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Prinseneiland
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Living the dream...

Deze zeer bijzondere en unieke watervilla met
terras en eigen aanlegsteiger vervult voor
menigeen een lang gekoesterde droom. Want
dit in 2017 hoogwaardig afgewerkte drielaagse
woonhuis van ca 140m2 vormt een meer dan
tot de verbeelding sprekende plek om te
wonen. Op eigen grond gesitueerd op het
schilderachtige Prinseneilland.

L-R Aanzicht achtergevel met
eigen aanlegsteiger en terras.

Welkom....

Op het rustige eiland, achter de gemeenschappelijke
buitenmuur worden de woningen bereikt, met elk een
eigen entree aan de binnenhofzijde. Hier is plek om veilig
je fiets te stallen en laat je het leven van de straat achter
je. De woning is op een speelse wijze ontworpen, waarbij
alle ruimten met elkaar in harmonie met elkaar verbonden
zijn.

Dockside De Prinsenwerf
Deel uitmakende van een klein appartementencomplex van zes naast elkaar gelegen huizen in het in 2002 gerealiseerd Dockside De
Prinsenwerf. Kenmerkend voor dit karakteristieke gebouw is de houten spantconstructie die zichtbaar is in de gevel en het hellende
terras dat verwijst naar de oude scheepswerf.

Uitgangspunt bij de bouw destijds was
dat bij de uitvoering het nautische
karakter van de locatie in de architectuur
werd verwerkt. Bij de modernisering en
inpandige upgrading van het huis in 2017
is alles uiterst smaakvol met
hoogwaardige materialen uitgevoerd.
Het resultaat is een huis met een
absolute Wow-factor, bijna niet voor te
stellen dat je hiervan zou verhuizen.

Kom mee
naar
buiten...
Bijna automatisch moet de buitenruimte als een van de eerste eigenschappen
worden genoemd. Want hoe bijzonder is het… een terras aan het water met een
eigen terras en aanlegsteiger. Hier ziet men de zon opkomen en ondergaan. Hier
wordt volop van het leven genoten als er geen weerstand meer kan worden
geboden om te gaan varen, te zwemmen, te SUP-en of simpelweg te genieten van
het mooie weer. Een Sedum groen dak op de tweede slaapkamer zorgt voor een
mooie afscheiding tussen binnen en buiten, en zorgt ook dat het huis zelf extra
privacy vanaf de waterkant geniet.

Een open trap verbindt de
drie verdiepingen van dit
21ste -eeuwse
grachtenhuis. Een open hal
met gasten w.c. en
garderobe staat in directe
verbinding met de rest van
het huis waardoor al
meteen het terras en water
aan de achterzijde zichtbaar
en toegankelijk is.

Koken

De moderne en gezellige woonkeuken biedt ruimte aan een luxe uitgevoerd zwevend keukenblok met greeploze
kasten en diverse Miele inbouwapparatuur, waaronder een koelkast, vriezer en combimagnetron, en een
inductiekookplaat met ingebouwde afzuiger. Er is ruimschoots afleg en werkruimte aanwezig, terwijl de wanden
uitnodigen tot het plaatsen van mooie kunst. Zo ook voor een moderne kroonluchter, opgehangen in de nok van
de vide van het huis, welke het eetgedeelte ’s avonds kan verlichten.
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Alles staat in verbinding
met elkaar

De verdiepingshoge ramen verbinden het huis met het
leven op het water, zonder afbreuk te doen aan
privacy. Er is een deur vanuit de keuken die leidt naar
het eerdergenoemde buiten.

Bovenverdieping

Via de open trap toegang tot de gezellige living, wederom in open verbinding met de rest van het huis.
Er zijn terecht twee zitgedeelten gecreëerd; een om zich terug te trekken en t.v. te kijken, een tweede
waarbij elke bezoeker getrokken wordt naar de ramen om van het prachtige uitzicht te genieten. Door
de deels schuine wand van de dakconstructie, de artistieke uitstraling door de hoogte en de gebruikte
bouwmaterialen, is dit elk seizoen een heerlijke plek om te vertoeven.

Je even kunnen terugtrekken
h

L- TV en leeshoek op de eerste verdieping
R- De trap naar beneden.

L-R Aan de living grenst een extra zitgedeelte,
afgescheiden door de tunnelhaard.

h

Benedenetage

De trap leidt tenslotte naar de benedenverdieping waar optimale privacy
en veel licht verzekerd is. Hier is een lange gang welke alle vertrekken
ontsluit, maar die ook een tweede uitgang naar het terras aan de
achterzijde biedt.

L-Hoofdslaapkamer tuinzijde met
R-Inloopkast

Sfeerbeelden keuken

Zo is er tussen de hoofdslaapkamer en de tweede slaapkamer een groene patio/terras gerealiseerd, waardoor beide vertrekken deuren hebben naar buiten.
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De tweede slaapkamer heeft een gevelbreed vast raam aan
de terraszijde.
Beide kamers zijn ruim van opzet, zo groen en stil gelegen
dat het haast onvoorstelbaar is dat het deel uitmaakt van de
bruisende stad.

Tweede slaapkamer

Opbergen
Een lange kastenwand biedt ruimschoots
mogelijkheid voor kleding, terwijl een diepe
berging nog extra opbergruimte faciliteert.
Tenslotte is er nog een ruime ingebouwde kast
met wasmachine en droger aansluiting.

Badend in het licht

L- Doorhet daklicht voelt de douche als een buitendouche
R- Close-up daklicht met spiegelwand

Op dezelfde etage als de slaapkamers maar dan aan de
voorzijde van het huis is de badkamer badend in licht gelegen.
Dit dankzij een ingenieus uitgevoerde lichtkoepel voorzien van
spiegels en glazen dakconstructie. Het biedt ruimte aan een
ligbad, een ruime inloopdouche die het gevoel geeft van een
‘buitendouche’ en een prachtig breed wastafelmeubel. Op
deze etage bevindt zich ook een tweede w.c. De lichtinval en
lichte materialen alsmede het lichteiken dragen bij aan het
spa-gevoel.

Een echt spa-gevoel

Vereniging
van
Eigenaren
De Vereniging van Eigenaren omvat
zes gelijksoortige panden. Het
aandeel van deze woning is daarom
ook een/zesde. Servicekosten
bedragen EUR 300 per maand,
inclusief waterverbruik.

Doordat de woningen gelijktijdig zijn gebouwd in 2002 en een eensgezinde uitstraling willen, is er gekozen voor de
realisatie van een Vereniging van Eigenaren (genaamd De Prinsenwerf). Beheer wordt gezamenlijk uitgevoerd,
administratie door Rappange BV. Er is een huishoudelijk reglement aanwezig. Plannen voor renovatie van de steiger.

Hier begint en eindigt
de dag in harmonie

L-R Enkele omgevingsfoto's

Goed om te weten....

Volgens ingewonnen informatie;
De CV ketel dateert van 2015. Vloerverwarming benedenverdieping onder een
mooie gietvloer.
Alle apparatuur uit de keuken is van het merk Miele, met uitzondering van de BORA
inbouw afzuiging. Het gehele huis is voorzien van dubbel glas en dakisolatie.
Energielabel A.
Daken zijn in 2009 vernieuwd. Schilderwerk buitenzijde 2020.
In de straat worden regelmatig vaste parkeerplaatsen te koop en te huur
aangeboden.

& Al het moois
samengevat
Totale woonoppervlakte circa 140 m2 en meer dan 50m2 buitenruimte;
Dit alles recent zeer hoogwaardig gerenoveerd met luxe materialen in
2017 (bouwjaar 2002);
Eigen terras en aanlegsteiger;
2 slaapkamers;
Nagenoeg geheel glazen pui aan waterzijde;
Luxe keuken en sanitair;
Optimaal geisoleerd;
Energielabel A;
Servicekosten EUR 300 per maand;
Sublieme locatie;
EIGEN GROND

Close-up straatbeeld

Vraagprijs
€ 1.450.000 k.k.
Oplevering in overleg.

Het Prinseneiland vormt samen met het Bickerseiland en het Realeneiland de 'Westelijke Eilanden".
Eeuwenlang werden hier schepen gebouwd en allerlei hieraan verwante ambachten bedreven.
Tegenwoordig is het door zijn besloten ligging één van de meest gewilde, rustigste en meest sfeervolle
buurten in het centrum van Amsterdam. Water, scheepjes, kunstenaarsateliers, groen, straatjes zonder
stoepen en vrijwel zonder verkeer, maken de buurt tot een oase van poëtische rust. De bewoners
waarderen dat en hebben er veel voor over die sfeer te behouden en waar mogelijk te verbeteren. De
Haarlemmerdijk en - straat bevinden zich, evenals de Jordaan, op loopafstand. Daar zijn winkels, markten
met een grote verscheidenheid in aanbod, van de dagelijkse levensbehoeften tot luxe artikelen. En een
internationale variëteit aan uitstekende restaurants, gezellige cafés, en zelfs één van de mooiste oude
bioscopen van Amsterdam. Ook op loopafstand zijn haltes van tram en bussen met uitstekende
verbindingen, o.a. naar het nabij gelegen Centraal Station.

Plattegrond straatniveau

Plattegrond benedenverdieping

Plattegrond eerste etage

English translation
Living the dream.....
This very special and unique water villa off appr. 140m2 with a terrace and its own pier
forms a long-cherished dream for many people. This three-storey residence, finished to
a high standard in 2017, is a more than evocative place to live. Situated on its own land
on the picturesque Prinseneilland.
Part of a small apartment complex of six neighbouring houses in the Dockside De
Prinsenwerf project, completed in 2002. Characteristic of this building is the wooden
truss construction visible in the facade and the sloping terrace that refers to the old
shipyard. The starting point for the construction was to incorporate the nautical
character of the location into the architecture. When the house was modernised and
upgraded inside in 2017, everything was realised with great taste using high-quality
materials. The result is a home with an absolute Wow factor, almost hard to imagine
moving from this.
WELCOME
On the quiet island, behind the communal outer wall, the houses are reached, each with
its own entrance on the courtyard side. Here you will find a safe place to park your
bicycle and leave the life of the street behind you. The house is designed in a playful
manner, with all the spaces connected in harmony. An open staircase connects the three
floors of this 21st-century canal house. An open hallway with guest toilet and wardrobe
is in direct connection with the rest of the house, making the terrace and water at the
rear immediately visible and accessible.

OUTSIDE
Almost automatically, the outdoor area must be mentioned as one of the first
features. Indeed, how special it is ... a terrace at the water's edge with its own
terrace and dock. Here you can see the sun rise and set. Here life is enjoyed to the
full when there is no resistance to go boating, swimming, SUP-ing or simply enjoying
the beautiful weather. A Sedum green roof on the second bedroom provides a nice
separation between inside and outside, and also gives the house itself extra privacy
from the waterfront.

COOKING
The modern and cozy kitchen offers space for a luxury floating kitchen with
handleless cabinets and various Miele appliances, including a refrigerator, freezer and
microwave, and an induction hob with built-in extractor. There is ample storage and
working space, while the walls invite you to place beautiful art. So also for a modern
chandelier, hung in the ridge of the loft of the house, which can illuminate the dining
area in the evening. The floor-to-ceiling windows connect the house with life on the
water, without compromising privacy. There is a door from the kitchen that leads to
the aforementioned outside.
LIVING
Through the open staircase you can enter the cosy living room, again in open
connection with the rest of the house. There are rightly two seating areas created; one
to retreat to and watch TV, a second where every visitor is drawn to the windows to
enjoy the beautiful view. Because of the partly slanted wall of the roof construction,
the artistic character thanks to the height and the used building materials, this is a
wonderful place to be in every season.
TO THE FLOOR
A staircase finally leads to the ground floor where optimal privacy and lots of light are
assured. Here is a long corridor that opens up all the rooms, but also offers a second
exit to the terrace at the back.
SLEEPING
Between the master bedroom and the second bedroom a green patio/terrace has
been created, so that both rooms have doors to the exterior. The second bedroom also
offers a wall-to-wall fixed window on the terrace side.
Both rooms are spacious, so green and quiet that it is almost amazing that this house
is part of the bustling city.

STORAGE
A lengthy wardrobe provides ample space for clothes, while a deep storage area
facilitates additional storage. Finally, there is a spacious built-in closet with
washer and dryer connections.
GOOD TO KNOW
According to information gathered;
The central heating boiler is from 2015. Underfloor heating downstairs under a
beautiful cast floor. All equipment in the kitchen is from the brand Miele, except
the BORA built-in extractor. The All equipment in the kitchen is from the brand
Miele, except the BORA built-in extractor. The whole house is double glazed and
roof insulated. Energy label A.
Roofs were renewed in 2009. Exterior paintwork 2020.
In the street there is regularly a parking space for sale and for rent.
ASSOCIATION OF OWNERS
Because the residences were built simultaneously in 2002 and want a unified
look, it was decided to create an Owners' Association (called De Prinsenwerf).
Management is done jointly, administration by Rappange BV. There are house bylaws present. Service costs are EUR 300 per month, including water usage.
The house is situated on own land, so no leasehold.

AN OASIS OF PEACE NEAR THE BUSTLING CENTRE
The Prinseneiland forms together with the Bickerseiland and the Realeneiland
the 'Western Islands'. For centuries, ships were built here and all kinds of related
crafts were practiced. Today, its secluded location makes it one of the most
sought-after, quiet and attractive neighbourhoods in the centre of Amsterdam.
Water, little ships, artists' studios, greenery, streets without pavements and
virtually no traffic, make the neighbourhood an oasis of poetic peace. The
residents appreciate this and are very keen to preserve this atmosphere and
improve it wherever possible. Haarlemmerdijk and Haarlemmerdijk Street are
within walking distance, as is the Jordaan. There are shops, markets with a wide
variety of offerings, from daily necessities to luxury items. And an international
variety of excellent restaurants, cosy cafés, and even one of the most beautiful
old cinemas in Amsterdam. Also within walking distance are tram and bus stops
with excellent connections, including to the nearby Central Station.

All nice features and
aspects summarized:
Total living area approximately 140 m2 and more than 50m2 exterior;
All this recently renovated to a very high standard with luxury materials in
2017 (built in 2002);
Private terrace and jetty;
2 bedrooms;
Almost entirely glass front to waterfront;
Luxury kitchen and sanitary;
Optimal insulation;
Energy label A;
Service costs EUR 300 per month;
Sublime location;
OWN GROUND (no lease-hold)

Listing price
EUR 1,450.,000.= k.k.
Delivery to be determinated jointly.

Ruimte voor aantekeningen/
space for taking notes

The offered property has been measured by an external company in accordance with the measurement instruction. This measurement instruction is
based on the NEN2580. The measuring instruction is intended to provide a more uniform method of measuring to give an indication of the usable
area. The Measuring Instruction does not fully exclude differences in measuring results, due to differences in interpretation, rounding off or other
factors.
The Measurement Instruction does not fully exclude differences in measurement results due to differences in interpretation, rounding off or
limitations in the execution of the measurement.
Until the expiry of the cooling-off period, the Seller shall give the Purchaser the opportunity to measure and check the dimensions of the home
himself or have them measured. The Purchaser further declares that the results of this measurement report are sufficiently clear to him and declares
that he agrees with them. After the expiry of the cooling-off period, the Seller or selling agents can therefore no longer be held liable for deviations in
the actual usable area from the sales information.

Even voorstellen/Nice to meet you

Een huis kopen doe je stukken beter met een makelaar. Meer kennis, meer zekerheid, meer
overtuiging.
We hopen dat u dat ook zo ervaart. En dat u al een deskundige (NVM-) makelaar heeft
ingeschakeld voor de koop van deze of misschien toch een andere woning. Het maakt u een stuk
succesvoller en slagvaardiger.
Zo niet, dan staan wij graag tot uw beschikking om het verschil uit te leggen. Bel ons gerust voor
een vrblijvend orientatiegesprek. Bij deze ontmoeting treden wij op voor de verkoper en kunnen u
dus niet adviseren over de aankoop van deze mooie woning.
Buying a house is something one does best with the assistance of a good realtor. More knowledge,
more certainty, more convincement.
We hope you feel te same way too. Here we are for you, eager to find your perfect new home. We
hope you have already engaged an expert (NVM) real estate agent to help you purchase and be
successfull at it. It will make you a lot more successful and decisive.
If not, we will be happy to explain the dfifference to you. Please feel free to call us for some first
orientation. Having met you at showing you this beautiful house we have currently for sale, we
cannot advice you as we act on behalf of the owner.
Met vriendelijke groeten/with kind regards,
Team &Bijleveld makelaardij,
Angelique Bijleveld
Alice Janssen
Roba el Sayed
Esther Olivier
Dianne Meuleman

dank voor
uw
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TEAM &B
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interest
TEAM &B

