Vrijblijvende objectinformatie

Van Eeghenstraat 61hs
Amsterdam
Vraagprijs € 1.800.000,- k.k.

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.
Koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem of haar van belang zijn. Met betrekking tot deze woning is de makelaar
adviseur van verkoper. Wij adviseren u een deskundige (NVM-)makelaar in te schakelen die u begeleidt bij het aankoopproces. Indien u
specifieke wensen heeft omtrent de woning, adviseren wij u deze tijdig kenbaar te maken aan uw aankopend makelaar en hiernaar zelfstandig
onderzoek te (laten) doen. Indien u geen deskundige vertegenwoordiger inschakelt, acht u zich volgens de wet deskundige genoeg om alle
zaken die van belang zijn te kunnen overzien. Van toepassing zijn de NVM voorwaarden.

Op een van de mooiste plekken van Amsterdam Oud-Zuid bieden wij dit unieke drielaags benedenhuis (ca. 194m²) aan. De woning beschikt over prachtige hoge plafonds,
diverse authentieke details en is gelegen in een prachtig karakteristiek pand op
steenworp afstand van het Vondelpark.
Ligging

Midden in het zeer gewilde stadsdeel (Oud-)Zuid, nabij de
‘Cornelis Schuyt’ met zijn diverse exclusieve winkels, op de hoek
met de Jacob Obrechtstraat en het prachtige Vondelpark. Alle
voorzieningen, zoals goed aangeschreven scholen en openbaar
vervoer (diverse tramlijnen en busverbindingen), bevinden zich
op loopafstand van de woning. Tevens zijn er tal van terrassen
en restaurants nabij gelegen, evenals het winkelaanbod van de
Van Baerlestraat en P.C. Hooftstraat enerzijds en het
Concertgebouw, het Rijksmuseum en het Museumplein
anderzijds.

Indeling

Bel etage:
Entree, tochtportaal. Hal met toegang tot alle vertrekken.
Prachtige woonkamer en-suite met een plafondhoogte van bijna
3,5m. De woonkamer beschikt over diverse authentieke details
zoals prachtige schouwen en originele ornamenten. Aan de
achterzijde heeft u vanuit de erker een fraaie lichtinval. Het toilet
is bereikbaar vanuit de hal.
Eerste verdieping:
Overloop met toegang tot alle vertrekken. De masterbedroom is
gelegen aan de achterzijde en heeft toegang tot het zonnige
balkon op het zuiden. De tweede ruime slaapkamer, momenteel
in gebruik als zitkamer heeft een prachtig uitzicht over de Van
Eeghenstraat vanuit de erker. Deze kamer beschikt daarnaast
over diverse inbouwkasten. De badkamer is tevens aan de
voorzijde gelegen en beschikt over een ligbad, douche en
dubbele wastafel.
Souterrain:
Hal met toegang tot alle vertrekken. De ruime woonkeuken is aan
de voorzijde gelegen en beschikt over een 5-pits gasfornuis,
oven, vaatwasser en koel-vriescombinatie. Aan de achterzijde
van deze verdieping bevindt zich nog een ruime kamer die
middels openslaande deuren toegang biedt tot de tuin op het
zuidoosten. De wasruimte is tevens aan de achterzijde gelegen
en ook deze ruimte heeft toegang tot de tuin. Berging aan de
voorzijde.

Van Eeghenstraat:

Christiaan Pieter van Eeghen(1816-1889), Amsterdamse koopman,
president-commissaris van de Nederlandsche Bank. Initiatiefnemer
voor de aanleg van het Vondelpark.(Bron: Stadsatlas Amsterdam).
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Resumé
Adres

- Van Eeghenstraat 61 hs
1071 EW AMSTERDAM

Metrages

- Woonoppervlak ca. 194 m²
- Inhoud ca. 750 m³

Bouwjaar

- 1895

Kadaster

- Gemeente: Amsterdam
- Sectie: U
- Perceel: 9463
- Index: A1

Eigendomssoort

- Gelegen op eigen grond, dus géén erfpacht

Bestemming

- Woonruimte

Onderhoud

- Binnen: Goed
- Buiten: Goed

Voorzieningen

- Verwarming: C.V. Ketel gas
- Warmwater: idem

VVE

- Kleine slapende VVE met 2 leden

Oplevering

- In overleg

Specificaties

- Drie-laags benedenhuis van ca. 194 m² (Nen rapport aanwezig)
- Veel authentieke details zoals hoge plafonds, ornamenten en
schouwen
- Grotendeels voorzien van dubbelglas
- Parkeren via vergunningstelsel: Parkeren en verkeer gemeente
Amsterdam
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