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Mauritskade Amsterdam

woon jij

binnenkort 

op nummer





Woonoppervlakte 114 m²
Perceeloppervlakte 0 m²

INhoud 381 m³
Bouwjaar 2002

Vraagprijs € 599.000,-
Kenmerken

 Energielabel betreft een voorlopig energielabel 
B;

 Fraai ontworpen gebouw door architect Van 
Egeraat;

 Volledig geïsoleerd met o.a. drie dubbel glas;

 Alles is nieuw;

 Fantastisch uitzicht over de Singelgracht;

 Servicekosten € 389,- per maand (grootste 
gedeelte komt door het parkeren; Dit is 
eventueel voor € 200,00 per maand te verhuren 
aan derden)

 Individuele (fietsen)-berging op de begane 
grond;

 Parkeerplaats in de kelder.



OMSCHRIJVING
For the english version see page 6!




Op een van de meest gewilde locaties van Amsterdam, 
rand centrum – Oost, bieden wij dit schitterende 
gerenoveerde, zeer smaakvolle en unieke appartement 
aan met vrij uitzicht over de singelgracht.




De woning is gelegen op de tweede verdieping van 
appartementencomplex 'Het Torenpunt', een zeer fraai, 
door architect Van Egeraat ontworpen gebouw.




De woning beschikt over een nieuwe eikenhouten vloer 
met vloerverwarming, luxe open keuken voorzien van 
diverse inbouwapparatuur, een nieuwe badkamer met 
dubbele stortdouche, dubbele wastafel en een tweede 
toilet! Verder is er een nieuwe CV ketel geplaatst 
evenals op maat gemaakte industriële stalen kozijnen, 
en nieuwe deuren. Alles is nieuw in dit appartement.




Met een druk op de knop in je appartement word je 
auto klaargezet in de parkeerkelder. Dit is een 
geautomatiseerd systeem welke je auto automatisch 
weer parkeert bij terugkomst.




De actieve vereniging van eigenaren wordt 
professioneel beheerd en de erfpachtcanon is 
vooruitbetaald tot en met maar liefst 31 augustus 2048!




Indeling:




Begane grond:

Centrale entree, hal met lift, toegang tot de bergingen 
en de parkeerkelder.




Tweede verdieping:

Entree/hal, nieuwe luxe open keuken voorzien van 
diverse inbouwapparatuur, riante woonkamer, nieuw 
separaat toilet met fontein, twee slaapkamers, interne 
berging met cv opstelling, mechanische ventilatie box 
en wasmachineaansluiting, nieuwe badkamer met 
dubbele stortdouche, dubbele wastafel en een tweede 
toilet. Vanuit het gehele appartement heb je een 
schitterend uitzicht!




Een stukje omgeving:

De Mauritskade ligt aan de rand van het bruisende 
centrum van Amsterdam. In de directe omgeving zijn er 
tal van voorzieningen. Zo ben je binnen 10 minuten in 
de binnenstad en zijn er diverse winkels, evenals de 
Dappermarkt in de directe omgeving. De openbaar 
vervoer voorzieningen zijn uitstekend te noemen. 
Daarnaast zijn de bezienswaardigheden als Artis en het 

tropenmuseum op loopafstand. Voor ontspanning kun 
je heerlijk wandelen door het Oosterpark of genieten 
van één van de vele horecagelegenheden zoals de 
Biertuin of de Louie Louie. Tevens ben je binnen mum 
van tijd bij de Ringweg A-10.




In deze woning zul je je zeker [t]huis voelen.




Oplevering in overleg doch kan op zeer korte termijn.




A bit of environment:

The Mauritskade is located on the edge of the bustling 
center of Amsterdam. There are plenty of facilities in the 
immediate vicinity. So you are within 10 minutes in the 
city center and there are several shops, as well as the 
Dappermarkt in the immediate vicinity. The public 
transport facilities are excellent. In addition, the sights 
such as Artis and the tropical museum are within 
walking distance. For relaxation you can walk through 
the Oosterpark or enjoy one of the many restaurants 
such as the beer garden or the Louie Louie. You are 
also in no time at the ring road A-10.

Some details at a glance:

- Energy label concerns a provisional energy label B;

- Beautifully designed building by architect Van 
Egeraat;

- Fully insulated with, among other things, three double 
glazing;

- Everything is new;

- Fantastic view over the Singelgracht;

- Service costs € 389, - per month (the largest part 
comes from parking, this can be rented out to third 





Welcome!

On one of the most desirable locations 
of Amsterdam, edge center - East, we 
offer this beautiful renovated, very 
tasteful and unique apartment with 
unobstructed views over the canal.

The house is located on the second floor 
of apartment complex 'Het Torenpunt', a 
very beautiful building designed by 
architect Van Egeraat.

The house has a new oak floor with 
underfloor heating, luxury open kitchen 
with appliances, a new bathroom with 
double rain shower, double sink and a 
second toilet! There is also a new boiler 
installed as well as custom industrial 
steel frames, and new doors. Everything 
is new in this apartment.

With the push of a button in your 
apartment your car will be put in the 
parking basement. This is an automated 
system that automatically parks your car 
on return.

The active association of owners is 
professionally managed and the ground 
rent is paid in advance up to and 
including August 31, 2048!




Layout:




Ground floor:

Central entrance, hall with elevator, 
access to the storerooms and the 
parking cellar.




Second floor:

Entrance / hall, new luxury open kitchen 
with appliances, spacious living room, 
new separate toilet with fountain, two 
bedrooms, internal storage with central 
heating system, mechanical ventilation 
box and washing machine connection, 
new bathroom with double rain shower, 
double sink and a second toilet. From 
the entire apartment you have a beautiful 
view!

 

Delivery in consultation but can be done 
very quickly



















plattegrond



WELKOM BIJ GARANTIEMAKELAARS

Een Garantiemakelaar begrijpt dat jij als beste 
weet in wat voor huis je wilt wonen. Bij ons 
bepaal je zelf welke dienstverlening je wilt 
afnemen. 




Wil je dat wij voor jou op zoek gaan en je tussen- 
tijds op de hoogte houden, of wil je liever zelf 
rondkijken? 




En wat als je dat ene huis hebt gevonden? Je 
bent in gedachte jouw nieuwe woning al aan het 
inrichten, er komen echter belangrijke 
vraagstukken op je af: 




* Hoe reëel is de vraagprijs? 

* Waar moet je op letten bij een bezichtiging? 

* Hoe haal je het maximale uit de    

  onderhandelingen? 

* Wie leest de kleine lettertjes in het  

  koopcontract?  




Een huis kopen doe je waarschijnlijk niet iedere 
dag. Wij nemen jou graag de zorgen uit handen 
en begeleiden je door het hele proces. 





Mark en Owen kennen de lokale markt als geen 
ander. 




Allebei zijn zij een ervaren onder- handelaar en 
gaan voor 100% tevreden klanten.




Interesse? Neem contact met ons op voor het 
maken van een gratis eerste gesprek. 




Wij informeren je graag over de ins & outs over 
het aankopen van je nieuwe [t]huis!




Tot snel!

Bel voor meer informatie 030-6884455 of kijk op reinerieijsselstein.nl



Kadastrale kaart



Locatie op de kaart



ONDERZOEKPLICHT KOPER 

Volgens het burgerlijk wetboek rust er op de 
koper van een woning een onderzoeksplicht. Dit 
houdt in dat de koper zelf verantwoordelijk is 
voor de beoordeling of de woning de 
eigenschappen zal bezitten om te voldoen aan 
het gebruik dat hij of zij wenst. 




BOUWKUNDIG 

Wanneer je voornemens bent een woning aan te 
kopen is het aan te raden om een (bouwkundig) 
deskundige in te schakelen. 




VLOEREN

Indien de woning gebouwd is in de periode 
tussen 1965 en 1983 bestaat de mogelijkheid dat 
de constructie is uitgevoerd met betonnen 
Kwaaitaal-, Omnia- of Mantavloeren. 




ASBEST

Wanneer een woning gebouwd is in de periode 
tussen 1965 en 1983 is het mogelijk dat er 
asbesthoudende materialen zijn verwerkt. Indien 
verwijdering gewenst is, dienen maatregelen op 
grond van de geldende milieuregelingen 
genomen te worden, die extra verwijderings-
kosten met zich mee kunnen brengen.

VOORWAARDEN 

Tenzij anders overeengekomen, zal de koopakte 
worden opgemaakt door Reinerie Garantie-
makelaars volgens de model koopakte, die is 
opgesteld door de Nederlandse Vereniging van 
Makelaars (NVM), de Consumentenbond en VEH. 
Deze akte kan worden aangevuld met extra 
artikelen. Vraag de makelaar naar de 
aanwezigheid hiervan. Tenzij anders is vermeld 
is de notaris keuze aan koper. In de koopakte zal 
worden opgenomen dat de koper na het tot 
stand komen van een overeenkomst, binnen 5 
weken een waarborgsom van 10% van de 
koopsom zal storten op de de rekening van de 
betreffende notaris. 




GUNNING 

Verkoper behoudt zich het recht voor, de woning 
te gunnen aan de gegadigde van zijn keuze. 




INFORMATIE 

De verstrekte informatie is met de grootst 
mogelijke zorg samengesteld. Voor de juistheid 
van gegevens aanvaarden wij, noch de verkoper 
enige aansprakelijkheid. Aan deze verkoop 
informatie kunnen dan ook geen rechten worden 
ontleend.

Bel voor meer informatie 030-6884455 of kijk op www.reinerieijsselstein.nl



49% 51% 0,3 per huishouden

Leeftijd

Huishoudens

Koop / huur

Buurtinformatie - Amsterdam / Dapperbuurt



TEAM REINERIE: OWEN, SAM, NICOLE, PAOLA, JORIS EN MARK. 

Vragen? Wij zijn er voor je. Bel, mail, app of loop even bij ons binnen!

REINERIE GARANTIEMAKELAARS



ONZE MISSIE: IEDEREEN EEN [T]HUIS ‘omdat
een huis meer is dan een stapel stenen’.




Het gaat om het gevoel dat een huis je geeft.




Thuis is de plek waar je droomt en herinneringen
maakt, daarom wil je een makelaar die je een
goed gevoel geeft, die je bij staat met de
verkoop van je eigen plek én je helpt jouw
nieuwe [t]huis te vinden!




Hoe wij dat doen?




Door te ontdekken wie jij bent en wat jij
belangrijk vindt in het leven. Wij willen namelijk
het beste voor jou, zodat jij je ook bij ons ‘[t]huis
voelt.



Want wij zien je graag terug wanneer je toe bent
aan je volgende stap! Zo maken we samen jouw
dromen waar.





Meer weten?



Benschopperstraat 37

3401 DG  IJsselstein Ut




030-6884455

ijsselstein@reinerie.nl

www.reinerieijsselstein.nl


