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Tugelaweg 36 A + PP

1092 VG Amsterdam

Inleiding


MODERN 4-KAMER-APPARTEMENT MET PARKEERGARAGE IN BRUISEND OOST.	    



Dit comfortabele ruime appartement van 95 m2 met lift en parkeergarage is gelegen in 
het nieuwbouwproject Tugela dat in 2015 is opgeleverd. Het appartement met drie ruime 
slaapkamers en een groot balkon is gelegen op de tweede etage van het complex dat 
tevens beschikt over een gemeenschappelijke binnentuin.





Omgeving:           

De Tugelaweg ligt in het bruisende Oost, om de hoek de Linnaeusstraat met 
winkelcentrum, Oostpoort en dichtbij de Dappermarkt, de populaire Javastraat én het 
Beukenplein. In de directe omgeving van de woning zijn diverse trendy 
horecagelegenheden te vinden voor een kop koffie of een hapje en een drankje. 

Een kleine greep uit het aanbod: Rum Baba, The Cottage, Bar Bukowski en Café Maxwell. 
In de buurt zijn diverse culturele voorzieningen te vinden, zoals Het Tropenmuseum, Artis 
en de Hortus Botanicus. Ook zijn er met het Oosterpark en Park Frankendael twee 
aantrekkelijke parken om de hoek.
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Ligging en indeling



Het appartement:										    

Vanaf de straat komt u in de nette, ruime en lichte centrale hal met trappenhuis en lift. 
Het appartement op de tweede etage heeft een brede gang met toegang tot de 
badkamer, het toilet, de ruimte voor de wasmachine en opbergkasten, de drie 
slaapkamers en de ruime woonkamer met open keuken. Het appartement heeft een 
groot balkon op het zuid-zuidoosten. Door het gehele appartement ligt een 
aaneengesloten moderne eiken parketvloer met vloerverwarming.





The apartment:										    

From the street you enter the neat, spacious and bright central hall with staircase and lift. 
The flat on the second floor has a wide corridor with access to the bathroom, toilet, space 
for washing machine and storage cupboards, three bedrooms and the spacious living 
room with open kitchen. The apartment has a large balcony facing south-south-east. 
Throughout the flat is a continuous modern oak parquet floor with underfloor heating.
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Ligging en indeling



Woonkamer:											 

De ruime woonkamer met openkeuken heeft een oppervlakte van ca 33m2. Vanuit de 
woonkamer heb je toegang tot het balkon waar je heerlijk kunt genieten van de ochtend- 
en middagzon. 



Gezamenlijke binnentuin:

Het appartement heeft een gezamenlijke binnentuin.





Living room:											    

The spacious living room with open kitchen has an area of approximately 33m2. From the 
living room you have access to the balcony where you can enjoy the morning and 
afternoon sun. 



Communal courtyard garden:

The apartment has a communal courtyard garden
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Ligging en indeling



Open keuken:											    

De moderne strakke keuken is van alle gemakken voorzien zoals: een RVS vier-pits 
kooktoestel (Atag), een RVS afzuigkap (Atag), een combi magnetron (AEG), een 
afwasmachine (Atag) en de vrijstaande Smeg koelkast is ter overname. 

De keuken is luxe afgewerkt en biedt veel kastruimte.







Open kitchen:											

The modern kitchen is fully equipped with: a stainless steel four-burner cooker (Atag), 

a stainless steel extractor (Atag), a microwave combi oven (AEG), a dishwasher (Atag)

and the freestanding Smeg fridge is available for purchase. 

The kitchen is luxuriously finished and offers plenty of storage space.



Overdracht

Vraagprijs € 750.000,- k.k.

Servicekosten € 177,10

Verwarming € 67,-

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Appartement, portiekflat

Woonlaag 2e woonlaag

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 2015

Dakbedekking Bitumen

Type dak Platdak

Keurmerken Energie prestatie advies

Huisgarantie

Isolatievormen Ankerloze spouwmuren

Dakisolatie

Dubbel glas

Muurisolatie

Spouwmuren

Volledig geïsoleerd

 

Oppervlaktes en inhoud

Gebruiksoppervlakte wonen 95 m²

Inhoud 301 m³

Oppervlakte externe bergruimte 18 m²

Oppervlakte gebouwgebonden 
buitenruimte

7 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 1

Aantal kamers 4 (waarvan 3 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

 

Locatie

Ligging Aan rustige weg

In woonwijk

Nabij openbaar vervoer

Nabij school

 

Energieverbruik

Energielabel A

 

CV ketel

CV ketel Intergas Kombi compakt HR/ECO

Warmtebron Gas
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Kenmerken




Bouwjaar 2015

Combiketel Ja

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Aantal parkeerplaatsen 1

Aantal overdekte parkeerplaatsen 1

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Vloerverwarming

Heeft kabel-tv Ja

Heeft een lift Ja

Telefoonaansluiting aanwezig Ja

Heeft schuur/berging 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

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Erfpacht zonder opstalvergoeding
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Ligging en indeling



3 Slaapkamers:											       



Het appartement beschikt over drie slaapkamers. De master bedroom is ruim en ook de 
twee andere slaapkamers zijn van een goede afmeting en hebben voldoende ruimte voor 
het plaatsen van een groot bed en een kledingkast.







3 Bedrooms:											     

  

The apartment has three bedrooms. The master bedroom is spacious and the two other 
bedrooms are of a good size and have enough space to place a large bed and a 
wardrobe.
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Ligging en indeling





De badkamer:											 

De strakke badkamer met vloerverwarming is uitgevoerd met inloopdouche, wastafel, en 
een handdoekradiator. Bij de bouw is rekening gehouden met toekomstige plaatsing van 
een ligbad.









The bathroom:											       

The sleek bathroom with underfloor heating is equipped with a walk-in shower, 
washbasin and a towel radiator. The construction has taken into account the future 
placement of a bathtub.
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Ligging en indeling

Toilet:												   

Het appartement heeft een separaat toilet met een modern hangtoilet en een fonteintje. 





Wasruimte/berging:										 

Een wasruimte voor de wasmachine en droger. Daarnaast is er ruimte voor meerdere 
kasten.







Toilet

:The apartment has a separate toilet with a modern hanging toilet and a hand basin. 





Laundry/storage room:										 

A laundry room for the washing machine and dryer. In addition, there is room for several 
closets.
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Tekeningen
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Ligging en indeling



Parkeergarage:

Eigen parkeerplaats in de afgesloten parkeergarage .



Berging:											      

Het appartement heeft een separate inpandige berging in de onderbouw.





Duurzaamheid:                                                                                                                                                      Het appartement is voorzien met een HR Cv-ketel, is goed geïsoleerd en 
is voorzien van dubbelglas. De woning heeft een energielabel A. Op het dak liggen 
zonnepanelen ten behoeve van de gemeenschappelijke ruimtes van het gebouw.





Bereikbaarheid:									           	        

De woning heeft een goede bereikbaarheid met diverse delen van de stad en omgeving. 
Op een steenworp afstand zijn haltes van meerdere metro-, bus- en tramlijnen. Met de 
auto is de Ring A-10 snel te bereiken. De treinstations Muiderpoort en Amstel zijn op 
enkele minuten van de woning gelegen. In circa een half uur bereikt u vliegveld Schiphol 
met het openbaar vervoer. Met de fiets ben je binnen 10 minuten in het centrum.
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https://webspace.yisual.com/tugelaweg36a
%20enpp

Tugelaweg 36 A + PP, Amsterdam

Scan deze code en 

bekijk de woning 

op je mobiel!

Bekijk deze woning online!
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Voeg website URL toe
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Extra informatie

Op zoek naar een aankoopmakelaar of ook je huis verkopen?



De Oude Stad makelaardij is een klein en persoonlijk makelaars- 
kantoor met veel kennis van de Amsterdamse woningmarkt. Korte 
lijnen met je persoonlijke makelaar die altijd direct bereikbaar is en die 
je tijdens het hele aan- of verkoopproces steeds op de hoogte houdt.			      



Wij verzorgen een optimale verkooppresentatie van je woning en 
onderzoeken alle juridische aspecten die voor de verkoop van belang 
zijn. Met een helder, op jouw woning afgestemd verkoopplan vinden 
we, mede dankzij ons grote netwerk, de beste koper voor je woning.



Je huis verkopen zonder zorgen? 

Onze makelaar Hugo Jonkhoff is je graag van dienst. 

Bel Hugo rechtstreeks voor informatie of een gratis waardebepaling 
van je woning. Telefoon: 06-57586252















---------------------------------------------------------------------------



Deze brochure en plattegronden zijn met zorg samengesteld. Voor de 
juistheid en volledigheid van de informatie kan niet worden ingestaan 
en hieraan zijn geen rechten te ontlenen.

 - Bouwjaar 2015

 - Gebruiksoppervlakte wonen 95 m2 

 - Eigen parkeerplaats in de afgesloten parkeergarage 

 - Berging in onderbouw 

 - Balkon (7 m2) op het Zuidoosten 

 - Lift

 - Gemeenschappelijke binnentuin voor de bewoners

 - Actieve Vve die professioneel wordt beheerd

 - Vve bijdrage € 177,10 per maand

 - Energielabel A

 - Erfpacht afgekocht tot 31 mei 2063 

 - Akte eeuwigdurend erfpacht getekend

 - Levering na 30 december 






Jacob Burggraafstraat 70

1018 WA Amsterdam


T: 020- 612 87 97

E: info@deoudestadmakelaardij.nl

www.deoudestadmakelaardij.nl


