
Olympiaplein 89-2, Amsterdam

Zeer licht en ruim hoekappartement



Zeer centraal gelegen
Oud-Zuid



Zeer licht en ruim hoekappartement met een 
woonoppervlakte van circa 134 m2, 4 
slaapkamers, een woonkamer en-suite en 
twee heerlijke balkons. Het appartement 
verkeert in goede staat van onderhoud en 
beschikt over een prachtige visgraat 
eikenhouten parketvloer en glas-in-lood 
deuren.

De ligging is zeer gunstig in Oud-Zuid dicht bij 

de Zuidas en met vele voorzieningen in de 

directe omgeving, zoals aan de gezellige 

Marathonweg, Stadionweg en 

Beethovenstraat.

Visgraat eikenhouten vloer 

en glas-in-lood deuren



Indeling
Binnenkomst in de imposante entreehal met 
garderobe en apart toilet. 

Aan de voorzijde de zeer ruime en lichte 
woonkamer en-suite met glas-in-lood deuren. 
Door de hoekligging en de vele ramen is de 
woonkamer zeer licht. De open keuken beschikt 
over diverse inbouwaparatuur, zoals een Smeg 
gasfornuis met oven en een vaatwasser. Het 
eerste zonnige balkon is aan de voorzijde, op het 
zuiden, gelegen.  

Rechts naast de keuken zit een deur naar de 
handige bijkeuken met opslagruimte en de 
aansluiting voor de wasmachine en droger. Vanuit 
de bijkeuken toegang tot het tweede balkon, 
gelegen op het oosten. 

Vanuit de ruime entreehal is er toegang tot de vier 
slaapkamers en een moderne badkamer met een 
toilet, wastafelmeubel en een inloopdouche.















Het appartement is in Oud-Zuid gelegen, dichtbij de Zuidas en met vele voorzieningen 
in de directe omgeving. Voor de dagelijkse boodschappen, zoals bij de Albert Heijn, 
Marqt, Ekoplaza en Le Fournil, kunt u terecht bij de gezellige Stadionweg, 
Marathonweg en Beethovenstraat. Ook treft u hier diverse restaurants en cafés, zoals 
Bar BAUT, Café Kiebêrt en Bar Kaspar. Om te sporten zijn er diverse faciliteiten direct 
aan het plein gelegen: voetbal bij AVV Swift, padellen en skaten bij het sportpark 
Olympiaplein. Voor een wandeling liggen de parken zoals het Vondelpark en het 
Beatrixpark op loopafstand. Het appartement is gunstig gelegen ten opzichte van de 
A10 en is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer. Tramhalte Olympiaplein, 
metro halte en station Amsterdam Zuid liggen op loopafstand, vanaf Station Zuid is 

het 6 minuten met de trein naar Schiphol.

Locatie



Bijzonderheden

- Zeer licht appartement met een woonoppervlakte van circa 134 m2, 2 
balkons en 4 slaapkamers;

- Zeer gunstig gelegen ten opzichte van de Zuidas en vele 

voorzieningen;

- Alle ramen zijn grotendeels voorzien van dubbel glas;

- Vanwege vele licht en dubbel glas waren de energielasten afgelopen 

jaren relatief laag , ? 135,- per maand 

- De erfpachtcanon is afgekocht tot 2055, aanvraag overstap is gedaan;

- Servicekosten VvE: ? 152,83,-  per maand;

- Vrij uitzicht over de Stadionweg 

- Parkeren middels vergunningstelsel, er is op dit moment geen 

wachtlijst en er zijn twee vergunningen mogelijk.
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