
Eerste Helmersstraat 125hs
Amsterdam

€ 975.000,- k.k.



Op wellicht de mooiste plek aan de Eerste Helmersstraat 

tegenover het Poortgebouw van het voormalige Wilhelmina 

Gasthuis bevindt zich deze royale woning met een woonop-

pervlakte van circa 150 m2 verdeeld over de begane grond 

en het souterrain en met een zeer grote en sfeervolle achter-

tuin van circa 81 m2 op het zonnige zuiden. Het authentieke 

pand stamt uit 1887 en is gelegen op Eigen Grond. 

Er is reeds een vergunning afgegeven door de Gemeente 

Amsterdam om het souterrain verder uit te graven, zodat er 

een stahoogte ontstaat van 2,7 meter. Tevens mogen souter-

rain en begane grond worden uitgebouwd, zodat de woon-

oppervlakte kan worden uitgebreid naar ca. 185 m2 met een 

terras op de begane grond van 12,4 m2. Dit tijdrovende en 

kostbare traject heeft de verkoper reeds met succes afge-

rond, de plannen liggen klaar! 

De woning beschikt momenteel over een ruime, brede en 

lichte woonkamer met een plafondhoogte van maar liefst 

3,13 meter. Aan de voorzijde van de woning bevindt zich de 

woonkeuken, vanwaar er een prachtig (en voor Amsterdamse 

begrippen zeldzaam) vrij uitzicht is over het voormalige 

Wilhelmina Gasthuis en het Helmersplantsoen, een groot 

plein met een mooie speelplaats voor kinderen. 

In totaal zijn er vier slaapkamers en is er een grote inpandige 

berging in het souterrain. Daarnaast is er in het souter-

rain nog een ruime badkamer met douche, bad en tweede 

toilet. De grote, op het Zuiden gelegen achtertuin biedt veel 

zonuren en is een oase van rust en groen in het hart van 

Oud-West. 

Kortom, een geweldig huis met heel veel potentie op een 

fantastische locatie! 

Indeling 

Begane grond: Eigen entree; gang; separaat toilet; woonkeuken aan de voorzijde met vrij uitzicht 

over de Eerste Helmersstraat en geen directe inkijk van overburen; grote woonkamer met een 

mooie lichte beukenhouten lamellen parket, een extra gaskachel en openslaande deuren naar de 

(deels uitgebreide) veranda; slaapkamer aan de achterzijde, tevens met toegang tot de veranda; 

royale achtertuin op het zuiden. 

Souterrain: Overloop; ruime slaapkamer aan de achterzijde met toegang tot de tuin; tweede 

slaapkamer; badkamer voorzien van een ligbad, douche, toilet, mechanische ventilatie en elek-

trische vloerverwarming; derde slaapkamer aan de voorzijde; cv-kast (Vaillant VR, 2003); grote 

inpandige berging. 



Omgeving: 

De Eerste Helmersstraat is een rustige, authentieke straat in het (voormalige) stadsdeel Oud-

West. De woning ligt op zeer korte loopafstand van het gezellige Vondelpark. Alle mogelijke 

voorzieningen zijn binnen handbereik. Er is een grote diversiteit aan winkels, sportscholen, 

supermarkten, koffiezaken en restaurants aan de Eerste Constantijn Huijgensstraat, de 

Overtoom en de Jan Pieter Heijestraat en u bent in een mum van tijd in de Kinkerstraat, â��de 

Hallenâ�� en op het Leidseplein. Diverse grote musea als het Rijksmuseum, het Stedelijk 

Museum en het van Goghmuseum bevinden zich op loopafstand en verder heeft de woning 

een erg gunstige ligging ten opzichte van het openbaar vervoer (o.a. Tram 1) en de uitvals-

wegen Ring A10, A4, A5 en A9. Binnen 5 minuten fietsen staat u midden in het centrum van 

Amsterdam. 

Bijzonderheden 

- Bouwjaar 1887 

- Eigen grond 

- Totale woonoppervlakte 150 m2 (mogelijkheid om uit tet breiden naar 185 m2, vergunning 

reeds verleend) 

- Veel bergruimte 

- Royale achtertuin van 81 m2, gelegen op het zuiden (tuin is voorzien van een drainage 

systeem) 

- Kleinschalige vereniging van eigenaars (3 leden) 

- VvE bijdrage €118,- per maand 

- Verwarming middels Vaillant VR cv ketel (2003) 

- Aanvaarding in overleg, kan spoedig. 





Algemeen / kenmerken

Appartement, 5 kamers

Waarvan 4 slaapkamers

Woonoppervlakte: 150 m²

Royale achtertuin op het 

zuiden

VVE bijdrage € 118,- per maand

Nabij div. winkels, OV en 

uitvalswegen

Bouwjaar 1887

Oplevering kan spoedig



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.



ERA Van De Steege

Osdorpplein 405  |  1068 EV  Amsterdam  |  T. 020-610 01 51

amsterdam-west@vandesteege.nl  |  www.vandesteege.nl


