
Admiralengracht 126
Amsterdam

€ 550.000,- k.k.



Ruime en zeer lichte 3-kamer benedenwoning van 81m² 

met hoge plafonds (3.30m) gelegen op een fantasti-

sche locatie! Het nieuwbouw appartement (bouwjaar 

2011) is gelegen in een van de populairste buurten van 

Amsterdam-West De Baarsjes en heeft een eigen par-

keerplaats, berging en gezamenlijke binnentuin. 

Indeling:

Via de eigen entree is het appartement te bereiken op de 

begane grond. Bij binnenkomst bereik je eerst het handige 

tochtportaal met garderobemogelijkheden en meterkast. 

Vervolgens kom je in de ruime en lichte woonkamer met 

open keuken. Door de hoekligging met aan beide zijde grote 

ramen, voorzien van mooie shutters en zeer hoge plafonds 

is de woonkamer zeer ruimtelijk en lekker licht. De luxe 

keuken (Siematic) is voorzien van een 5-pits gasfornuis met 

combi oven/ magnetron, afzuigkap, koel-/vrieskast en een 

vaatwasser.

De woning heeft twee ruime slaapkamers, waarvan de 

master-bedroom een handige, op maat gemaakte inbouw-

kast heeft. De ruime badkamer heeft een inloop-douche en 

wastafel en tevens is hier een mogelijkheid om een bad te 

plaatsen. Wat fijn is aan dit appartement is het separate toilet 

met fonteintje en de wasruimte met CV opstelling. De gehele 

woning is voorzien van vloerverwarming en een lichte lamel-

parket vloer. Ook beschikt het complex over een gemeen-

schappelijke binnentuin. 

Parkeergarage:

In de ondergelegen parkeergarage is er een eigen parkeer-

plaats beschikbaar op niveau -2 (alleen voor bewoners).

Omgeving De Baarsjes:

In de bruisende buurt De Baarsjes is een grote variëteit aan hippe winkels en restaurants te vin-

den. Ook de Foodhallen waar je heerlijk kunt eten of shoppen is op fiets-/loopafstand. De Albert 

Heijn zit om de hoek. Naast de vele winkels en barretjes kun je in de omgeving ook heerlijk recre-

eren zoals in het Rembrandtpark of het Erasmuspark. In de zomer kan je bijvoorbeeld heerlijk met 

een drankje aan het water zitten of naar het vlakbij gelegen Vondelpark.

Bereikbaarheid:

De Baarsjes is goed bereikbaar met het openbaar vervoer, diverse tramhalten stoppen in de 

directe nabijheid van het appartement bij o.a. het Mercatorplein, de Kinkerstraat, De Clercqstraat 

en de Bilderdijkstraat. Via deze haltes is het gemakkelijk om naar het centrum, of andere stati-

ons te reizen. Tevens gunstig gelegen ten opzichte van de ring A-10. De A-10 ligt op steenworp 

afstand van het appartement waardoor je gemakkelijk naar de Zuid-as en Sloterdijk reist maar 

ook de steden zoals Alkmaar, Haarlem, Utrecht, Leiden, Den-Haag en Rotterdam.



Vereniging van Eigenaren:

De Vereniging van Eigenaren is genaamd “Vereniging van eigenaars De Wending te 

Amsterdam’’��. De VvE bestaat uit 88 appartementsrechten en de servicekosten voor het 

betreffende appartement bedragen thans €155,02,- per maand en voor de parkeerplaats 

€37,52,- per maand. De VvE wordt professioneel beheerd door Yver VvE Beheer Amsterdam.

Erfpacht:

De erfpachtcanon is afgekocht tot 15 april 2060 (Algemene Bepalingen uit 2000 zijn van 

toepassing).

Bijzonderheden:

- Woonoppervlakte 81m² (NEN2580 meetrapport aanwezig);

- Nieuwbouwcomplex uit 2011;

- Populaire buurt;

- Hoge plafonds (3,30m);

- Mooie eiken lamelparket vloer;

- Strak gestuukte wanden;

- Actieve- en gezonde VVE;

- VVE bijdrage appartement €155,02 en parkeerplaats €37,52,-;

- Vloerverwarming in de gehele woning;

- Gemeenschappelijke binnentuin;

- Privé parkeerplaats én berging in onderbouw;

- (Vloer)verwarming en warm water middels jaarlijks onderhouden CV ketel (2011);

- Oplevering eind juni 2020.





Algemeen / kenmerken

Appartement, 3 kamers

Waarvan 2 slaapkamers

Woonoppervlakte: 81 m²

Gezamenlijke binnentuin

Erfpacht afgekocht t/m 

15-04-2060

Gelegen in de bruisende buurt 

De Baarsjes

Bouwjaar 2011

Oplevering in overleg



Algemene informatie

Brochure

In deze brochure treft u een beknopte beschrijving van de woning, 

samengesteld uit informatie verkregen van de opdrachtgever, 

oorspronkelijke verkoopdocumentatie en/of derden. De eventu-

eel aanwezige tekeningen geven over het algemeen echter een 

globale situatie van de werkelijkheid weer. Afmetingen en inde-

lingen kunnen verschillen. Hoewel de brochure met grote zorg is 

samengesteld, zijn zowel de informatie als het aanbod vrijblijvend 

en kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Kopersinformatie

Let op: ERA Van De Steege treedt op namens de verkoper en 

behartigt uitsluitend diens belangen. Op grond van de medede-

lingsplicht wordt u over het object meegedeeld wat op wettelijke 

gronden noodzakelijk is. Wij adviseren u een deskundige NVM 

makelaar in te schakelen die u begeleidt bij het aankoopproces. 

Wanneer wij niet namens de verkoper optreden, kunnen wij uiter-

aard uw belangen behartigen.

Verkoopvoorwaarden

Verkoop geschiedt te allen tijde onder voorbehoud van gunning 

verkoper en nadat over alle zaken, niet alleen de prijs maar ook 

over o.a. de ontbindende voorwaarden, oplevering, roerende 

zaken etc., volledige overeenstemming is bereikt. Indien er na het 

sluiten van een mondelinge overeenkomst binnen 7 werkdagen 

géén koopakte is opgemaakt en door beide partijen ondertekend 

kan de verkoper zich vrij achten om met andere partijen in zee te 

gaan.

Koopovereenkomst

Voor woningen en appartementen waarvan de ouderdom 25 jaar 

of meer bedraagt, of wanneer de objectomschrijving dat nadruk-

kelijk aangeeft, wordt een ouderdomsclausule in de koopakte 

opgenomen. Deze clausule houdt in dat het object niet de bouw-

kundige eigenschappen bezit die thans aan nieuwe woningen 

worden toegekend en verkoper niet instaat voor de bouwkundige 

kwaliteit van het object en/ of onderdelen daarvan. De aspirant-

koper kan voor zijn rekening en risico en bouwkundig onderzoek 

laten uitvoeren. Dit zal zo nodig in de koopakte worden gezet.

Bij een tot stand gekomen overeenkomst zal door een notaris die 

is aangesloten bij Ring Amsterdam Notarissen de koopakte wor-

den opgesteld conform de richtlijnen van de NVM. Daarin zal zoals 

gebruikelijk worden opgenomen een waarborgsom of bankgaran-

tie van 10% van de koopsom.
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