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Omschrijving 

 
*English text below*  

  

Sfeervol en licht appartement gelegen op een toplocatie midden in het centrum van 

Amsterdam. Het appartement (46 m2) ligt op de 1e verdieping en heeft naast de woonkamer, 

2 slaapkamers, een badkamer en balkon op het Zuiden.   

Deze woning heeft een luxe uitstraling en wordt gestoffeerd opgeleverd.   

  

Indeling:   

Via gemeenschappelijke trap bereikt u de woning op de eerste verdieping. De hal geeft 

toegang tot alle vertrekken. Via de hal bereikt u de ruime en lichte woonkamer met daarin de 

open keuken. Deze keuken beschikt over diverse inbouwapparatuur waaronder een 

vaatwasser, magnetron, koel-vriescombinatie en afzuiginstallatie. Aan de achterzijde van de 

woning bevinden zich twee slaapkamers, beide te bereiken vanuit de hal en geven beide 

toegang tot het balkon op het Zuiden. De badkamer is in het midden van de woning gelegen 

en is voorzien van een douche en een toilet.  

De lichte woonkamer heeft drie grote ramen en de gehele woning beschikt over een 

laminaatvloer.  

  

Ligging:   

Het appartement is gelegen aan de rand van de gezellige en bruisende Jordaan in het centrum 

van Amsterdam. Hier bevinden zich de leukste cafés en terrasjes, de lekkerste restaurants en 

trendy boetiekjes. Hotspots als cafe Waterkant, De Negen Straatjes en de Stadsschouwburg 

liggen op steenworp afstand. In de buurt bevinden zich diverse supermarkten, maar ook vele 

kleine luxe-winkels voor de dagelijkse boodschappen. Ook Amsterdam-Oud-west is op 

loopafstand met onder andere de Foodhallen, het Marnixbad en de gezellige ten Katemarkt. 

Zowel het Vondelpark als het Westerpark zijn op loopafstand gelegen.   

  

De woning is uitstekend te bereiken met het openbaar vervoer. Tegenover de woning rijden 

o.a. de tramlijnen 13 en 19, waardoor u binnen no time op centraal station bent.   

  

Bijzonderheden:  

- Huursom: €1.700,- excl. g/w/l;  

- Servicekosten: €50,- per maand;  

- Beschikbaar per 1 februari 2023;  

- Gestoffeerd;  

- Inkomenseis: het bruto maandinkomen dient minimaal 2 maal de bruto maandhuur te zijn;  

- Minimale huurtermijn van 12 maanden, daarna onbepaalde tijd;  

- Waarborgsom 2 maanden huur;  
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Toelichtingsclausule BBMI/NEN-2580:  

De gebruiksoppervlakte is berekend conform de branche vastgestelde BBMI/NEN 2580- norm. 

De oppervlakte kan derhalve afwijken van vergelijkbare panden en/of oude referenties. Dit 

heeft vooral te maken met deze (nieuwe) rekenmethode. Koper verklaart voldoende te zijn 

geïnformeerd over de hiervoor bedoelde normering. Verkoper en diens makelaar doen hun 

uiterste best de juiste oppervlakte en inhoud te berekenen aan de hand van eigen metingen en 

dit zoveel mogelijk te ondersteunen door het plaatsen van plattegronden met maatvoering. 

Mocht de maatvoering onverhoopt niet (volledig) overeenkomstig de normering zijn 

vastgesteld, wordt dit door koper aanvaard. Koper is voldoende in de gelegenheid gesteld de 

maatvoering zelf te (laten) controleren. Verschillen in de opgegeven maat en grootte geven 

geen der partijen enig recht, zo ook niet op aanpassing van de koopsom. Verkoper en diens 

makelaar aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid in deze.  

  

---------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

Cozy and bright apartment located on a prime location in the center of Amsterdam. The 

apartment (46 m2) is located on the 1st floor and has, in addition to the living room, 2 

bedrooms, a bathroom and a south-facing balcony.  

This house has a luxurious appearance and is delivered unfurnished.  

  

Layout:  

You reach the apartment on the first floor via a communal staircase. The hall gives access to 

all rooms. Through the hall you reach the spacious and bright living room with the open 

kitchen. This kitchen has various built-in appliances including a dishwasher, microwave, fridge-

freezer and extractor. At the rear of the apartment are two bedrooms, both accessible from 

the hall and they both give access to the south facing balcony. The bathroom is located in the 

middle of the apartment and is equipped with a shower and a toilet.  

The bright living room has three large windows and the entire apartment has a laminate floor.  

  

Location:  

The apartment is located on the edge of the cozy and bustling Jordaan in the center of 

Amsterdam. Here you will find the nicest cafes and terraces, the tastiest restaurants and 

trendy boutiques. Hotspots such as the Waterkant cafe, De Negen Straatjes and the 

Stadsschouwburg are just around the corner. There are several supermarkets in the area, but 

also many small luxury shops for daily shopping. Amsterdam-Oud-west is also within walking 

distance, including the Foodhallen, the Marnixbad and the lively ten Katemarkt. Both the 

Vondelpark and the Westerpark are within walking distance.  

  

The appartment is easily accessible by public transport. Tram lines 13 and 19, among others, 

stop in front of the apartment, so you can be at the central station in no time.  
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Particularities:  

- Rent: €1.700,- excl. g/w/l;  

- Service costs: €50 per month;  

- Available immediately;  

- Upholstered;  

- Income requirement: the gross monthly income must be at least 2 times the gross monthly 

rent;  

- Minimum rental period of 12 months, then indefinitely; 

- Deposit 2 months rent. 

  

Explanatory clause BBMI/NEN-2580:  

The usable area has been calculated in accordance with the BBMI/NEN 2580 standard 

established by the industry. The surface may therefore deviate from comparable properties 

and/or old references. This is mainly due to this (new) calculation method. The buyer declares 

that he has been sufficiently informed about the standards referred to above. The seller and 

his broker do their utmost to calculate the correct surface and volume on the basis of their 

own measurements and to support this as much as possible by placing floor plans with 

dimensions. In the unlikely event that the dimensions have not (fully) been determined in 

accordance with the standards, this will be accepted by the buyer. The buyer has been given 

sufficient opportunity to check the dimensions (or have them checked). Differences in the 

specified size and size do not give either party any right, nor to an adjustment of the purchase 

price. The seller and its broker do not accept any liability in this regard.
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Kenmerken 
 

Object gegevens 

Soort appartement Tussenverdieping 

Bouwjaar 1890 
   

 
Maten object 

Aantal kamers 3 kamers 

Aantal slaapkamers 2 slaapkamer(s) 

Inhoud woning 169 m3 

Perceel oppervlakte 74 m2 

Gebruiksoppervlakte 

woonfunctie 

46 m2 

Woonkamer 12 m2 
   

 
Details 

Ligging Aan drukke weg, in centrum 
   

 
Energie 

Energielabel C 

Verwarming C.V.-Ketel 

Warmwater C.V.-Ketel 

C.V.-ketel Remeha ( combiketeleigendom) 
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Plattegrond 
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Kadastrale gegevens 
Adres Rozengracht 249 1 
Postcode / Plaats 1016 SX  Amsterdam 
Gemeente Amsterdam 
Sectie / Perceel E / 7175 
Oppervlakte 74 m2 
Soort Eigendom belast met erfpacht 

Locatie 
Adres gegevens 
Adres Rozengracht 249 1 
Postcode / plaats 1016 SX  Amsterdam 
Provincie Noord-Holland 

 
Locatiekaart 
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