
Dit unieke complex is, onder 
architectuur van Berger Barnett 
architecten, ontwikkeld volgens 
het 'shared economy' principe, dit 
vindt je terug in - onder andere - 
de grote gemeenschappelijke 
daktuin

CHRISTOFFELKRUIDS
TRAAT 54
1032 LK 
AMSTERDAM

€ 525.000,-- 



INLEIDING

CHRISTOFFELKRUIDSTRAAT 54, 1032 LK AMSTERDAM


Mooi afgewerkt én zeer compleet appartement van circa 87 m² met plafonds van 2.90m hoog, 
grote ramen, twee ruime slaapkamers, badkamer met ligbad en inloopdouche, een luxe 
keuken, twee grote zonnig balkons met uitzicht richting Amsterdam Noord en tot slot een 
parkeerplaats die in de vraagprijs is inbegrepen. 




Dit stijlvolle nieuwbouw appartement ligt op de derde verdieping van het in 2016 opgeleverde 
appartementengebouw Noord4Us. Gelegen in de Buiksloterham, in het hippe Amsterdam 
Noord en dichtbij de Noord-Zuid Metrolijn en Centraal station/Amsterdam Toren. Het gebouw 
bestaat uit slechts veertien koopappartementen, een aparte bedrijfsruimte en 
gemeenschappelijk te gebruiken logeerappartement. 




Beide gemeenschappelijk bezit van de VVE wat extra waarde vertegenwoordigd en een groot 
deel van de VVE bijdrage financiert.  




LIGGING EN INDELING

CHRISTOFFELKRUIDSTRAAT 54, 1032 LK AMSTERDAM


Gemeenschappelijke entree op de begane 
grond; via de lift of trap is de derde etage 
bereikbaar. 

Via de toegangshal van de lift is de gang 
naar de woning bereikbaar. De hoge 
plafonds en ruime glazen ramen zorgen 
voor extra licht. 

Vanuit de woonkamer kijk je via de 
verdiepingshoge ramen prachtig over de 
buurt in ontwikkeling. Aan de woonkamer 
grenst een fijn, ruim balkon waar je na een 
dag werken heerlijk van de namiddag en 
avondzon kunt genieten. 




De stijlvolle keuken is luxe uitgevoerd met 
onder meer een hoogwaardige Siemens 
apparatuur waaronder : inductieplaat, 
magnetron, heteluchtoven, circulatie 
afzuigkap, koelkast/vriezer en 
vanzelfsprekend een vaatwasser. 

Vanuit de woonkamer is, uit het zicht en 
richting het slaapgedeelte, een opberg/
waskamer, een aparte en luxe zwevend 
toilet met fontein bereikbaar. Centraal is 
een badkamer te vinden voorzien van 
inloopdouche en ligbad. 




 



LIGGING EN INDELING

CHRISTOFFELKRUIDSTRAAT 54, 1032 LK AMSTERDAM




De huidige indeling is erg praktisch met 2 ruime slaapkamers met beide toegang tot het 
tweede royale balkon. Door de gehele woning ligt een betondesign vloer, ideaal in combinatie 
met de vloerverwarming met koeling. 




De vraagprijs van de woning is inclusief een eigen parkeerplaats in de afgesloten garage op 
de begane grond en deel eigendom in bedrijfsruimte en logeerappartement. Tevens heeft het 
appartement een eigen berging op de begane grond en is er ruimte voor fietsenstalling in de 
garage. 




Alle bewoners van het gebouw kunnen gebruik maken van de prachtig aangelegde daktuin, 
deze tuin is deels voorzien van een gras- en sedumdak. Via de stoere geoxideerde trap kun je 
aan de bovenzijde van het talud geweldig wegkijken over de omgeving en lekker BBQ-en. 



LIGGING EN INDELING

CHRISTOFFELKRUIDSTRAAT 54, 1032 LK AMSTERDAM


Bijzonderheden: 



- Hoge plafonds van ca. 2.90m; 

- Luxe, licht en uitstekend afgewerkt appartement; 

- Vraagprijs inclusief parkeerplaats in de inpandige garage; 

- Gehele woning voorzien van vloerverwarming met koeling 

- Gemeentelijke erfpachtcanon circa € 326,50,- per half jaar, aftrekbaar voor de 
inkomstenbelasting; 

- Bouwjaar 2016; 

- Energiebesparende maatregelen zoals een WKO installatie, zonnecollectoren en HR +++ 
glas; 

- Vrij uitzicht; 

- Gezamenlijke zonnige binnentuin 

- Kleinschalig complex met 14 appartementen en met shared community sfeer; 

- Gezonde en betrokken Vereniging van Eigenaren, begeleid door Munnik Beheer 

- Ledenbijdrage à EUR 218,50 per maand, inclusief voorschot verwarming/warm water 
(WKO) 

- Oplevering in overleg
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TEKENINGEN




Overdracht

Vraagprijs € 525.000,- k.k.

Servicekosten € 218,50

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Appartement, bovenwoning

Woonlaag 3e woonlaag

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 2016

Dakbedekking Bitumen

Type dak Platdak

Isolatievormen Volledig geïsoleerd

 

Oppervlaktes en inhoud

Gebruiksoppervlakte wonen 88 m²

Inhoud 313 m³

Oppervlakte externe bergruimte 5 m²

Oppervlakte gebouwgebonden 
buitenruimte

20 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 1

Aantal kamers 3 (waarvan 2 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

Aantal balkons 2

 

Locatie

Ligging Aan rustige weg

In woonwijk

Nabij openbaar vervoer

Nabij school

Nabij snelweg

 

Energieverbruik

Energielabel A

 

Uitrusting

KENMERKEN




Aantal parkeerplaatsen 1

Aantal overdekte parkeerplaatsen 1

Warm water Centrale voorziening

Zonnecollectoren

Verwarmingssysteem Warmtepomp

Warmterecuperatiesysteem

Parkeergelegenheid Parkeerkelder

Heeft een balkon Ja

Heeft een lift Ja

Heeft zonnecollectoren Ja

Heeft ventilatie Ja

 

Vereniging van Eigenaren

Ingeschreven bij de KvK Ja

Jaarlijkse vergadering Ja

Periodieke bijdrage Ja

Reservefonds Ja

Meer jaren onderhoudsplan Ja

Onderhoudsverwachting Ja

Opstal verzekering Ja

KENMERKEN




GOOGLE MAPS




Prins Bernhardsingel 6

1398 CR Muiden


06-53667123

info@makelenenadvies.nl


