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Object: 
Het appartementsrecht rechtgevend op het uitsluitend gebruik van 

de woning met balkon op de derde verdieping en gedeeltelijk 

vierde verdieping , plaatselijk bekend Bosboom Toussaintstraat 

69-III , 1054 AP, Amsterdam. 

Kadaster:  
Gemeente Amsterdam, sectie Q, complexaanduiding 7321, 

appartementsindex A-3, uitmakende het 27/100 onverdeeld aandeel 

in de gemeenschap. 

Indeling: 
Het appartement is te bereiken via een ruim gemeenschappelijk 

trappenhuis en beschikt over een wireless video-intercom. De 

entree van het bovenhuis is op de derde verdieping. Via de voordeur 

bereikt men de ruime hal waar zich ook het toilet bevindt.  

De ruime en lichte en-suite woonkamer, die van voor naar achter 

loopt, is voorzien van originele schouwen waarvan 1 met haard, 

mooie ornamenten plafonds en prachtige en-suite kasten. De gehele 

verdieping is voorzien van een houten parketvloer. Aan de 

achterzijde van de woonkamer zijn er de openslaande deuren naar 

het balkon, dat op het zuiden ligt. De semi open keuken is voorzien 

van alle benodigde inbouwapparatuur zoals: een gasfornuis met 

oven, afzuigkap, vaatwasser en een losse koelkast. Aan de voorzijde 

van het appartement is een ruime studeerkamer. De trap loopt 

vanuit de hal naar de vierde verdieping. Hier zijn  een overloop, 2 

ruime slaapkamers, en een badkamer voorzien van ligbad, douche, 

wastafel, wc en design radiator. Vanaf de vierde verdieping een trap 

naar het nog aan te leggen dakterras. 

Beschrijving: 
Zeer fraai en totaal gerenoveerd appartement van ca. 104 m2 

gelegen aan de prachtige Bosboom Toussaintstraat. Deze  gezellige 

Bosboom Toussaintstraat, met zijn vele bars, restaurants en fraaie 

bomen, is de leukste straat in Oud West. Het appartement ligt aan 

het pleintje nabij de Eerste Constantijn Huygensstraat en is 

voorzien van een ruim balkon en heeft de mogelijkheid voor een 

dakterras. De woonkamer beschikt over een fraaie schouwen, en-

suite kasten en authentieke plafonds. Dit goed onderhouden 

bovenhuis heeft een geweldig uitzicht over de Helmersbuurt. De 

grachtengordel gordel is om de hoek. Winkels, supermarkten, 

restaurants, theaters, bioscopen, musea, bars en galerietjes zijn op 

loopafstand. Het appartement is uitstekend te bereiken middels 

openbaar vervoer, er zijn diverse tram- en buslijnen in de nabije 

omgeving. 
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Parkeren: 
Parkeren is mogelijk op de openbare weg met vergunning of 

betaald parkeren.  Tevens zijn er in de buurt (parkeergarage aan de 

overkant!) verschillende parkeerplekken te huur. Thans is de 

wachttijd 2 maanden volgens opgave van de Gemeente Amsterdam.  

Vereniging van Eigenaren: 
De servicekosten bedragen € 108,-- per maand. De vereniging 

behelst alleen dit pand. De administratie wordt in eigen beheer 

uitgevoerd. Er is ca. €,--  in kas. 

Het betreft een bijzonder leuk en warm ingericht appartement 

met prachtige originele details zoals o.a. de kroonluchters en 

de verwarmingselementen in de woonkamer. Deze zijn met 

zorg uitgekozen door de huidige bewoners en passen goed bij 

het interieur van het appartement. Koper kan zelf evt. een 

dakterras aanleggen. Hij dient daar wel de benodigde 

vergunningen voor aan te vragen.  
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Kenmerken: 
• Eigen grond 

• Gedeeltelijk dubbel glas  

• Uitstekend onderhouden 

• Bosboom Toussaintstraat! 

• Mogelijkheid dakterras, vaste trap en luik reeds aanwezig! 

• Ruim trappenhuis 

• Houten vloer door het gehele appartement 



Vraagprijs: € 799.000,-- k.k. 

Notaris keuze: 
De koopakte zal worden opgemaakt volgens het model 

van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, door een 

door koper aan te wijzen notaris kantoorhoudende in de 

regio Amsterdam of binnen een straal van 5 km van het ter 

verkoop aangeboden object 

Onderhoud: 
Het pand is van binnen en van buiten goed onderhouden.  

Milieudienst: 
Volgens opgave van de Milieudienst is er geen 

bodemverontreiniging bekend en zijn er geen boven- of 

ondergrondse tanks bekend. 
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Deze brochure is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, er kunnen echter geen rechten aan worden 

ontleend.De opgegeven maten zijn indicatief. 
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