
TE KOOP

Middelveldstraat 59, Amsterdam
Vraagprijs € 545.000 k.k.

VLIEG Makelaars OG 

Amsterdam


Valkenburgerstraat 223 B


1011 MJ  Amsterdam

020-5247430


www.vlieg.nl


amsterdam@vlieg.nl



“Kom binnenkijken!”



> Kenmerken

Woonoppervlakte



 141 m²





Perceeloppervlakte



 133 m²





Inhoud



 539 m³





Energielabel



 C

> Omschrijving

RUIM EN LICHTE GEZINSWONING GELEGEN OP EIGEN GROND MET 

GARAGE, 2 WELLNESS BADKAMERS + SAUNA!





Jij bent op zoek naar een comfortabel huis in de stad, waarvandaan je 

gemakkelijk en snel op weg bent naar je werk in de stad, op de Zuidas of 

Schiphol. Dat komt hier wel goed! Of je nou met de fiets, het openbaar 

vervoer, of de auto reist, vanaf de Middelveldstraat ben je binnen no time 

op plaats van bestemming in en rondom Amsterdam. Je auto kan hier nog 

'ouderwets' gratis geparkeerd worden en ook voor de kinderen is dit een 

heerlijke plek om te wonen: De Punt staat bekend als een veilige en rustige 

buurt, met veel groen en buitenspeelplekken. 





Deze royale woning van 140+ m2 woonoppervlakte biedt je ruimvoldoende 

leefruimte plus een paar handige extra's zoals een eigen garage, rolluiken 

rondom en rook- en inbraakalarmen door de gehele woning. Zo zit je hier 

comfortabel én veilig! Een andere fijne bonus is dat de 

onderhoudsvriendelijke achtertuin pal op het zuiden ligt en daarmee volop 

van de zon geniet. 





Voor wie geen thuiswonende kinderen (meer) heeft, is deze woning ideaal 

ingedeeld met op de eerste etage 1 riante slaapkamer met een inloopkast 

en een luxe wellness badkamer met o.a. een regendouche, een 

tweepersoonsligbad en een sauna. Op de tweede etage is 1 grote 

zolderkamer met een tweede badkamer aanwezig. Liever een andere 

indeling realiseren met extra slaapkamers? Ook dat is hier heel goed 

mogelijk! Kortom: voor wie heerlijk rustig en comfortabel wil wonen op een 

toplocatie in Amsterdam: pak je kans! 





Over de ligging en de buurt:


De woning is gelegen in populaire woonwijk De Punt, in een rustige straat 

met veel groen. Er zijn diverse buurtwinkelcentra op korte afstand (o.a. aan 

het Dijkgraafplein, aan de Pieter Calandlaan en aan het Osdorpplein) 

evenals diverse basisscholen en kinderopvangcentra. De dichtstbijzijnde 

tramhalte bevindt zich op enkele minuten lopen en brengt je binnen no 

time naar ieder deel van de stad en Amsterdam CS. Ook de uitvalswegen 

(A9, A5, ring A10) zijn vanaf hier gemakkelijk en snel aan te rijden. 










Indeling van de woning:


Begane grond:


Via de ruime voortuin met een betegeld paadje en toegang tot de 

garage, bereiken we de voordeur van de woning. Achter de voordeur 

vinden we de entreehal met de meterkast en het gastentoilet. Via 

dubbele deuren is er toegang tot de sfeervolle woonkamer met open 

keuken. De royale woonkamer is tuingericht en geniet door de 

aanwezigheid van grote raampartijen en een lichtkoepel van een 

grote hoeveelheid lichtinval. Het geheel is hoogwaardig afgewerkt 

met een marmeren tegelvloer (met vloerverwarming), sierlijsten, 

inbouwspotverlichting en een cinewall met haard. Een grote 

schuifpui biedt toegang tot de achtertuin. De strakke, L-vormige 

keuken (Schmidt) met kookeiland/bar bevindt zich aan de voorzijde 

van de woning en beschikt over hoogwaardige inbouwapparatuur 

van Siemens: een inductiefornuis, oven, magnetron, koelkast, vriezer 

en een vaatwasser. Een open trapopgang in de woonkamer, brengt 

ons naar de eerste verdieping. 





Eerste verdieping:


Op deze verdieping vinden we 1 riante slaapkamer met een 

inloopkast en een grote, ensuite badkamer. Ook op deze etage is 

sprake van een luxueuze afwerking met in de slaapkamer een 

marmeren tegelvloer, sierlijsten en inbouwspotverlichting. Vanuit de 

slaapkamer is er toegang tot een zonnig balkon op het zuiden. De 

ensuite badkamer is uitgevoerd met inbouwspotverlichting, een 

tweede toilet, een bidet, een dubbele wastafel met meubel, een 

regendouche en een tweepersoonsligbad. Vanuit de badkamer is er 

toegang tot de sauna. 





Tweede verdieping:


Middels een vaste trap op de eerste verdieping, bereiken we de ruime 

tweede verdieping met de zolderkamer en de tweede badkamer. 

Door de toevoeging van een dakkapel, is ook deze kamer lekker ruim 

en licht. De tweede badkamer is voorzien van een derde toilet, een 

wastafel, de aansluitingen voor de witgoedopstelling en wederom 

van een heerlijke regendouche. 





Tuin: 


De onderhoudsvriendelijke achtertuin is gelegen op het zuiden en 

beschikt over een groot betegeld terras, een gezellig verandaterras 

onder houten overkapping, een handige houten berging en een 

degelijke schutting. 





Parkeren: 


Eigen garage, voorzien van elektriciteit, en er is parkeergelegenheid 

rond de woning. 





Kenmerken van de woning:


• Grote tussenwoning op een prettige locatie in Amsterdam West


• 2 luxe badkamers: o.a. regendouche, tweepersoonsligbad en een 

sauna


• Zonnige en onderhoudsvriendelijke achtertuin op het zuiden met 

verandaterras onder overkapping + een balkon op het zuiden 


• Eigen garage 


• Rolluiken rondom het huis


• Rook- en inbraakalarmen in de gehele woning


• Gelegen in een prettige en kindvriendelijke buurt De Punt, nabij alle 

dagelijkse voorzieningen


• Volledige eigendom












































> Plattegrond



> Plattegrond



> Plattegrond



> Plattegrond



> Kadaster Ontdek het perceel...


van Middelveldstraat 59



“Woon jij 

binnenkort op 

deze locatie?”



INTERESSE
in deze woning?

Neem gerust contact met ons op!
We helpen je graag verder.

020-5247430


www.vlieg.nl


amsterdam@vlieg.nl

VLIEG Makelaars OG 

Amsterdam


Valkenburgerstraat 223 B


1011 MJ  Amsterdam


