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BBaarsstraat 3 III
Gegrilde zalm met tijm in de oven, verse groenten op een houten snijplank in de 

knusse half open keuken, urenlang dineren met vrienden onder het genot van 

een glas wijn aan de grote tafel. Dit huis vraagt om nieuwe bewoners die mooie 

herinneringen maken in deze efficiënt ingedeelde starterswoning.

Grilled salmon with tuna in the oven, fresh vegetables on a wooden cutting 

board in the cozy semi-open kitchen, hours of dining with friends while enjoying  

a glass of wine at the large table. This house requires new residents who will make 

nice memories in this efficiently arranged starter home.



Deze zeer lichte en fijne bovenwoning van circa 56 m², 
met twee balkons op eigen grond, in de levendige 
Schinkelbuurt, is voorzien van een gezellige keuken en 
een ruime slaapkamer met openslaande deuren naar 
het zonnige balkon van 8 m2 aan de achterzijde. Door 
de vele ramen aan zowel de voor- als achterzijde is er 
veel lichtval in het appartement.

Very light and nice upstairs apartment of approxi-
mately 56 m2, with two balconies without leasehold,  
in the lively Schinkel neighborhood. The apartment 
has a nice kitchen and a spacious bedroom with 
patio doors to the sunny balcony of 8 m2 at the rear. 
Through the windows on both the front and rear there 
is a lot of light in the apartment.

Wonen Living





De entree bevindt zich op de derde verdieping. Via de 
hal die door het hart van het huis loopt zijn alle vertrek-
ken bereikbaar. De woning is efficiënt ingericht, waar-
door de slaap- en leefruimte maximaal is. De toilet en 
douche zijn goed onderhouden en bevinden zich in 
twee aparte ruimtes. De vierkante slaapkamer is 
voorzien een eigen wastafel en een riante bergruimte 
door de ingebouwde kast tot aan het plafond. Waar 
de badkamer en toilet aan de kleine kant zijn, is de 
woonkamer ruim en licht. Het balkon aan de achter-
zijde ligt over de gehele breedte van het appartement 
en geeft de gelegenheid om heerlijk te borrelen of te 
eten. De half open keuken is voorzien van een afwas-
machine en aansluiting voor wasmachine.

The entrance is on the third floor. All rooms are  
accessible via the hall that runs through the heart of 
the house. The home is efficiently furnished, so that 
the sleeping and living space is maximized. The toilet 
and shower are well maintained and are located in 
two separate areas. The square bedroom has its own 
sink and a large storage space through the built-in 
cupboard up to the ceiling. Where the bathroom  
and toilet are on the small side, the living room is 
spacious and light. The balcony at the rear is over  
the entire width of the apartment and gives the 
opportunity to enjoy a drink or dinner. The half open 
kitchen has a dishwasher and connection for a 
washing machine.

Indeling Layout



De Schinkelbuurt is levendig met het Hoofddorpplein, 
de Zeilstraat en de Amstelveenseweg; veel koffie-
tentjes, lunchrooms en gezellige restaurants. Onder 
andere Anne & Max , het Vlaamsch Broodhuys en 
Cafe Bedier. Voor de dagelijkse boodschappen zijn er 
verschillende supermarkten (o.a. Marqt, Albert Heijn) 
in de buurt. Om de hoek vindt u een bakker, slager, 
viswinkel, groenteboer en vele speciaalzaken.  
Het centrum van Amsterdam ligt op fietsafstand (10 
minuten) en het Vondelpark op 600 meter. De afslag 
s107/ s108 beiden op 1,5 km/ 4 minuten rijden; Utrecht 
op 35 minuten; Den Haag op 45 minuten.

The Schinkelbuurt is lively with the Hoofddorpplein,  
the Zeilstraat and the Amstelveenseweg; many coffee 
shops, lunchrooms and cozy restaurants; Anne & Max, 
het Vlaamsch Broodhuys and Cafe Bedier, among 
others. For groceries there are various supermarkets 
(including Marqt, Albert Heijn) nearby. Around the 
corner you will find a bakery, butcher, fish shop, 
greengrocer and many specialty shops. The center of 
Amsterdam is within cycling distance (10 minutes) and 
the Vondelpark is 600 meters away.  
The exit s107 / s108 both at 1.5 km / 4 minutes drive; 
Utrecht at 35 minutes; The Hague at 45 minutes.

Omgeving Surroundings



Bijzonderheden

- Conform de NEN2580 meting bedraagt de woon-
oppervlakte 56,2 m²

- Conform de NEN2580 meting bedraagt de gebouw-
gebonden buitenruimte 8.7 m²

- De woning is gelegen op eigen grond
-  Het Vondelpark op 600 meter
- Supersnel op de ring: afslag s107 en s108  beiden op  

4 minuten; Utrecht op 35 minuten; Den Haag op  
45 minuten.

Vereniging van Eigenaars (VvE) 
De Vereniging van Eigenaars Baarsstraat 3 te Amster-
dam bestaat uit 5 leden. De servicekosten bedragen 
thans € 91,66 per maand.

Oplevering
De oplevering zal in overleg plaatsvinden.

Particularities

- In accordance with the NEN2580 measurement, the 
living area is 56.20 m²

- In accordance with the NEN 2580 measurement, the 
building-related outdoor space is 8.70 m²

- The property is located on private land
- The Vondelpark at 600 meters
- Super fast on the ring: exit s107 and s108 both at  

4 minutes; Utrecht at 35 minutes; The Hague at  
45 minutes.

Owners Association (VvE) 
The Vereniging van Eigenaars Baarsstraat 3 in Amster-
dam consists of 4 members. The service costs currently 
amount to € 91.66 per month.

Delivery
The delivery will take place in consultation.
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Baarsstraat 3 III 
 

Object 

Appartement 
Bovenwoning  
1913 
Ja 
Woonruimte 
Woonruimte 

Volle eigendom 

Gelegen in de levendige en gezellige 
Schinkelbuurt 
Geen garage 
Servicekosten € 91,66 per maand 
Supersnel op de ring 
 
 

- Bestemming van dit object is wonen 
- In de omgeving zijn soortgelijke woningen, 

op loopafstand zijn winkels en openbaar 
vervoer bereikbaar 

 
 
 

Gemeente 
recherche/inform
atie 

Eigendomssituatie 

Kadastraal 

Amsterdam  

Woonoppervlakte 
Aantal kamers 
Aantal slaapkamers 
Volume 
 
 

Soort 
Type 
Bouwperiode 
Permanente bewoning 
Huidig gebruik 
Huidige bestemming 

Balkon  aanwezig 

Circa 56 m² 
3 
1  
Circa 166 m³ 
 

Gemeente 
Sectie 
Perceelnummer 
Indexnummer 
aandeel 
  

Sloten  
E 
3975 
45 
196/4548 

Opgegeven maten en indeling zijn indicatief. Verkoper beschikt niet over een energieprestatie-
certificaat als bedoeld in de regeling energieprestatie gebouwen, zogenaamd EPA-certificaat.  
Koper gaat ermee akkoord dat ook bij de aflevering dit certificaat niet aanwezig zal zijn.  
Koper mag voor zijn kosten alsnog een EPA-certificaat aanvragen bij een gecertificeerd bedrijf. 

De milieudienst, zie milieufax 
Geen aanschrijvingen bekend 
Geen negatieve informatie bekend over  
de fundering 

Amsterdam 
U 
9029 
A7 
1/5 

Eigenschappen 

Buitenruimte 

Bijzonderheden Bestemming 
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