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Over De Wittenkade 124 III

Licht tweekamerappartement op de bovenste woonverdieping met een prachtig vrij uitzicht op de Kostverlorenvaart en
balkon op het noordwesten! Dit appartement heeft een dubbele berging, grote zolderberging recht boven de woning en
een separate berging in de onderbouw.
Wilt u wonen in een omgeving die rijk is aan cultuur en kunst? In een levendige buurt waar altijd wat te doen is, maar
waar u ook rust en natuur dichtbij huis heeft? Dan is dit de ideale woning! Het Westerpark biedt de perfecte combinatie
van de geneugten en diversiteit van de stad, ligt op loopafstand van de gezellige Jordaan en is tegelijkertijd een van de
groenste stadsdelen binnen de ring (A10).
In de omgeving van de Fannius Scholtenbuurt vindt u gezellige buurtkroegjes, restaurants en niet te vergeten de
Westergasfabriek. Maar ook in de vlakbij gelegen Jordaan en Haarlemmerdijk zijn tal van uitgaansgelegenheden zoals
eetcafés en restaurants met gerechten uit bijna alle denkbare keukens, sfeervolle bars en enkele spraakmakende
clubs. Het publiek is een diverse mix van studenten, kunstenaars, hoogopgeleiden en de gewone man.
Met het Westerpark in de buurt is er tevens volop ruimte voor sport en recreatie te midden van de natuur: u kunt er
wandelen en met mooi weer lekker picknicken. Op ruime grasvelden kan gevoetbald worden en op de openbare
tennisvelden slaat u gratis een balletje. Verder biedt het stadsdeel een sportpark, twee sportcentra en een verwarmd
buitenzwembad.
Goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer (bus 18 naar het Centraal Station, tramlijn 10 naar het Leidseplein).
De Jordaan en Haarlemmerdijk zijn op vijf fietsminuten afstand. In de omgeving zijn diverse winkels om de dagelijkse
boodschappen te kunnen doen.
Indeling:
Derde verdieping: Entree op de derde verdieping. U stapt binnen in de hal die toegang geeft tot de ruime woonkamer
met Frans balkon en vanwaar u vrij uitzicht heeft op de Kostverlorenvaart. Vanuit de woonkamer heeft u een vrije
doorloop naar de half-open keukenruimte waar u naar eigen smaak een keuken kunt plaatsen. De keuken biedt
toegang tot het balkon met kastruimte, welke is gelegen op het noordwesten. Links van de keuken bevindt zich de
technische ruimte met C.V.-installatie, mechanische ventilatie en wasmachine-aansluiting. Via de technische ruimte
komt u uit in de badkamer met douche en wastafel. Er is een separaat toilet aanwezig in de hal van de woning. Achter
de keuken is de slaapkamer gevestigd van circa 7 m². Vanuit de slaapkamer kijkt u op het balkon. Ruime berging recht
boven de woning welke is voorzien van elektra (circa 14 m²) en nog een separate berging in de onderbouw.
Bijzonderheden:
- Woonoppervlakte circa 53 m²;
- Bouwjaar 1905;
- Vrij uitzicht op de Kostverlorenvaart;
- VvE, professioneel beheerd door Pro VvE beheer;
- Servicekosten circa € 89,- per maand;
- Erfpacht afgekocht tot 01-08-2055;
- Zolderberging recht boven de woning circa 14 m²;
- Een berging in de onderbouw van circa 4 m²;
- C.V.-ketel Intergas 2012;
- Dubbele beglazing;
- Verkoop enkel voor hoofdbewoning of bewoning door eigen kind;
- Anti speculatiebeding voor een duur van 2 jaar;
- Projectnotaris Loyens & Loeff notarissen te Amsterdam;
- Oplevering per direct.

Vraagprijs €360.000 k.k.
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De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie
van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij
het uitvoeren van de meting.
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Uittreksel kadaster:

Belangrijk om te weten:

Rechtsgeldige koopovereenkomst pas ná ondertekening
Een mondelinge overeenstemming tussen de particuliere verkoper en de particuliere
koper is niet rechtsgeldig. Met andere woorden: er is geen koop. Er is pas sprake van
een rechtsgeldige koopovereenkomst als de particuliere verkoper en de particuliere koper
de koopovereenkomst hebben ondertekend. Dit vloeit voort uit artikel 7:2 Burgerlijk
Wetboek. Een bevestiging van de mondelinge overeenstemming per e-mail of een
toegestuurd concept van de koopovereenkomst wordt overigens niet gezien als een
'ondertekende koopovereenkomst'.

Uitbrengen van biedingen:
Ten behoeve van de voortgang van de verkoop en afbakening van
verantwoordelijkheden, geven wij hierbij graag melding van de verkoopcondities in geval
een aspirant koper geen gebruik wenst te maken van deskundige aankoopbegeleiding in
de vorm van een makelaar. Indien, bij het aangaan van de onderhandelingen, hiertoe
door een aspirant-koper wordt gekozen dient deze: aan verkopend makelaar naar
genoegen aan te tonen dat het onderliggende voorstel voldoende financieel is
gewaarborgd. Uiteraard is het mogelijk om via ons kantoor een vrijblijvend
hypotheekadvies te verkrijgen.
Biedingen worden slechts behandeld indien deze schriftelijk (per post, fax of e-mail) aan
de verkopend makelaar zijn bevestigd.
Een bieding gedaan per e-mail is pas rechtsgeldig wanneer de ontvangst van de e-mail is
bevestigd door Makelaardij Van der Linden aan de afzender.
Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds
wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid,
onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en
oppervlakten zijn indicatief.
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