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Omschrijving 

 
Hoogwaardig, luxe en volledig in 2021 gerenoveerde 3-kamer appartement van ca. 67m² met 

balkon over de volledige breedte op het zuidoosten, gelegen in de gewilde en populaire buurt 

De Pijp.  

  

Omgeving en bereikbaarheid:  

Het appartement is gelegen in een rustige maar gezellige buurt in de Pijp. Alle dagelijkse 

voorzieningen zoals supermarkt, drogist, slager, bakker en crèche zijn binnen handbereik. Het 

Sarphatipark, de Amstel, de Albert Cuypmarkt en gezellige restaurants en cafés liggen op 

loopafstand. Het appartement is goed bereikbaar met zowel openbaar vervoer (tram 3 en 4), 

als met de auto. U bent binnen 10 minuten op Ring A10, de A1, A2 en de A4. Het Amstel 

station bevindt zich op 5 minuten fietsen en het Centraal station, station Zuid en de Zuidas op 

ongeveer 15 min fietsen  

  

Indeling:  

  

Begane grond:  

Toegang tot het gemeenschappelijk trappenhuis met een trap naar de derde verdieping.  

  

Derde verdieping:  

De hal geeft toegang tot alle vertrekken: separaat toilet met fontein, badkamer voorzien van 

inloopdouche, dubbel wastafel meubel, designradiator en aparte ruimte met een wasmachine 

aansluiting. Aan de voorzijde bevinden zich de twee ruime slaapkamers. Ruime woonkamer 

aan de achterzijde met aansluitend een rijk uitgeruste moderne lichte open keuken met 

inbouwapparatuur en 5-pits gasstel van het merk Smeg. Aangrenzend aan de woonkamer en 

de keuken een heerlijk balkon over de volledige breedte op het zuidoosten.   

  

In het gehele appartement ligt een nieuwe eikenhout lamelparket vloer.  

  

Bijzonderheden:  

- Huurprijs woning € 1.800,- per maand excl. G/W/L;  

- Beschikbaar per 1 februari 2023;  

- Volledig gerenoveerd in 2021;  

- Geen woningdelers;  

- Geen huisdieren;  

- Huurtermijn: bepaalde tijd max. 2 jaar;  

- Waarborgsom: 2 maanden huur;  

- Inkomenseis: het bruto maandinkomen dient minimaal 2.5 maal de bruto maandhuur te zijn;  
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High-quality, luxurious and in 2021 fully renovated 3-room apartment of approx. 67m² with 

balcony over the full width on the southeast, located in the popular neighborhood De Pijp.  

  

Environment and accessibility:  

The apartment is located in a quiet but pleasant neighborhood in De Pijp. All daily amenities 

such as supermarket, drugstore, butcher, bakery and daycare are within reach. The 

Sarphatipark, the Amstel, the Albert Cuyp market and cozy restaurants and cafes are within 

walking distance. The apartment is easily accessible by both public transport (tram 3 and 4) 

and by car. Within 10 minutes you'll reach the Ring A10, the A1, A2 and the A4. The Amstel 

station is 5 minutes by bike and the Central station, Zuid station and the Zuidas are about 15 

minutes by bike.  

  

Layout:  

  

Ground floor:  

Access to the communal stairwell with stairs to the third floor.  

  

Third floor:  

The hall gives access to all rooms: separate toilet with fountain, bathroom with walk-in 

shower, double washbasin, design radiator and separate room with a washing machine 

connection. At the front are the two spacious bedrooms. Spacious living room at the rear, 

followed by a richly equipped modern bright open kitchen with appliances and a 5-burner gas 

stove from the brand Smeg. Adjacent to the living room and the kitchen a lovely balcony over 

the full width on the southeast.  

  

There is a new oak parquet floor throughout the apartment.  

  

Particularities:  

- Rental price house € 1.800,- per month excl. G/W/L;  

- Available per 1st of february 2023;  

- Completely renovated in 2021;  

- No home sharers;  

- No pets;  

- Rental term: fixed term, max. 2 years;  

- Deposit: 2 months rent;  

- Income requirement: the gross monthly income must be at least 2.5 times the gross monthly 

rent;
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Kenmerken 
 

Object gegevens 

Soort appartement Tussenverdieping 

Bouwjaar 1935 
   

 
Maten object 

Aantal kamers 3 kamers 

Aantal slaapkamers 2 slaapkamer(s) 

Inhoud woning 225 m3 

Gebruiksoppervlakte 

woonfunctie 

67 m2 

Woonkamer 17 m2 
   

 
Details 

Ligging Aan rustige weg 

Voorzieningen Mechanische ventilatie 

Garage Geen garage 
   

 
Energie 

Energielabel D 

Isolatie Dubbel glas 

Verwarming C.V.-Ketel 

Warmwater C.V.-Ketel 

C.V.-ketel Remeha ( combiketel uit 2021, eigendom) 
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Kadastrale gegevens 
Adres Van Ostadestraat 480 III 
Postcode / Plaats 1074 XE  Amsterdam 
Gemeente Amsterdam 
Sectie / Perceel V / 5192 
Soort  

 

Locatie 
 
Adres gegevens 
Adres Van Ostadestraat 480 III 
Postcode / plaats 1074 XE  Amsterdam 
Provincie Noord-Holland 

 
Locatiekaart 
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Disclaimer: 

 

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. Hoewel wij de woning zorgvuldig hebben laten opmeten, wordt noch door River 

Makelaardij B.V., noch door de verkoper enige aansprakelijkheid aanvaard voor afwijkingen in 

de opgegeven maten. Koper verklaart in gelegenheid te zijn gesteld om de opgegeven maten 

te (laten) controleren. Koper heeft zijn eigen onderzoek plicht 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. 

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. 

 

Rechtsgeldige huurovereenkomst pas ná ondertekening: 

 

Een mondelinge overeenstemming tussen de particuliere verhuurder en de particuliere huurder 

is niet rechtsgeldig. Met andere woorden: er is geen huur. Er is pas sprake van een 

rechtsgeldige huur als de particuliere verhuurder en de particuliere huurder de 

huurovereenkomst hebben ondertekend. Dit vloeit voort uit artikel 7:2 Burgerlijk Wetboek. 

Een bevestiging van de mondelinge overeenstemming per e-mail of een toegestuurd concept 

van de huurovereenkomst wordt overigens niet gezien als een ‘ondertekende 

huurovereenkomst’. 
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