig.

Bij binnenkomst vind je de hal, ideaal als garderobe en verder een handige in-
loopkast waarin de nieuwe cv-ketel hangt. Ook heb je hier ruimte voor de was-
machine.
De badmaker heeft een meer dan prima oppervlakte en is voorzien van een 
douche, wastafel en toilet.

Het lichte woongedeelte loopt speels over in de open keuken. Het grote raam-
partij zorgt voor veel licht!

Op de begane grond vindt je nog een gedeelde berging. 

Hieronder alle informatie die je wilt weten.

Erfpacht afgekocht tot 15-06-2035 (eeuwigdurend afkopen/vastzetten is moge-
lijk)
Servicekosten zijn €59 per maand
Nieuwe cv-ketel 
Dubbele beglazing
Inpandige berging
Gedeelde berging op de begane grond
Goede ligging!
Oplevering per direct.









Plattegrond



Plattegrond



Adres:    Spitsbergenstraat 55, 1013 CL Amsterdam
Type:     studio appartement tweede verdieping
Bouwjaar:    1984

Ligging:    Spaarndammerbuurt
Buiten:    -
Erfpacht:    afgekocht tot 15-06-2035

Oppervlakte   ca. 41 m²
Inhoud:     ca. 103 m³ 
 
Onderhoud binnen:  matig
Onderhoud buiten:  goed

Kamers:     1
Slaapkamers:   1
Badkamers:   1 
Toilet:    1 (in de badkamer)

Berging:    inpandig en gedeelde berging op begane grond

Parkeren:     middels vergunning
Isolatie    volledig geisoleerd
Verwarming:   cv-ketel, Remeha 
Warm water:   middels cv-ketel
Energie certificaat:  C (voorlopig)
Funderingscode:   -

VvE:     professioneel beheerd
Bijdrage VvE:   € 59,13 per maand. 

Vraag prijs:    € 200.000,- k.k.
Levering:    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. 
 
Er zal een niet bewonersclausule worden opgenomen in de koopovereenkomst. De ver-
koper heeft de woning nooit bewoond.

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.


