
Brochure

Marnixkade 61h

 vraagprijs € 380.000,- k.k.



Prachtig gelegen hoekappartement op eigen grond met veel mogelijkheden!
De ligging is ideaal. Tegenover de jachthaven Staverno en om de hoek van het 
Haarlemmerplein, de Haarlemmerstraat en natuurlijk de Jordaan.
De Marnixkade is een rustige straat zonder doorgaand autoverkeer. 

Indeling:
De woonkamer vindt je aan de voorzijde, met in het midden van de woning de 
badkamer en aan de achterzijde een slaapkamer en keuken. De patio verdeelt 
de woning met het bijgebouw van ruim 16m2.

Net zoals de buren op nummer 60 kan je het bijgebouw deels met de woning 
verbinden zodat je de patio behoudt. Hiermee creëer je een woning van ruim 
65m2!

Kijk voor de indeling op de website van makelaarinamsterdam.nl
Hier vindt je de virtuele 3d tour. Met deze tour loop je virtueel door de woning.

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

Hieronder alle informatie die je wilt weten.
- eigen grond, dus geen erfpacht
- bijdrage VvE €240,- per maand. Let op. Dit inclusief de stookkosten.
- actieve VvE
- dubbel glas voor en achter
- schilderwerk buitenzijde in 2019 
- oplevering per direct
- vraagprijs €380.000,- k.k.

 













Plattegrond



Adres:    Marnixkade 61h, 1015 XW Amsterdam
Type:     hoek appartement begane grond
Bouwjaar:    voor 1906

Ligging:    in centrum, nabij de Jordaan
Buiten:    patio van ca. 10m2
Erfpacht:    eigen grond

Oppervlakte woning  ca. 48 m²
Inhoud:     ca. 182 m³ 
Oppervlakte bijgebou   ca. 16 m²
 
Onderhoud binnen:  goed/redelijk
Onderhoud buiten:  goed

Kamers:     1
Slaapkamers:   1
Badkamers:   1 
Toilet:    1 

Parkeren:     middels vergunning
Isolatie    dubbel glas
Verwarming:   blokverwarming 
Warm water:   geiser
Energie certificaat:  -
Funderingscode:   -

VvE:     eigen beheer, 4 leden
Bijdrage VvE:   € 240 per maand, incusief srtookkosten
Vraag prijs:    € 380.000,- 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. 
 
Aangezien de verkoper nooit zelf de woning heeft bewoond wordt er een niet bewo-
nersclausule opgenomen. De verkoper verzwijgt echter niet moedwillig gebreken aan 
bovenstaande zaken.

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.


