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Grevelingenstraat 38 hs
Sfeervolle, lichte benedenwoning



Sfeervol, licht benedenhuis met een woonoppervlakte van 

circa 80m2, twee slaapkamers, een zeer ruime woonkamer 

en-suite met een ruime open keuken. Het appartement is 

gelegen in het mooiste en rustigste gedeelte van de gezellige 

Rivierenbuurt, Amsterdam Zuid. Dit lichte en ruime 

appartement verkeert in zeer goede staat van onderhoud en 

beschikt over diverse authentieke details, zoals glas-in-lood 

ramen en paneeldeuren. In het gehele appartement ligt een 

fraaie houten parketvloer.

Gelegen in het rustigste gedeelte van de 

gezellige Rivierenbuurt 

Via een portiekingang met granito vloer 

toegang tot het huis. Entree in de hal 

met ingebouwde garderobekast en een 

aparte berging met opslagruimte en 

aansluiting voor een wasmachine. 

Indeling



De ruime woonkamer en-suite is op 

de hoek gelegen en is zeer licht door 

de vele ramen. De kamers zijn 

gescheiden door middel van 

en-suite deuren met glas-in-lood 

ramen. . 
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Woonkamer en-suite

De open keuken is uitgerust met een 

natuurstenen werkblad, een 

ingebouwde vaatwasser, een 5-pits 

fornuis inclusief grote oven

Ruime, open keuken



Vanuit de woonkamer 

toegang tot een tweede hal 

met een moderne badkamer 

voorzien van een toilet, 

wastafel met een op maat 

gemaakte spiegel en een 

inloopdouche.

Moderne badkamer

Twee slaapkamers
Aan de voorzijde de eerste slaapkamer en aan de achterzijde de tweede 

slaapkamer. 



Gelegen op het 

Zuidwesten
De voorzijde van de woning, naast de entree, 

is gelegen op het Zuidwesten. Hier is de 

mogelijkheid gecreëerd om buiten te zitten en 

kan er genoten worden van de zon. 

 Mooie breden straten gecombineerd met 

vele groenvoorzieningen
Het appartement ligt in een rustige straat in de Rivierenbuurt op de grens van Oud-Zuid. De 

buurt staat bekend om zijn mooie brede straten gecombineerd met vele groenvoorzieningen, 

zoals het Beatrixpark en het Amstelpark. Alle voorzieningen zijn om de hoek, zoals diverse 

supermarkten, speciaalzaken en buurtwinkels. De Scheldestraat, Maasstraat, 

Beethovenstraat en De Pijp zijn op loopafstand van de woning, waardoor er aan horeca ook 

geen gebrek is (terrassen, lunchrooms, cafés en restaurants). De bereikbaarheid is goed en 

uitvalswegen zijn zeer dichtbij (de A-10, A-2 en de S109), als ook het openbaar vervoer met 

Noord-Zuidlijn (Metro), de tramlijnen 4 en 12, buslijn 15, het NS-Station de RAI en Zuid. Per 

fiets is binnen enkele minuten de Zuidas, De Pijp, Museumplein of de binnenstad te bereiken. 

Parkeren in de straat en omgeving kan met een parkeervergunning; er is vrijwel altijd plek voor 

de deur.



Bijzonderheden

- Woonoppervlakte van circa 80m2 en twee slaapkamers

- Servicekosten VvE ? 82,64 euro per maand

- Recentelijk dubbelglas (HR++) geplaatst 

- CV-ketel in 2021 nieuw geplaatst

- Erfpacht afgekocht 31-07-2052, overstap naar eeuwigdurende erfpacht is gemaakt

- Bouwjaar 1930
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