
Ruime eengezinswoning in het populaire 
en opkomende Amsterdam De Punt

Een woning verkopen of aankopen? Dat doe je goed met jouw iQ Makelaar
Korte Water 202, Amsterdam



Kenmerken

Ruim wonen in Amsterdam? Dat kan in deze ruime eengezinswoning met 3 ruime slaapkamers 
gelegen in het populaire en opkomende Amsterdam De Punt.

Ligging: De woning is gelegen in Amsterdam De Punt op een rustige plek, te midden van groen 
en aan een doodlopend straatje gelegen. De woning heeft een zeer riante tuin op het Oosten, 
welke lekker ruim is en veel privacy biedt. In de omgeving treft u diverse winkels o.a. Winkelcen-
trum De Dukaat (Tussenmeer en Osdorpplein). Scholen voor basis- en voortgezet onderwijs zijn 
op loopafstand gelegen. De woning is zowel met het openbaar vervoer (tram 17 welke u binnen 
20 minuten naar het centrum van Amsterdam brengt) als per auto zeer goed bereikbaar. Diverse 
uitvalswegen richting o.a. Haarlem, de A9, A5 en de ring A10 vindt u in de nabije omgeving.

Bouw
Soort woonhuis: Eengezinswoning,  
 hoekwoning 
Soort bouw: Bestaande bouw 
Bouwjaar: 1971 
Soort dak: Zadeldak bedekt met pannen 
 
Buitenruimte 
Ligging: In woonwijk 
Tuin: Achtertuin en voortuin 
Achtertuin: 78 m² (13 meter diep  
 en 6 meter breed) 
Ligging tuin: Gelegen op het oosten  
 bereikbaar via achterom  
Schuur/berging: Vrijstaande stenen berging 
Voorzieningen: Elektra 
Isolatie: Dakisolatie 
Parkeergelegenheid: Openbaar parkeren Vraagprijs:  € 549.000,- k.k.

Oppervlakten en indeling
Wonen: 113 m² 
Externe bergruimte: 9 m² 
Perceel: 128 m² 
Inhoud: 385 m³  
Aantal kamers: 5 kamers (3 slaapkamers) 
Aantal woonlagen: 2 woonlagen en een zolder
 
Energie en isolatie  
Energielabel: C 
Isolatie: Dubbel glas 
Verwarming: Cv-ketel 
Warm water: Cv-ketel 
Cv-ketel: Remeha Avanta  
 (gas gestookt combiketel  
 uit 2010, eigendom) 
Internet: Glasvezel
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Indeling: 

Begane grond: Via de voortuin kom je in  
de ruime hal met meterkast, toilet met 
hangcloset en trapopgang naar de eerste  
verdieping. Vanuit de hal kom je de woonkamer 
binnen. 



 
 
 

De ruime woonkamer heeft aan de voorzijde 
een open keuken voorzien van diverse  
inbouwapparatuur. 



 
 
 

Eerste verdieping: Op deze etage bevindt 
zich de overloop met toegang tot de twee 
zeer ruime slaapkamers (voorheen drie) aan 
de voor- en achterzijde van de woning en de 
badkamer. De badkamer is voorzien van een 
wastafelmeubel, toilet en een ligbad.



 

Tweede verdieping: Op deze etage vindt je het was-gedeelte met aansluitingen voor de  
wasmachine en droger. Tevens is hier een zeer ruime zolder kamer gerealiseerd. 
 
 
Tuin: Via de tuindeur komt u in de achtertuin welke circa 13 meter diep is en onderhoudsarm is 
aangelegd met bestrating.



 
Bij de woning hoort een vrijstaande stenen berging, welke in de voortuin staat. Hier is veel  
bergruimte en mogelijkheid tot stalling van fietsen en-/of een motorfiets.

Bijzonderheden:
- Eigen grond!
-  Woonoppervlakte van 113m²
-  Meetrapport conform NEN2580 aanwezig
-  Tuin gelegen op het zonnige oosten
-  3 slaapkamers
-  Asbest- en ouderdomsclausule van toepassing
-  Oplevering in overleg
-  Notariskeuze aan de koper, mits in Amsterdam. (Amsterdams model)



Indeling begane grond en eerste verdieping



Indeling tweede verdieping en berging



iQ Makelaars is dé  No Cure, No Pay verkoopmakelaar van Nederland! 

iQ Makelaars is zeer actief in de online marketing van je woning. Wij richten een unieke 
marketingcampagne in speciaal voor je woning! Door onze actieve houding is je huis binnen korte 
tijd verkocht. iQ Makelaars streeft er naar om je woning binnen 3 weken te hebben verkocht.

Wij plaatsen je woning op zowel onze website als op Funda en wij zorgen voor professionele 
foto’s. Door te beginnen met een duidelijke tekst en professionele foto’s kunnen potentiële 
kopers direct de positieve punten van je huis zien. Dit vergroot de kans dat zij een bezichtiging 
aan willen vragen.

Onlangs succesvol verkocht!



       www.facebook.com/iQMakelaars

Jarl Brouwer iQ Makelaars

E: JarlB@iQMakelaars.nl 
M: 06 - 54 702 543
T: 020 - 722 08 08
www.iQMakelaars.nl
www.iQMakelaarsAmsterdam.nl



iQ Makelaars: Altijd een vestiging bij jou in de buurt! 


