
Jisperveldstraat 598
Amsterdam

€ 265.000,- k.k.



Ruim 3-kamer appartement (voorheen 4 kamer) op de tiende 

etage van een mooi appartementencomplex met balkon op 

het zuiden en vrij uitzicht!

Op de 10e etage van het meest vrij gelegen appartemen-

tencomplex “Dreefzicht I” aan de Jisperveldstraat, bevindt 

zich deze ruime (84 m2) 3-kamerwoning. Het appartement 

is voorzien van een balkon op het zuiden en heeft op de 

begane grond een inpandige berging en een garage. Vanuit 

de flat loop je zo de mooie recreatieparken en Waterland in.

In de keurige centrale hal bevinden zich de twee liften en 

de trap. De brievenbussen zijn in de hal op elke verdieping 

geplaatst zodat je niet naar beneden hoeft om de post op te 

halen.

De Jisperveldstraat ligt perfect ten opzichte van het gezellige 

winkelcentrum Boven het IJ of Waterlandplein, de uitvals-

wegen zoals bijvoorbeeld de A10, openbaar vervoer en het 

station van de Noord-Zuidlijn. De pont naar het Centraal sta-

tion ligt op korte afstand en met de metro ben je zo in hartje 

Amsterdam. De omgeving kenmerkt zich door het vele groen, 

de rust en de uitstekende gratis parkeermogelijkheden.

Het appartement zelf is ruim opgezet en heeft naast de riante 

woonkamer twee slaapkamers. De keuken is gelegen aan 

de voorzijde. Tevens is de gehele voorzijde voorzien van 

rolluiken. 

Het balkon is gelegen aan de achterzijde van het apparte-

ment en is gesitueerd op het zuiden. Een heerlijke plek om na 

je werk bij te komen en te genieten van het prachtige uitzicht!

Indeling appartement: 

Entree, modern toilet met fontein, toegang tot de ruime, lichte 

woonkamer met deur naar het balkon. Aan de voorzijde van 

de woning bevindt zich de keuken. 



De slaapkamers en moderne badkamer zijn vanuit de woonkamer bereikbaar via een open 

hal. Er is een ruime slaapkamer gelegen aan de voorzijde en aan de achterzijde van het 

appartement een grote slaapkamer. De badkamer is voorzien van een douche en wastafel. 

Het appartement is grotendeels voorzien van dubbel glas.

Bijzonderheden:

•  De garage bij dit appartement wordt mee verkocht voor een vaste prijs van €35.000,- (Dit is 

EXCL. van de vraagprijs)!

•  Eigen berging op de begane grond

•  Servicekosten € 223,- p.m. incl. voorschot stookkosten, opstalrecht, exploitatie kosten, 

erfpacht, garage

•  Jaarlijkse erfpacht is verwerkt in de servicekosten

•  Lidmaatschapsrecht 

Kadastraal bekend, sectie AL, perceelnummer 284

Asbestclausule

In de koopakte zal een zogenaamde asbestclausule worden opgenomen. In de woning 

kunnen asbesthoudende materialen aanwezig zijn. Bij verwijdering hiervan dienen op grond 

van de milieuwetgeving speciale maatregelen genomen te worden. Koper verklaart hiermee 

bekend te zijn en vrijwaart de verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van 

enig asbest in de onroerende zaak kan voortvloeien.



Algemeen / kenmerken

Ruim 3-kamer appartement op 

de 10e etage!

3 Kamers, waarvan 2 

slaapkamers

Woonoppervlakte ca. 84 m²

Balkon gelegen op het zuiden

Servicekosten € 230,- p.m., 

inclusief erfpacht

Perfecte ligging t.o.v. diverse 

voorzieningen

Bouwjaar 1968

Oplevering in overleg

blijft achter

gaat mee

ter overname
n.v.t.Lijst van zaken

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 hier-

voor 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 plattegron-

den met maatvoering. (Aspirant) koper is/wordt uiteraard 

voldoende in de gelegenheid gesteld de maatvoering zelf te 

(laten) controleren. Mocht de maatvoering voor een (aspi-

rant-)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.

Ouderdomsclausule

In de koopakte zal een zogenaamde ouderdomsclausule 

worden opgenomen waarin koper verklaart ermee bekend te 

zijn dat deze woning meer dan 50 jaar oud is, wat betekent 

dat de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden 

aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe woningen. 

Verlichting, te weten:
- Plafondlamp woonkamer  X
Losse)kasten, legplanken, te weten:
- Slaapkamer en witte kast hobbykamer  X
Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten:
- Gordijnrails  X
- Gordijnen  X
- Vitrages  X
- Lamellen  X
- Jaloezieen  X
Vloerdecoratie, te weten:
- Vloerbedekking  X
- kurk in hobby kamer  X
- zeil keuken  X
Radiatorafwerking  X
Overig, te weten:
Keukenblok (met bovenkasten)  X
Keuken (inbouw)apparatuur, te weten:
- Kookplaat  X
- Koelkast    X
- Vaatwasser  X
Toilet met de volgende toebehoren:
- Toiletrolhouder    X
- Toiletborstel(houder)    X
- Fontein  X
Badkamer met de volgende toebehoren:
- Douche (cabine/scherm)  X
- Wastafel  X
- Toiletkast  X
- Toiletrolhouder    X
- Toiletborstel(houder)    X
(Voordeur)bel  X
Warmwatervoorziening, te weten:
- CV-installatie  X
- Twee boilers, keuken en slaapkamer  X
Rolluiken  X
Zonwering buiten  X
Telefoonaansluiting/internetaansluiting    X
Overige tuin, te weten:
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