NICOLAES
WITSENHUYS
CITY APARTMENTS
Nicolaas Witsenstraat 3
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The Entrance
The communal main entrance on the first floor, to the residences
on number 3, will receive sophisticated natural stone flooring and a
central elevator and stairwell to all floors.
Layout
The apartments (right side) on the first and second floor of the
property, each have a floor area of approximately 65 square meters.
They are all three identically laid – out as two-bedroom apartments,
featuring two bath rooms, walk-in shower area and a single toilet.
The apartments (left side) on the first and second floor, have a floor
area of approximately 61 square meters. They are also identically
laid – out as two-bedroom apartments, however featuring one bath
room with walk-in shower and a single toilet.
The intermediate apartments feature at the front of the property a
large living room and an adjacent luxurious fitted open kitchen.
Next to this, every apartment offers a laundry room, a cloakroom
and, if possible, built-in wardrobes and storage space.
The French doors leading to a full-width balcony on the backside,
creating pleasantly light and spacious residences.
The light attic two bedroom apartments have the balcony adjacent
to the living and dining room on the backside and a sunny roof
terrace, accessible via the communal indoor staircase.
Finishing
Smooth-finished plastered walls, wood flooring, large skirting
boards and atmospheric fireplaces, these are just a few beautiful
details characterizing the Nicolaes Witsenhuys apartments.
All residences are equipped with new installations for water, gas,
electricity, ventilation and also feature tailor-made cupboards, custom washbasin furniture and a custom kitchen.
In short: A unique residence for spacious comfort and the enjoyment of a large outdoor space.
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Renovation
With the renovation of the Nicolaes Witsenhuys the foundation has
been renewed and the façade has been restored to its original style.
In addition, all façade frames and windows have been replaced for
new hardwood frames with insulating glass windows.
Details
– Sustainable finishing of the highest possible standards
– E xceptional amount of outdoor space
– Apartments enjoy direct access via the elevator
from the central hall
– Low u-values and solid fire safety standards EU energy
label A target
– Video intercom
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De entree
De gezamenlijke hoofdentree op de bel-etage, voor de woningen
op huisnummer 3, krijgt een luxe uitgevoerde natuurstenen vloer
en heeft een centrale lift en een trappenhuis voor alle verdiepingen.
Indeling
De appartementen (rechterzijde) gelegen op de eerste en tweede
verdieping van het complex hebben elk een vloeroppervlakte van
circa 65 m². Beide appartementen zijn identiek ingedeeld als driekamer- ofwel ‘two-bedroom’ appartement en hebben twee
badkamers, met inloopdouches en een apart toilet.
De appartementen (linkerzijde) op de eerste en tweede verdieping
van het complex hebben elk een vloeroppervlakte van circa 61 m².
Ook deze appartementen zijn identiek ingedeeld als driekamerofwel ‘two-bedroom’ appartement . Deze hebben één badkamer,
met inloopdouche en een apart toilet.
De tussenliggende appartementen hebben aan de voorkant van het
complex een ruime woonkamer en een daaraan grenzende luxe op
maat gemaakte open keuken. Daarnaast biedt elk appartement een
wasruimte, een garderobe, waar mogelijk inbouwkasten en bergruimte.
Openslaande deuren leiden naar de gevelbrede balkons die de
woningen aangenaam licht en ruimtelijk maken.
De driekamer kapappartementen hebben elk een zoning balkon
grenzend aan de woon – en eetkamer aan de achterzijde en hebben
een zoning dakterras, toegankelijk via het inpandige trappenhuis.
Afwerking
Strak gestukadoorde muren, houten vloeren, hoge plinten en
sfeervolle haarden, dit zijn slechts enkele mooie details die de
Nicolaes Witsenhuys appartementen typeren.
De woningen zijn voorzien van nieuwe installaties voor water,
gas, elektra, ventilatie en op maat gemaakte kasten, maatwerk
wastafelmeubels en een maatwerk keuken.
Kortom: Unieke woningen met ruimtelijk comfort en het genot
van een riant buiten.
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Renovatie
Met de renovatie van het Nicolaes Witsenhuys is de fundering
vernieuwd en is de voorgevel gerestaureerd en in haar oorspronkelijke stijl teruggebracht. Bovendien zijn alle gevelkozijnen en ramen
vervangen voor nieuwe hardhouten kozijnen met isolatieglas.
Bijzonderheden
– Duurzame afwerking op hoogst haalbare niveau
– On-Amsterdams veel buitenruimte
– Appartementen via de centrale hal rechtstreeks bereikbaar
met de lift
– Energielabel A (streefwaarde)
– Hoge isolatiewaarden en mate van brandveiligheid Video
intercom-installatie
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Object
Intermediate and attic apartment

Acceptance
In agreement

Asking price
From € 650.000 to € 750.000 plus costs

Foundation
New foundation

Layout
Entrance/hall
Toilet
Kitchen
Living room
1 or 2 bathrooms
2 bedrooms
Storage cupboard

Cadastral
City		
Section 		
Number 		

Amsterdam
I
11740-A-5 to 11740-A-10

020 330 0468
020 620 8816

ca. 61 – 65 m²
ca. 3,5 – 9,6 m²
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Aanvaarding
In overleg
Fundering
Nieuwe fundering
Cadastral
Gemeente		
Sectie 		
Nummer		

Vertrekken
Entree/hal
Toilet
Keuken
Woonkamer
1 of 2 badkamers
2 slaapkamers
Bergkast

Amsterdam
I
11740-A-5 t/m 11740-A-10

Bestemming
Wonen

Voorziening
– Elektrische installatie voorzien van meerdere
groepen en aardlekbeveiliging
– Vloerverwarming
– Lift
Eigenschappen
Oppervlakte
Balkon		

Land Situation
Freehold

Buitenruimte
Balkon
Dakterras (kapappartement)
Contact
A & P Makelaardij
Dokters Makelaars

020 330 0468
020 620 8816

ca. 61 – 65 m²
ca. 3,5 – 9,6 m²

Grondsituatie
Gelegen op eigen grond

Maintenance
The building has been completely renovated,
both externally and internally.

We have created this brochure with due care. We will not accept
any responsibility for any incompleteness, inaccuracy or otherwise,
or the consequences thereof.

REB Projects

Vraagprijs
Van € 650.000 tot € 750.000 kosten koper

Outdoor space
Full-width balcony
Rooftop terrace (attic apartment)
Contact information
A & P Makelaardij
Dokters Makelaars
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Object
Luxe appartementen, Nicolaas Witsenstraat 5
te Amsterdam

Purpose
Residential

Facilities
– Electric installation with multiple groups and ground
fault circuit interrupter
– Underfloor heating
– Elevator
Characteristics
Floor area		
Balcony		
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Onderhoud
Het pand is zowel extern als intern volledig
gerenovererd.

You should always investigate and verify sources, particularly
with respect to personal intended use and potential renovation
plans.

Deze brochure is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of andierszins, dan
wel de gevolgen daarvan.

U dient zelf ook te rechercheren en te verifiëren, met name ten
aanzien van uw beoogd gebruik en uw eventuele verbouwplannen.
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Choosing a notary
The sales and purchasing agreement will be drawn up in accordance with the model of the Royal
Dutch Association of Civil-law
Notaries (KNB), Ring Amsterdam,
by a notary office chosen by the
buyer, in the Amsterdam region
or within a 5 km radius of the
object for sale.
Putting in offers
For the purpose of the sales
procedure and demarcation of
responsibilities, we would hereby
like to report the sales conditions,
in case the prospective buyer does
not wish to use professional purchasing assistance in the form
of an appointed or certified real
estate agent.
If, upon entering the negotiations,
the prospective buyer chooses
to do so, he or she should satisfactorily prove that the underlying
proposal has been adequately
financially guaranteed. This can,
for example, be demonstrated
through contact with or written
advice by a professional and approved financial institution or
consultant. Only written offers
sent (by post, fax and/or email)
to the selling real estate agent,
accompanied by a copy of a valid
identity document, will be processed.
The seller and his or her real estate
agent will notify the prospective
buyer of everything that needs to
be known, provided that inquiries
about facts that are or should be
known to the buyer after personal
investigation, should such investigations of the general opinion
be requested of the buyer, do not
have to be provided by the seller
and/or his or her real estate
agent.

04-01

The prospective buyer
accepts his or her obligation to
investigate, as such. Prior to purchase, the prospective buyer
should personally consult the
customary sources.

City apartments

Offers remain in full force and
effect until the buyer (and/or his
or her real estate agent) responds
by accepting the offer, submits a
different proposal or rejects the
offer of the prospective buyer.

Written Record
Unlike the situation prior to 1
September 2003, the purchase
of a property (by a consumer) is
valid when the purchasing agreement is signed by the buyer and
the seller. Until that time, the
purchase is not legally valid. This
has been confirmed by multiple
courts; if the purchase agreement
of a property is not signed conform
article 7:2 Burgerlijk Wetboek, the
sanction is void.

Three-day reflection period
Since 1 September 2003, the
‘legislation unmovable properties’
has been in force. The effect
on the housing market and real
estate industry can be outlined
in two key elements: the buyer
is given a three-day reflection
period and a written record of
the purchase.

Notariskeuze
De koopakte zal worden opgemaakt volgens het model van de
Koninklijke Notariele beroepsorganisatie, Ring A’dam, door een
door koper aan te wijzen notaris
kantoorhoudende in de regio A’dam of binnen een straal van 5
km van het ter verkoop aangeboden object.

Reflection Period
A consumer who buys a property
is entitled to a threeday reflection
period, during which he or she
can still cancel the agreement. It
means the consumer is given the
opportunity to ask for professional assistance and think things
through. This reflection period is
of compulsory law: the buyer and
seller cannot agree not to use it,
although the buyer can waive the
remaining time of the reflection
period. The reflection period
starts on the day following the
day on which the buyer has received (a copy) of the purchase
agreement, which is signed by
both parties. The time of receipt
is not important.

Uitbrengen van biedingen
Ten behoeve van de voortgang
van de verkoop en afbakening
van verantwoordelijkheden geven
wij hierbij graag melding van de
verkoopcondities in geval een
aspirant-koper geen gebruik
wenst te maken van deskundige
aankoopbegeleiding zulks in de
vorm van een beedigd of gecertificeerd makelaar.
lndien bij het aangaan van de onderhandelingen hiertoe door de
aspirant-koper wordt gekozen,
dient deze aan verkopende makelaar naar genoegen aan te tonen
dat het onderliggend voorstel
voldoende financieel is gewaarborgd.
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Dit kan worden aangetoond door
bijvoorbeeld contact met of afgifte van een uitgebracht advies
door een daartoe deskundig en
erkend financiele instelling of
adviseur. Biedingen worden
slechts behandeld indien deze
schriftelijk (per post, fax en/of
e-mail) aan de verkopend makelaar zijn toegezonden, vergezeld
van een afschrift van een geldig
legitimatiebewijs.
De verkoper en diens makelaar
zal aan aspirant-koper al hetgeen
meedelen dat ter kennis van koper behoort te worden gebracht,
met dien verstande dat inlichtingen over feiten welke aan koper
bekend zijn of uit eigen onderzoek bekend hadden kunnen zijn,
voor zover een dergelijk onderzoek naar de geldende verkeersopvattingen van koper verlangd
mag worden, door verkoper en/of
diens makelaar niet behoeven te
worden verstrekt.
Aspirantkoper aanvaardt diens
onderzoeksplicht als zodanig. De
aspirant-koper dient zelf de voor
koop gangbare informatiebronnen
te raadplegen.
Biedingen blijven van kracht tot het
moment waarop de verkoper (en/
of diens makelaar) antwoordt met
een acceptatie, het uitbrengen van
een ander voorstel of door afwijzing van het door aspirant-koper
uitgebrachte voorstel.

