Stijlvolle woonboot met
dakterras en drijvende tuin
75 m² - Da Costakade 310 1052 SJ, Amsterdam,
Netherlands Noord-Holland Netherlands

Property Description

Belangrijkste details
Soort woning:

Woonboot

Type aanbod:

Te huur

Stap aan boord van deze unieke woonark en
ontdek een compleet nieuwe wereld van licht,
ruimte en comfort. Maar liefst 75 vierkante meter
groot, een prachtige vormgeving en voorzien van
alle gemakken die je bij een modern high-end
appartement verwacht. Dat is wat deze drijvende
villa aan de rand van de Jordaan te bieden heeft,
een ervaring op zich!

Woonboot ID:

1016

De woonkamer is aan de waterkant voorzien van
een geweldig groot schuifraam dat een heerlijk
uitzicht geeft over de Da Costagracht. Minstens
zo mooi is de drijvende tuin waarop weelderige
bamboe scheuten het hele jaar door voor een
heerlijk fris uitzicht en de nodige privacy zorgen.
De stijlvolle eethoek met Amerikaanse jaren ’50
tafel en stoelen nodigen uit voor lekker lang
tafelen en natafelen. En zodra de eerste
zonnestralen de stad opwarmen is het ronduit
genieten op het ruime en unieke dakterras dat
uitzicht geeft over de gracht en het voorbij
trekkende stadsleven. Dat vraagt erom een mooie
fles open te trekken en te proosten op het leven!

Bouwjaar:

DEZE WOONBOOT IN AMSTERDAM IS
MOMENTEEL NIET BESCHIKBAAR

Het ontwerp van deze woonboot laat zich het best
omschrijven als warm en speels. Het gebogen
plafond in de woonkamer en grote slaapkamer

Price Type:
Prijs:
Uitzicht:
Oppervlakte:

Per maand
€2.600 Per maand
Gracht
75 m²
2003

loopt zorgt voor speelse reflecties van het
wateroppervlak. Een rustgevend en steeds weer
veranderend effect dat je in geen enkel huis aan
het vasteland zult vinden. De master bedroom
heeft een uniek tweepersoons Queen Size bed van
waaruit je ’s ochtends een heerlijk uitzicht over
het water hebt. De tweede slaapkamer, eveneens
voorzien van grote kledingkast, heeft twee één
persoons bedden die ook tegen elkaar geplaatst
kunnen worden.
Tot slot is er de badkamer die voorzien is van
groot ligbad met douche, toilet en dubbele
wastafel. De spiegel is verwarmd en beslaat dus
niet. De Italiaanse witte en diepblauwe Appiani
tegels zorgen voor een prachtige aankleding van
het geheel.

Kenmerken woning
Verwarming:

Garden
Keuken:
Dakterras

Beschikbare apparaten
Ijskast:

Central
Uitzicht

Magnatron

Volledig uitgerust
Hoge plafonds

Opslagruimte

Standaard
Fornuis

Wasmachine

TV

Audio apparatuur

Haardroger

Schoonmaak service

Oven

Afwasmachine

Servies

Satelliet tv

Handdoeken

Strijkijzer
Internet:

Buurt
Land:
Provincie:

Kenmerken buurt
NL

Busstation:

Noord-Holland

Vliegveld:

Land:

Nederland

Koffie tent

Stad:

Amsterdam

Postcode:
Straat:
Huisnummer:
Postcode:
Verdieping:

Draadloos

1052 SJ
Da Costakade
310
1052sj
0

Strand:

1 Minuten
20 Minuten

20 Minuten

Bioscoop:

5 Minuten

Park:

1 Minuten

School:

1 Minuten

Universiteit:
Bezienswaardigh

15 Minuten
1 Minuten

Lengtegraad:

E4° 52' 19.8''

Breedtegraad:

N52° 22' 18''

eden:
Musea:

-

1 Minuten

