
Informatie Brochure

Bernabeuhof 2

€ 800.000,- k.k.



Fantastisch ruim hoekhuis met een extra praktijk/werkruimte met 4 slaap-
kamers gelegen in het gewilde Watergraafsmeer. Deze woning is gelegen 
in het autoluwe en groene Park de Meer. Een rustige en kindvriendelijke 
wijk. Veel groen en speeltuinen, op een korte afstand van winkels, parken 
en leuke cafe’s en restaurants.

De beste manier om een goede indruk te krijgen is via onze virtuele 3d 
tour. Met deze tour loop je online door de woning. Je kan deze tour vin-
den op onze website (makelaarinamsterdam.nl)

Heb je de virtuele 3d tour gezien? Dan heb je een goede indruk van de 
indeling.

Hieronder alle informatie die je wilt weten:

Woonoppervlakte is 173 m2
Uitbouw derde verdieping in 2019
Bouwjaar 2002
Stadsverwarming
Volledig geïsoleerd
Praktijk/werkruimte met eigen ingang
Eigen vaste parkeerplaats in de parkeergarage
Energielabel A
Erfpacht afgekocht tot 2051
Bijdrage VvE parkeerplaats is €15,41 per maand

Bezichtigingen ook ’s avonds en in het weekend mogelijk.













Plattegrond begane grond



Plattegrond eerste verdieping



Plattegrond tweede verdieping



Type:     eengezinswoning
Bouwjaar:    2002
Ligging:    in woonwijk, nabij winkels en voorzieningen
Buiten:    voor- en achtertuin  
Dak:     Lessenaardak bedekt met pannen en bitumen
Bijzonderheden   kantoorruimte met aparte ingang

Oppervlakte   ca. 173 m²
Inhoud:     ca. 640 m³ 
Perceel:    ca. 164 m²

Onderhoud binnen:  goed
Onderhoud buiten:  goed

Kamers:     7
Slaapkamers:   4
Badkamers:   1
Toilet:    3 (twee op begane grond, 1 in badkamer 

Eigendomssituatie:  erfpacht afgekocht tot 15-01-2051
Parkeren:     vaste parkeerplaats in parkeer garage

Ramen:    dubbel glas 
Verwarming:   stadsverwarming
Energie certificaat:  A
Funderingscode:   -

Berging:    inpandig 
 
VvE:     bijdrage VvE parkeerplaats €15,41 per maand

Vraagprijs    €800.000,- k.k.

Levering:    in overleg, kan spoedig.

Deze brochure is met de grootste zorg samengesteld. Alle belangrijke zaken hebben wij 
voor u verzameld en zullen wij kenbaar maken. Wij staan niet in voor de juistheid of vol-
ledigheid daarvan. Wij adviseren u om alle belangrijke zaken goed te onderzoeken. 

Kenmerken



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: bernabeuhof

12345
25

Geleverd op 7 juni 2019

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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Kadastrale kaart



Makelaar in Amsterdam is:

Duidelijk, transparant en eerlijk.
Dit zie je terug in onze werkwijze.
Als enige makelaarskantoor in groot-Amsterdam zijn wij geheel duidelijk in de courtage. 
Zo weet je precies waar je aan toe bent.

Voor de verkoop van je woning vragen we een vast tarief van €2500,-.
Geen opstartkosten, geen bijkomende btw, maar all-in.

Voor de koopbegeleiding vragen we een vast tarief van €1500,-
Ook hier geen opstartkosten, geen btw en all-in.

Voor de verhuur van je woning vragen we een vast tarief van €1000,-
All-in

 
 
Gegevens van MakelaarinAmsterdam

Olympiaplein 62-1
1076 AE Amsterdam
020-84 55 878
info@makelaarinamsterdam.nl

Bezichtigingen zijn ook mogelijk buiten de kantoortijden.


