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L- Het leefgedeelte 
R - De brede groenstrook aan de
Churchill laan

Een heerlijk lichte en sfeervolle etagewoning
met een oppervlakte van 106m2 in het
mooiste deel van de Rivierenbuurt met maar
liefst 3 slaapkamers, gezellige eetkeuken en
balkon op het zuiden. 

Heerlijk licht en sfeervol...



Welkom....
Het appartement biedt veel privacy en is gelegen aan de
statige Churchilllaan, tussen de populaire Schelde- en
Maasstraat. De woning is enige jaren geleden
gerenoveerd. Het schilderwerk is recent uitgevoerd.



Het appartement is
praktisch ingedeeld: de
ruime hal geeft toegang tot
alle vertrekken. Het
leefgedeelte bestaat uit een
mooie kamer en suite, met
aan de achterzijde een
ruime woonkeuken en aan
de voorzijde een gezellig
zitgedeelte met erker.
Beide gedeeltelijk
afgescheiden door nog
oorspronkelijke diepe en
vaste kasten (met glas in
lood deuren). Het
appartement is geheel
voorzien van dubbele
beglazing, houten
vloerdelen met gekrijte
finish en glad gestuukte
wanden. 









Koken

De greeploze keuken (SieMatic) is zeer luxe en uitgerust met alle denkbare inbouwapparatuur (Bosch), een
Quooker en een 6-pits gasfornuis van Boretti. Vanuit de eetkamer bieden dubbele deuren toegang tot het
balkon, die door de zuidelijke ligging vrijwel de hele dag zon biedt. 





Slapen

Er zijn drie slaapkamers, waarvan twee aan de voorzijde en een ruime kamer aan de achterzijde.
Deze beschikt over een vaste kastenwand met o.a. aansluiting voor de droger en wasmachine. 







Badkamer

De lichte en moderne badkamer aan de achterkant is
voorzien van een ligbad, separate douche en een
wastafelmeubel. Er is een apart toilet aanwezig. 



Vraagprijs  

€ 785.000 k.k. 

Oplevering in overleg.

De Churchilllaan bestaat uit twee gescheiden rijbanen met daartussen een brede groenstrook met
bomen. De Scheldebuurt maakt deel uit van het Plan Zuid en is door het unieke karakter
aangewezen als beschermd stadsgezicht. Het voorzieningenniveau ligt ongekend hoog: Maasstraat
en Scheldestraat bieden tal van winkels voor de dagelijkse en niet dagelijkse boodschappen en
veel gezellige restaurants en cafés. De Pijp, met de Albert Cuypmarkt én de Beethovenstraat liggen
om de hoek. In de directe omgeving zijn diverse goede basis- en middelbare scholen en
kinderopvang aanwezig. Voor sport en ontspanning kun je terecht in het Amstelpark of het
Beatrixpark. 

Het appartement is gunstig gelegen ten opzichte van de Zuidas en is goed bereikbaar met het
openbaar vervoer (o.a. metrostation Europaplein en tram 12). De bereikbaarheid met de auto is
uitstekend: uitvalswegen met aansluiting op de ringweg (A2 en A10). 



Vereniging van
Eigenaren

Het zonnige op het zuiden gelegen balkon

De vereniging van eigenaren betreft enkel het pand Churchilllaan 151, bestaat uit vijf
appartementsrechten, wordt professioneel beheerd en is financieel gezond.

& Al het moois
samengevat

Geweldige locatie
106 m2 (NEN-2580 meetrapport aanwezig)
 3 slaapkamers
Balkon op het zuiden
Actieve en professionele VvE; servicekosten circa € 116,- per maand
Erfpachtcanon € 855,- per jaar, jaarlijks geïndexeerd (tijdvak loopt tot
en met 2052) 
Afkoop van eeuwigdurend canon vanaf 2052 is ingediend bij Gemeente
Amsterdam, onder gunstige voorwaarden vastgelegd
Cv-installatie (2011)
Energielabel D
Net trappenhuis; onlangs geschilderd
Veel (ingebouwde) kastruimte in slaapkamers en woonkamer
Originele details zoals glas in lood, paneeldeuren en plafondplinten
Houten vloer (gekrijte finish en brede planken)
Glad gestuukte wanden
Een parkeervergunning vraagt u aan bij de gemeente. 





A lovely bright and cozy apartment with an surface of 106m2 in the best part of the
Rivierenbuurt with 3 bedrooms, kitchen and balcony facing south. 
The apartment offers lots of privacy and is located on the stately Churchill laan, between
the popular Scheldestraat and Maastraat. The house was renovated several years ago.
The painting was recently done.

The lay out of this apartment is practical: the spacious hall gives access to all rooms. The
living area consists of a beautiful ensuite room, with at the rear a spacious kitchen and
at the front a cozy sitting area with bay window. Both partially separated by original
deep and fixed cupboards (with stained glass doors). This modern house is located on
the third floor with a sunny south facing balcony. There are three bedrooms, two at the
front and a spacious room at the rear. This room at the rear has a closet with
connections for the dryer and washing machine. 

The handleless kitchen (SieMatic) is very luxurious and equipped with all appliances
(Bosch), a Quooker and a 6-burner gas stove from Boretti. From the dining room double
doors you have access to the balcony, which due to its southern location offers almost
all day sun. The bright and modern bathroom at the rear is equipped with a bathtub,
separate shower and a washbasin. There is a separate toilet. 
The apartment is fully double glazed, wooden floor with chalked finish and smooth
plastered walls. 

The Churchill laan consists of two separate lanes with in between a wide green strip with
trees. The Scheldebuurt is part of “Plan Zuid” and, because of its unique character, has
been designated a protected cityscape. The level of amenities is unprecedented:
Maasstraat and Scheldestraat offer numerous stores for daily and non- daily shopping
and many restaurants and cafes. 

The Pijp, with the Albert Cuyp market and Beethovenstraat are just around the
corner. In the immediate vicinity are several good primary and secondary schools
and childcare. For sports and recreation you can go to the Amstelpark or the
Beatrixpark. 
The apartment is conveniently located for the Zuidas and is easily accessible by
public transport (including metro station Europaplein and tram 12). The accessibility
by car is excellent: roads with connections to the ring road (A2 and A10). 

English translation



All nice features and
aspects summarized:

Great location
106 m2 (NEN-2580 measurement report available)
3 bedrooms
South facing balcony
The Association of Owners(VVE) concerns only the building Churchill Avenue
151, consists of five apartment rights, is professionally managed and is
financially sound. The service costs approximately € 116, - per month
Ground lease canon € 855, - per year, annually indexed (period runs until
2052) 
Redemption of perpetual canon from 2052 has been submitted to the
Municipality of Amsterdam, under favorable conditions established
Central heating system (2011)
Energy label D
Neat staircase, recently painted
Many (built-in) closets in bedrooms and living room
Original details such as stained glass, paneled doors and ceiling moldings
Wooden floor (chalked finish and wide planks)
Smooth plastered walls
A parking permit can be requested from the municipality. 

Listing price 

EUR 785.,000.= k.k. Delivery to be determinated jointly.



Ruimte voor aantekeningen/
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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
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