
Bloemstraat
Makelaar Victor Amsterdam

AMSTERDAM
Bloemstraat 29

Vraagprijs

€ 450.000,- K.K.

06-41537372 | algemeen@rvestate.nl

rvestate.nl



Kenmerken

& specificaties
Overdracht

Vraagprijs € 450.000,- k.k.

Servicekosten € 43,-

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Appartement, benedenwoning

Woonlaag 1e woonlaag

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 2009

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 86 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 45 m²

Inhoud 198 m³

 

Indeling

Aantal bouwlagen 1

Aantal kamers 2 (waarvan 1 slaapkamer)

Aantal badkamers 1

 

Tuin

Type Patio

Hoofdtuin Ja

Oriëntering Zuiden

Staat Goed onderhouden

 

Energieverbruik

Energielabel A

 

Uitrusting

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Tuin aanwezig Ja

Beschikt over een internetverbinding Ja



Kenmerken

& specificaties
Heeft ventilatie Ja

 

Vereniging van Eigenaren

Ingeschreven bij de KvK Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Erfpacht zonder opstalvergoeding



Beschrijving 

Unieke benedenwoning midden in de geliefde Jordaan, hartje 
Amsterdam.

English below.

Unieke sfeervolle goed onderhouden 2-kamer benedenwoning van 45 m² 
met heerlijke patio gelegen in het hart van de geliefde en bruisende 
Jordaan.

De Jordaan kenmerkt zich door haar diversiteit aan leuke winkels en 
talloze trendy voorzieningen op horecagebied. De centrale ligging in de 
stad is het ideale uitgangspunt voor werk en privé.

Met uitzicht op de Westerkerk aan de Prinsengracht zijn de belangrijkste 
en mooiste plekken in de stad bereikbaar. De prachtige straten van de 
Jordaan leiden naar de Lindengracht en Noordermarkt met de 
boerenmarkt op zaterdag, de Westerstraat met de maandagmarkt, de 
Negen Straatjes en vlak bij de Kalverstraat en de Dam, het Leidseplein en 
het Vondelpark. Om de hoek is de tram naar het Centraal Station.

Indeling:

Entree in de hal met garderobe, de meterkast en toegang tot de 
woonkamer.
Het eerste dat waarschijnlijk opvalt bij binnenkomst is de enorme hoogte 
van het plafond in dit appartement. Met zo'n 3,5m hoogte is het een 
unieke ruimtelijke ervaring.

De woonkamer is groot en heeft veel licht inval met de hoge ramen aan 
de straatzijde. Voor zithoek en eettafel met stoelen voldoende plek. De 
open hoekkeuken is praktisch ingericht met een inbouwkoelkast, een 
gastkookplaat met rvs blokschouw, een combimagnetron en een 
vaatwasser.



De woning is in efficiënt ingedeeld, bijna exact in tweeën gedeeld. Via de 
woonkamer is de slaapkamer bereikbaar. Ook hier is het plafond circa 
3,5m hoog.

De slaapkamer is met een hoogslaper uitgevoerd zodat er twee 
woonlagen zijn ontstaan. Zo is er extra veel ruimte gecreëerd voor kast, 
bureau of zelfs logeerbed. Omdat de ruimte zo hoog is is de achterpui 
ook hoog met ramen boven de deuren waardoor het ook hier lekker 
licht is.

Vanuit de slaapkamer is toegang naar de heerlijke patio van bijna 6 m², 
voldoende ruimte voor een diner voor twee. De patio en achtergevel 
vangen 's middags de zon.

Grenzend aan de slaapkamer is de badkamer. Deze heeft een 
inloopdouche en een wastafel met spiegel en het toilet.

Vanuit de badkamer bevindt zich een aparte ruimte voor de wasmachine 
en droger opstelling. Hier is ook de cv ketel gesitueerd.

De woning heeft veel bergruimte, boven de badkamer is een grote 
bergruimte en boven de meterkast is een extra deur met daarachter ook 
bergruimte.

Kenmerken:

+ Benedenwoning
+ Bloemstraat 29
+ Goed ingedeelde 45m²
+ Woonoppervlakte gemeten conform NEN2580 meting
+ Hoog plafond
+ Bergruimte
+ Patio
+ Gunstig gelegen t.o.v. faciliteiten
+ Notaris naar keuze koper, maar binnen de ring van Amsterdam.
+ Nabij openbaar vervoer en diverse uitvalswegen
+ Oplevering in overleg



English
Unique street level apartement in the heart of the Jordaan, Amsterdam.

This unique well maintained two rooms appartement of 45 sq. m. with 
patio lies in the beloved Jordaan.

The Jordan is known for its diversity of shops, retaurants and caffé's. 
Centrally stuated in the city it is the ideal startpoint for work and fun.

With a view on the Westerkerk and alongside the Prinsengracht the 
Jordaan is part of the most beautiful places in the city. 
The beautiful streets in the Jordaan lead to Lindengracht and 
Noordermarkt with the boerenmarkt (farmers market) on saterday, the 
Westerstraat with the Monday market, 'de Negen Straatjes' and close by 
the Kalverstraat and Dam, the Leidseplein and the famous Vondelpark. 
Around the corner the tram to Centraal Station.

Layout:

Entrance at streetlevel in the hallway with wardrobe, the 
powermetercabinet and entrance to the livingroom.

The first you will probably notice when you step in is the exceptional 
height of the ceiling in this apartement. With it's approx. 3.5 m. hight is 
gives a unieque spacious experience.

The livingroom is large and is well lit by daylight by the high windopanes 
at the street side. Enough space for couch, diner table and chairs. The 
kitchen is practically designed in the corner with fridge, gas kooking hob, 
stainless steel design hood, microwave-oven and a dishwasher.

This house has a very efficient floorplan, almost exactly in two halfs. With 
the bedroom at the back connected with a door from the livingroom. 



Here too the ceiling is about 3.5 m. heigh. 

The bedroom has a high bed and so has two stories of livingspace. Extra 
space for wardrobe, desk and even extra bed. In the backwall the 
windows are tall and above the doors extra panes for daylight.

From the bedroom access to the patio of about 6 sq. m. A city garden for 
diner for two with sun in the afternoon.

Next to the bedroom is the bathroom. It has a walk-in shower, a sink with 
mirror and a toilet.
Behind the sliding doors an extra space for washingmachine and dryer. 
Here the gas heated boiler is installed.

Lots of storage in this appartement, above the bathroom a large space, 
and above the powermeter an extra cabinet with door.

Aspects/features:

+ Street level ground floor
+ Well designed 45 sq. m.
+ Heigh ceiling
+ Storage space
+ Patio
+ Notary in Amsterdam, acceptance in consultation 
+ Acceptance in consultation. Fast delivery is possible.



































Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie

op de kaart







MakelaarVictor.nl



Heeft u 

interesse?

Olifantswerf 15

1018 JT AMSTERDAM




06-41537372

algemeen@rvestate.nl

rvestate.nl


