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In de zeer gezellige en leuke buurt, Oud-West, bieden wij 

deze ruime en lichte maisonnette woning met dakterras 

aan gelegen aan de Jacob van Lennepstraat 375C. Altijd 

al willen wonen in het bruisende Amsterdam waarbij 

de woning ligt op eigen grond? Dan is dit wellicht jouw 

droomwoning! 

Het pand wordt momenteel gesplitst in appartementsrech-

ten. Deze verkoop betreft de derde en vierde verdieping met 

dakterras en eigen entree op de tweede verdieping. Verkoop 

vindt plaats onder opschortende voorwaarden dat splitsing 

definitief is geworden. 

OMGEVING

De woning is gelegen in het hippe Oud-West waar het 

Vondelpark, de Ten Kate markt en De Hallen om de hoek 

liggen. Ook is er een grote diversiteit aan winkeltjes, cafés en 

restaurants. Vanuit de woning heb je uitzicht over het water 

van de Schinkel en de vertakking naar de Singelgracht. Ook 

de bereikbaarheid van de woning is ideaal. Zo zijn de open-

baar vervoer voorzieningen op loopafstand te vinden. 

INDELING

Bij binnenkomst treed je het recentelijk geverfde trappenhuis 

binnen. Eigen entree op de tweede verdieping. Op de derde 

verdieping kom je terecht in een lichte en ruime werkkamer 

welke uitzicht biedt over het water van de Schinkel. Tevens 

is op deze verdieping de slaapkamer met aangrenzend de 

badkamer. De badkamer is voorzien van een ligbad, inloop-

douche en wastafel. Daarnaast kun je het balkon, via de 

openslaande deuren, vanuit de slaapkamer bereiken. Ook is 

er een separaat toilet gevestigd met daarbij ook de aanslui-

ting van de wasmachine. 

Op de vierde verdieping kom je boven in een ruime en gezellige woonkeuken, grenzend aan de 

woonkamer. Met deze ruimte kun je je gasten verwelkomen terwijl jij het diner nog voorbereid. 

Grenzend aan de woonkeuken ligt het dakterras waar je zomers heerlijk kunt genieten van de 

zon! 

De indeling op de derde verdieping kan eenvoudig gewijzigd worden naar twee slaapkamers met 

de badkamer centraal bereikbaar. Tevens kan er bij de hoofdslaapkamer dan een grote inloop-

kast of bijvoorbeeld een ruimte voor kantoor aan huis worden gerealiseerd. 



BIJZONDERHEDEN:

- Bouwjaar 1912

- Woonoppervlakte ca. 100 m2

- Voorzien van een dakterras, balkon en Frans balkon met uitzicht over het water

- Gelegen op eigen grond

- Voorzien van 6 zonnepanelen

- Projectnotaris Spier en Hazenberg

- Het dak is een aantal jaar geleden vernieuwd en ook geïsoleerd 

- Verkoper verkoopt onder de opschortende voorwaarde dat splitsing definitief is bij levering. 

Splitsingstraject loopt en is

  bijna voltooid 

- Oplevering in overleg





Algemeen / kenmerken

Appartement, 3 kamers

waarvan 2 slaapkamers

Woonoppervlakte: 100 m²

Balkon aanwezig

Bouwjaar: 1912

Energielabel: C



blijft achter

gaat mee

ter overname
n.v.t.Lijst van zaken

Verlichting, te weten:
- Inbouwspots/dimmers  X
- Opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers  X
Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten:
- Gordijnrails  X
- Rolgordijnen  X
Vloerdecoratie, te weten:
- Parketvloer  X
- Houten vloer(delen)  X
- Plavuizen  X
Overig, te weten:
Keukenblok (met bovenkasten)  X
Keuken (inbouw)apparatuur, te weten:
- (Gas) fornuis  X
- Afzuigkap  X
- Oven  X
- Koel-vriescombinatie  X
- Vaatwasser  X
Toilet met de volgende toebehoren:
- Toilet  X
- Toiletrolhouder  X
- Toiletborstel(houder)  X
Badkamer met de volgende toebehoren:
- Ligbad  X
- Douche (cabine/scherm)  X
- Wastafel  X
Rookmelders  X
Warmwatervoorziening, te weten:
- CV-installatie  X
Veiligheidsschakelaar wasautomaat  X
Zonnepanelen  X
Buitenverlichting  X

Algemene informatie

Brochure

In deze brochure treft u een beknopte beschrijving van de woning, 

samengesteld uit informatie verkregen van de opdrachtgever, 

oorspronkelijke verkoopdocumentatie en/of derden. De eventu-

eel aanwezige tekeningen geven over het algemeen echter een 

globale situatie van de werkelijkheid weer. Afmetingen en inde-

lingen kunnen verschillen. Hoewel de brochure met grote zorg is 

samengesteld, zijn zowel de informatie als het aanbod vrijblijvend 

en kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Kopersinformatie

Let op: Van De Steege treedt op namens de verkoper en behartigt 

uitsluitend diens belangen. Op grond van de mededelingsplicht 

wordt u over het object meegedeeld wat op wettelijke gronden 

noodzakelijk is. Wij adviseren u een deskundige NVM makelaar 

in te schakelen die u begeleidt bij het aankoopproces. Wanneer 

wij niet namens de verkoper optreden, kunnen wij uiteraard uw 

belangen behartigen.

Verkoopvoorwaarde

Verkoop geschiedt te allen tijde onder voorbehoud van gunning 

verkoper en nadat over alle zaken, niet alleen de prijs maar ook 

over o.a. de ontbindende voorwaarden, oplevering, roerende 

zaken etc., volledige overeenstemming is bereikt. Indien er na het 

sluiten van een mondelinge overeenkomst binnen 7 werkdagen 

géén koopakte is opgemaakt en door beide partijen ondertekend 

kan de verkoper zich vrij achten om met andere partijen in zee te 

gaan.

Koopovereenkomst

Voor woningen en appartementen waarvan de ouderdom 25 jaar 

of meer bedraagt, of wanneer de objectomschrijving dat nadruk-

kelijk aangeeft, wordt een ouderdomsclausule in de koopakte 

opgenomen. Deze clausule houdt in dat het object niet de bouw-

kundige eigenschappen bezit die thans aan nieuwe woningen 

worden toegekend en verkoper niet instaat voor de bouwkundige 

kwaliteit van het object en/ of onderdelen daarvan. De aspirant-

koper kan voor zijn rekening en risico en bouwkundig onderzoek 

laten uitvoeren. Dit zal zo nodig in de koopakte worden gezet.

Bij een tot stand gekomen overeenkomst zal door een notaris die 

is aangesloten bij Ring Amsterdam Notarissen de koopakte wor-

den opgesteld conform de richtlijnen van de NVM. Daarin zal zoals 

gebruikelijk worden opgenomen een waarborgsom of bankgaran-

tie van 10% van de koopsom.
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