Moderne woonboot
Amsterdam West met
vloerverwarming
56 m² - Da Costakade 326 1053WP, Amsterdam,
Nederland Noord-Holland Nederland

Property Description

BESCHIKBAAR VANAF 20 september 2019
Deze fraaie woonboot aan de rand van de Jordaan
is vernoemd naar het bos ‘Arden’ uit
Shakespeares boek ‘As you like it’. Forest Arden
was de schuilplaats voor heimelijke geliefden die
hier in alle rust van elkaar konden genieten, weg
van alle rumoer van de stad. En een treffender
gelijkenis is bijna niet te vinden. De houten
wanden zorgen voor een heerlijke warme sfeer
waardoor je je gelijk thuis zult voelen. Niet in de
laatste plaats omdat deze woonboot is uitgerust
met alle voorzieningen die je in een modern
appartement verwacht: vloerverwarming, luxe
keuken met inbouw apparatuur en een geweldige
badkamer die met recht de status ‘spa’ toegedicht
kan worden.
De woonkamer heeft een fijne zithoek met
hoekbank, die tevens omgetoverd kan worden tot
slaapbank. Een fraai weggewerkt gordijn zorgt
voor de nodige privacy indien gasten gebruik
wensen te maken van deze extra slaapruimte. De
grote schuifpui in de woonkamer zorgt voor een
heerlijk ‘buiten gevoel’. Geniet van de vele
watervogels die op hun gemak voorbij zwemmen
terwijl de rimpels van het water je zorgen van
alledag meevoeren. ‘Zo heerlijk rustig’, zou Wim

Belangrijkste details
Soort woning:

Woonboot

Type aanbod:

Te huur

Woonboot ID:

1018

Price Type:
Prijs:
Uitzicht:
Oppervlakte:
Bouwjaar:

Per maand
€2.150 Per maand
Gracht
56 m²
2011

Sonneveld er goedkeurend over zeggen.
Ook de master bedroom is voorzien van een grote
schuifpui waardoor je ook hier fraai uitzicht over
het water hebt – een heerlijke plek om wakker te
worden. De tweede slaapkamer biedt eveneens
plaats aan twee personen en heeft openslaande
ramen met uitzicht over de gracht.
Kortom: wil je het ultieme buitengevoel in de stad
ervaren? Overweeg dan zeker de huur van deze
woonboot en geniet van ‘the best of both worlds’!

Kenmerken woning
Verwarming:

Beschikbare apparaten
Ijskast:

Central

Uitzicht
Keuken:

Magnatron
Volledig uitgerust

Hoge plafonds
Staat:

Gemeubileerd

Standaard
Fornuis

Wasmachine

TV

Audio apparatuur

Haardroger

Schoonmaak service

Oven

Afwasmachine

Servies

Satelliet tv

Handdoeken

Strijkijzer
Internet:

Buurt
Land:
Provincie:

Kenmerken buurt
NL
Noord-Holland

Land:

Nederland

Stad:

Amsterdam

Postcode:
Straat:
Huisnummer:
Postcode:
Verdieping:
Lengtegraad:
Breedtegraad:

Draadloos

1053WP
Da Costakade
326
1053WP
0
E4° 52' 18.6''
N52° 22' 11.4''

Winkelcentrum:

5 Minuten

Stadscentrum:

5 Minuten

Ziekenhuis:

5 Minuten

Politiestation:

3 Minuten

Treinstation:
Busstation:
Vliegveld:
Koffie tent:

20 Minuten
2 Minuten
25 Minuten
1 Minuten

Strand:

30 Minuten

Bioscoop:

10 Minuten

Park:

1 Minuten

School:
Universiteit:

-

2 Minuten
10 Minuten

Bezienswaardigh
eden:

5 Minuten

Musea:

2 Minuten

