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€ 400.000,- k.k.



Een heerlijk licht en ruim 3-kamer-appartement op de 

BEGANE GROND met TUIN. Dit appartement is gesitu-

eerd in de hippe Indische Buurt met een schitterende tuin 

op het noordwesten! Met op loopafstand het Javaplein, de 

Dappermarkt en het Oosterpark is dit een ideale locatie!

Het appartement ligt op de begane grond en is volledig gere-

noveerd en gesplitst in 2007. De fundering is vernieuwd en 

de kruipruimte is geïsoleerd. Het interieur is strak afgewerkt 

met lichte kleurstellingen. Het plafond is maar liefst 3.30 m 

hoog en dat geeft een zeer ruimtelijk effect! Uitbouw inclusief 

onderkeldering (gezien hoge plafondhoogte goed mogelijk). 

Aanbouw van ca. 12 m2 plus onderkeldering van 35m2.

Indeling appartement:

Via de entree kom je in de hal welke toegang geeft tot 

meerdere vertrekken. De eerste deur aan je rechterzijde 

geeft toegang tot de ruime woonkamer aan de voorzijde. De 

woonkamer heeft een heerlijke 4-6 persoons zithoek en een 

strak afgewerkte witte keuken. 

Vanuit de hal is de luxe betegelde badkamer te betreden 

welke voorzien is van een inloopdouche en wastafel. Er is 

ook een separaat toilet met fontein aanwezig op de hal. 

Tevens bevindt zich op de hal een ruimte met meterkast, 

wasmachine-aansluiting en opbergruimte. Aan de achterzijde 

van het appartement bevinden zich twee slaapkamers. Aan 

de rechterkant de “masterbedroom” en aan de linkerkant de 

tweede slaapkamer.

Tuin:

Vanuit de tweede slaapkamer heb je toegang tot de tuin.  

Deze is maar liefst 10,5 meter diep en is gelegen op het 

noordwesten. Aan de achterzijde is er nog een berging 

gesitueerd.



Ouderdomsclausule

In de koopakte zal een zogenaamde ouderdomsclausule worden opgenomen waarin koper 

verklaart ermee bekend te zijn dat deze woning meer dan 100 jaar oud is, wat betekent dat de 

eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe 

woningen. 

NEN 2580 clausule

De gebruiksoppervlakte zoals vermeld in de brochure en/of de aanmelding op Funda is 

berekend conform de branche vastgestelde NEN 2580-norm. De oppervlakte kan derhalve 

afwijken van vergelijkbare panden en/of oude referenties. Dit heeft vooral te maken met 

deze (nieuwe) rekenmethode. Bij het tot stand komen van een koopovereenkomst verklaart 

(aspirant) koper voldoende te zijn geïnformeerd over de hiervoor bedoelde normering. Wij 

doen ons uiterste best de juiste oppervlakte en inhoud te berekenen aan de hand van eigen 

metingen en die van een professioneel bedrijf en dit zoveel mogelijk te ondersteunen door het 

plaatsen van plattegronden met maatvoering. (Aspirant) koper is/wordt uiteraard voldoende in 

de gelegenheid gesteld de maatvoering zelf te (laten) controleren. Mocht de maatvoering voor 

een (aspirant-)koper van evident belang zijn, dan hebben zij dat geuit en verklaren zij door de 

verkopend of aankopend makelaar voldoende te zijn geadviseerd, om dit eigenhandig nog 

eens na te (laten) meten.



Algemeen / kenmerken

Ruim 3-kamer appartement 

3 kamers waarvan 2 

slaapkamers

Woonoppervlakte ca. 55m2

Achtertuin gelegen op het 

noordwesten

Erfpacht afgekocht tot en met 

31 januari 2057

Gelegen in de hippe Indische 

buurt

Bouwjaar 1910; gerenoveerd in 

2007

Oplevering in overleg

blijft achter

gaat mee

ter overname
n.v.t.

blijft achter

gaat mee

ter overname
n.v.t.Lijst van zaken

- losse (hang)lampen      X
- gordijnrails  X
- gordijnen  X
- lamellen      X
- laminaat      X
Radiatorafwerking      X
Keukenblok (met bovenkasten)  X
- kookplaat  X
- (gas)fornuis  X
- afzuigkap  X
- combi-oven/combimagnetron  X
- koelkast  X
- vaatwasser  X
- toilet  X
- toiletrolhouder  X
- toiletborstel(houder)  X
-  fontein  X
- wastafelmeubel  X
(Voordeur)bel  X
Rookmelders  X
- via CV-installatie  X
Luchtbehandeling  X
Tuinaanleg/bestrating  X
Beplanting  X
Tuinhuis/buitenberging  X
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