
‘PARKZICHT’ - APPARTMENT MET DIEPE TUIN
Vossiusstraat 71, Amsterdam

 



Zeer charmant appartement (202 m2) met diepe tuin op het zuiden en 1
parkeerplaats in het statige complex “Parkzicht” gelegen aan een rustige,
doodlopende straat direct aan het Vondelpark in stadsdeel Oud-Zuid. Het
appartement heeft 3 slaapkamers en 2 badkamers. Het complex beschikt over een
lift.

Het gebouw kenmerkt zich door de ruime appartementen met de ligging aan het
Vondelpark. In de onderbouw van het complex “Parkzicht”, is er een
automatische parkeergarage.

CHARMANT APPARTEMENT MET DIEPE ZONNIGE TUIN EN 2 PARKEERPLAATSEN

Aan het Vondelpark met veel privacy



Entree in de hal met garderobekast en apart toilet.
Aan de voorzijde een ruime woonkamer met grote
openslaande ramen die prachtig uitzicht op het
Vondelpark bieden. Tussen de woonkamer en de
woonkeuken is een study gecreëerd met veel
kastruimte. De royale woonkeuken heeft diverse
inbouwapparatuur en een groot kookeiland.
Openslaande deuren naar de veranda met trap naar
de prachtig aangelegde tuin. De heerlijke groene
tuin van 124 m2 is gelegen op het zuiden en heeft
de hele dag door zon

LAY OUT

Op de begane grond bevinden zich drie
slaapkamers, twee badkamers en een apart toilet.
De master bedroom heeft een open badkamer en
een handige inloopkast. Vanuit de master bedroom
openslaande deuren naar de zonnige tuin.

Kelder intern te bereiken, bergruimte en laundry

Diepe zonnige tuin, 3 slaapkamers, 
2 badkamers







PLATTEGROND – EERSTE VERDIEPING



PLATTEGROND – BEGANE GROND



PLATTEGROND - SOUTERRAIN
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Het dubbele benedenhuis ligt aan de chique en doodlopende Vossiusstraat, grenzend aan het
Vondelpark in het Museumkwartier van stadsdeel Oud-Zuid, nabij de bruisende P.C.
Hooftstraat. Alle faciliteiten, zoals boodschappen, chique boutiques, restaurants, musea,
gezellige terrassen en het Concertgebouw liggen binnen loop- en fietsbereik. Diverse bus- en
tramverbindingen richting alle delen van de stad liggen in de buurt en de A10 is binnen enkele
autominuten te bereiken.

LOCATIE

• Gelegen op eigen grond;
• Ruime tuin op het zuiden van ca. 124 m2;
• Woonoppervlak ca. 202 m2;
• Drie ruime slaapkamers en twee badkamers;
• Entree zowel op de begane grond als de eerste verdieping;
• In het gehele appartement ligt een vloerverwarming, per kamer in te stellen;
• Aan de achterzijde vanaf het terras uitzicht op het Vondelpark;
• Aan de voorzijde uitzicht op de Vondelkerk en de vijver van het Vondelpark;
• Servicekosten VvE € 450,- per maand voor het appartement;
• Parkeerplaats in de garage te koop voor €150.000,- K.K., parkeren gaat via een geautomatiseerd

parkeersysteem;
• Servicekosten VvE €120,- per maand voor de parkeerplaats;
• Het complex beschikt over een lift;

Vossiusstraat 71
1071 AK Amsterdam

 


