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Kenmerken
WOONOPPERVLAKTE
94 m²

BOUWJAAR
1926

PERCEELOPPERVLAKTE
0 m²

ENERGIELABEL
-

INHOUD
283 m³
AANTAL SLAAPKAMERS
2

Omschrijving
Algemeen:
Nu in de verhuur!! Dit moderne en comfortabele dubbel bovenhuis gelegen op de bovenste 2 verdiepingen in een
rustige straat in de bruisende oostkant van Amsterdam (Indische buurt) en het ligt op een steenworp afstand van het
centrum. Zodra u het appartement binnen komt valt de drukte van de stad weg en waant u zich in een oase van rust.
Het appartement is volledig geïsoleerd en voorzien van dubbele beglazing. Bent u op zoek naar een modern en
comfortabel huis? Plan dan zeker een bezichtiging in dit prachtige gerenoveerde appartement uit 2009!
Het appartement:
Zeer licht en goed onderhouden appartement met balkon en dakterras! Dit prachtige appartement heeft een ruime
woonkamer, een moderne open keuken met een kookeiland en een badkamer met een tweede toilet. In het gehele
appartement ligt een houten vloer. Twee goed onderhouden slaapkamers, hoge plafonds en grote ramen met
openslaande ramen aan twee kanten, waardoor het heerlijk licht is. Het gehele pand is in 2009 volledig gerenoveerd.
Sindsdien is de woning goed onderhouden (houten vloer 2015, nieuwe vaatwasser 2017, nieuwe ketel 2019).
De omgeving:
U bevindt zich op een steenworp afstand van de UvA, sportfaciliteiten, diverse parken (Flevopark, Oosterpark, Park
Frankendael, Science Park) het Muiderpoortstation en het winkelcentrum Oostpoort. Deze buurt is in korte tijd
uitgegroeid tot een van de meest trendy wijken van Amsterdam! De bruisende Javastraat en het Javaplein, moderne
restaurants en hippe cafés en hotspots zoals het Badhuis, Restaurant Wilde Zwijnen, Bar Basquiat, Hartje Oost, Café
Louie Louie, de Biertuin, de Walter Woodbury Bar, Studio K en Brouwerij 'IJ.
Toegankelijkheid:
De woning is goed bereikbaar met het openbaar vervoer (bus/tram/nachtbus): tram en bushaltes liggen op minder
dan 200 meter loopafstand. Station Muiderpoort ligt op minder dan 5 minuten fietsafstand. Met de auto heeft u een
snelle verbinding naar de Ring A10, A1 en A2. Momenteel is er geen wachtlijst voor een parkeervergunning.
Derde verdieping:
Entree met garderobe en meterkast; ruime woonkamer met inbouw boekenkast en een luxueuze gashaard voor
extra gezelligheid in de winter aan de achterzijde met toegang tot het balkon; gezellige open en zeer lichte keuken
aan de voorzijde met een luxe keuken met een luxe kookeiland, composiet aanrechtblad met 5-pits gaskookplaat,
quooker, koelkast, vriezer, vaatwasser, oven en magnetron; toilet met fonteintje; vaste trap naar 4e etage.
Vierde verdieping:
Overloop; 2 slaapkamers, waarvan 1 slaapkamer met toegang tot het dakterras; aparte wasruimte/berging; ruime
badkamer met ligbad, wastafel en tweede toilet; heerlijk dakterras op het zuidwesten gelegen waar u de hele middag
en avond van de zon kunt genieten. Twee dakramen zorgen voor veel licht op de bovenste verdieping. Tevens heeft
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de woning zonnepanelen op het dak. En dat merk je goed in de energierekening.
Bijzonderheden:
- Modern afgewerkt appartement;
- Gehele gebouw volledig gerenoveerd in 2009;
- Gelegen op de bovenste 2 verdiepingen (geen bovenburen);
- Volledig geïsoleerd en voorzien van dubbele beglazing;
- Strak gepleisterde wanden en plafonds;
- Zeer lichte en aangename woning;
- 2 slaapkamers;
- Woonoppervlakte 94 m²;
- Balkon en dakterras op het zuidwesten;
- HR-combiketel 2019;
- Energielabel A;
- Parkeervergunning direct beschikbaar;
- Levering per direct;
- inclusief tweemaal per maand schoonmaak.
General:
Now for rent! This modern and comfortable double upper house located on the top 2 floors in a quiet street in the
bustling east side of Amsterdam (Indische buurt) and it is just a stone's throw from downtown. As soon as you enter
the apartment the hustle and bustle of the city falls away and you imagine yourself in an oasis of tranquility. The
apartment is fully insulated and double glazed. Are you looking for a modern and comfortable house? Then be sure
to plan a viewing in this beautiful renovated apartment from 2009!
The apartment:
Very bright and well maintained apartment with balcony and roof terrace! This beautiful apartment has a spacious
living room, a modern open kitchen with a cooking island and a bathroom with a second toilet. In the entire
apartment is a wooden floor. Two well maintained bedrooms, high ceilings and large windows with opening windows
on two sides, making it very light. The entire property was completely renovated in 2009. Since then, the house is
well maintained (wooden floor 2015, new dishwasher 2017, new boiler 2019).
The surroundings:
You are a stone's throw from the UvA, sports facilities, several parks (Flevopark, Oosterpark, Park Frankendael,
Science Park) the Muiderpoort station and shopping center Oostpoort. This neighborhood has quickly become one
of the most trendy neighborhoods of Amsterdam! The bustling Javastraat and Javaplein, modern restaurants and hip

cafes and hotspots such as the Badhuis, Restaurant Wilde Zwijnen, Bar Basquiat, Hartje Oost, Café Louie Louie, the
Beer Garden, the Walter Woodbury Bar, Studio K and Brewery 'IJ.
Accessibility:
The property is easily accessible by public transport (bus/tram/night bus): streetcar and bus stops are less than 200
meters walking distance. Muiderpoort station is less than 5 minutes by bike. By car you have a fast connection to the
Ring A10, A1 and A2. Currently there is no waiting list for a parking permit.
Third floor:
Entrance with wardrobe and meter cupboard; spacious living room with built-in bookcase and a luxurious gas
fireplace for extra coziness in winter at the rear with access to the balcony; cozy open and very bright kitchen at the
front with a luxury kitchen island, composite worktop with 5-burner gas hob, quooker, fridge, freezer, dishwasher,
oven and microwave; toilet with sink; staircase to 4th floor.
Fourth floor:
Landing; 2 bedrooms, 1 bedroom with access to the roof terrace; separate laundry / storage room; spacious
bathroom with bath, sink and second toilet; lovely roof terrace facing southwest where you can enjoy the sun all
afternoon and evening. Two skylights provide plenty of light on the top floor. Also, the house has solar panels on the
roof. And you notice that well in the energy bill.
Particulars:
- Modern finished apartment;
- Entire building completely renovated in 2009;
- Located on the top 2 floors (no upstairs neighbors);
- Fully insulated and double glazed;
- Tight plastered walls and ceilings;
- Very bright and pleasant home;
- 2 bedrooms;
- Living area 94 sqm;
- Balcony and roof terrace facing southwest;
- HR combi boiler 2019;
- Energy label A;
- Parking permit readily available;
- Immediate delivery;
- including cleaning twice a month.
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Locatie

Bekijk deze woning online!
semarangstraat22 d.nl

Semarangstraat 22 D, Amsterdam

Scan deze code
en bekijk de woning
op je mobiel!
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interesse
in deze mooie woning?
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