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Deze brochure is met zorg samengesteld
en bevat naast foto’s van de werkelijke
situatie, een aantal artistieke impressies
die een mogelijke inrichting en sfeer
weergeven. Aan de gegeven informatie
kunnen geen rechten worden ontleend.

This brochure has been created with care
and consist of photos of the real situation
and redacted photos showing an artist
impression that provides a view on the
possible decoration and furnishing. No
rights can be derived from the
information provided.



groot wonen met de stad dichtbij

Tobias Asserlaan 279 in Diemen

bieden vanaf € 350.000

5 kamer appartement op de 3e verdieping

118m2 woonoppervlak met 2 balkons

4 slaapkamers

een gezonde vve en een goed onderhouden gebouw

het winkelcentrum en openbaar vervoer op loopafstand

slechts 20 minuten fietsen vanaf het centrum van Amsterdam

Deze brochure is met zorg samengesteld
en bevat naast foto’s van de werkelijke
situatie, een aantal artistieke impressies
die een mogelijke inrichting en sfeer
weergeven. Aan de gegeven informatie
kunnen geen rechten worden ontleend.



groot wonen met de stad dichtbij

Om de hoek ligt het Amsterdam Science Park en

sportcentrum van de Universiteit van Amsterdam. 

Het centrum van Amsterdam en andere locaties van 

UvA en HvA, waaronder Roeterseiland, P.C. Hoofthuis 

en de Wibautstraat, vind je op 20 minuten fietsen.

Daarnaast vind je op 5 minuten fietsen een breed 

scala aan sportmogelijkheden, van hockey en voetbal 

tot een groot fitnesscomplex met een klimmuur.

Achter het flatgebouw ligt een prachtige strook 

groen, waar een mooie wandeling zo gevonden is. Op 

ongeveer een kwartiertje fietsen bevindt zich het 

Diemerbos, een natuurgebied waar je heerlijk kunt 

wandelen, fietsen en paardrijden. 

De bereikbaarheid van het appartement is 

uitstekend; in de omgeving zijn er diverse 

opstapplaatsen voor het openbaar vervoer (bus naar 

Bijlmer ArenA, tram 19 naar het centrum van 

Amsterdam en treinen naar onder andere 

Amsterdam Centraal en Schiphol).

De woning ligt op 5 minuten 

lopen van winkelcentrum 

"Diemerplein" met een AH XL, 

een Dekamarkt, een HEMA en 

verschillende andere winkels en 

eetgelegenheden. Zo zijn de 

boodschappen snel en 

gemakkelijk gedaan.

per direct beschikbaar



groot wonen met de stad dichtbij

Direct achter de voordeur van 

het appartement bevindt zich 

een entree/halletje met ruimte 

voor een garderobe. Vanuit de 

hal heb je toegang tot het toilet 

en de dichte keuken. Via de 

keuken bereik je het eerste 

balkon, met uitzicht op het 

groen achter het flatgebouw. 

Bij binnenkomst in het complex 

een mooie afgesloten entree, 

met toegang naar de berging, 

het trappenhuis en de lift die je 

naar de 3e verdieping brengt –

het appartementencomplex 

heeft camerabewaking in de 

entree en bij de buitendeuren. 

indeling

artistieke impressie – zo zou de keuken ingericht kunnen worden



groot wonen met de stad dichtbij

De tweede slaapkamer ligt aan de voorzijde van het 

appartement, en is te bereiken via de andere kant 

van de woonkamer. 

Via een kleine overloop bereik je de was/stookruimte, 

de derde en vierde slaapkamer, en een ruime 

berging die aansluit op de eerste slaapkamer en een 

badkamer. In de badkamer vind je een wastafel, een 

ligbad met douche en een tweede toilet.

In de onderbouw tref je een ruime berging aan, waar 

ruimte is voor opslag en het stallen van meerdere 

fietsen. 

Het grote raam in de ruime 

woonkamer geeft heerlijk 

uitzicht op het groen aan de 

overkant. Via de woonkamer 

bereik je de eerste slaapkamer, 

die toegang geeft tot het tweede 

balkon. Deze slaapkamer 

beschikt daarnaast over een 

ruime inloopkast en een deur 

naar de badkamer.

indeling

artistieke impressie – zo zou de woonkamer ingericht kunnen worden



groot wonen met de stad dichtbij

• Ca. 118 m²

• Bouwjaar: 1975

• Volledig eigendom en geen erfpacht

• Servicekosten € 221,17 per maand exclusief het voorschot op de stookkosten. Het 

voorschot voor de stookkosten bedraagt € 70,- per maand. Eén keer per jaar worden de 

stookkosten verrekend met de betaalde voorschotten.

• Toplocatie nabij Amsterdam

• Groenrijke omgeving 

• Berging

• Videofoon gelinkt aan de bel

• De woning is recentelijk voorzien van nieuw stucwerk in woonkamer, hal en 

slaapkamers

bijzonderheden

artistieke impressie – zo zou de slaapkamer ingericht kunnen worden



groot wonen met de stad dichtbij

keuken keuken keuken

woonkamer woonkamer inloopkast in grote slaapkamer
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grote slaapkamer met links de deur 

naar de badkamer

hal met rechts de deur naar de 

badkamer
kleine slaapkamer 2

kleine slaapkamer 2 met doorgang 

naar kleine slaapkamer 1

kleine slaapkamer 1tweede grote slaapkamer



groot wonen met de stad dichtbij

badkamer badkamer met deur naar grote 

slaapkamer

badkamer met tweede toilet

balkon bij grote slaapkamer balkon bij keuken balkon bij grote slaapkamer



groot wonen met de stad dichtbij



groot wonen met de stad dichtbij

meer informatie?

neem gerust contact met op met Erik Smit

Jansen Smit Makelaars en Taxateurs

Ombilinstraat 62

1094 NV Amsterdam

T. 020 261 91 66

E. info@jansensmit.nl

W. www.info@jansensmit.nl

mailto:info@jansensmit.nl
http://www.info@jansensmit.nl


live large with the city nearby

Tobias Asserlaan 279 in Diemen

bidding to start from € 350.000

5 room apartement on the 3rd floor

118m2 living area with 2 balconies

4 bedrooms

A healthy owners association and a well-kept building

A shopping center and public transport in walking distance

only 20 minutes by bike to the center of Amsterdam

This brochure has been created with care
and consist of photos of the real situation
and redacted photos showing an artist
impression that provides a view on the
possible decoration and furnishing. No
rights can be derived from the
information provided.



Walk in the opposite direction to find the Amsterdam 

Science Park and several sporting facilities, some of 

which are affiliated with the UvA (University of 

Amsterdam). Other locations of the UvA are all 

approximately twenty minutes by bike. 

Your multiple options for sports such as soccer, field 

hockey, fitness or wall climbing are all within 5 

minutes by bike. Behind the apartment complex is a 

designated area of greenery that allows for pleasant 

walks. Or, take a 15-minute bike ride and find 

yourself in the Diemerbos, a nature reserve with 

ample of opportunity to walk, cycle or ride a horse. 

The apartment complex is easily accessible; there are 

multiple types of public transport available (a bus 

that takes you to Bijlmer ArenA, a tram line that 

takes you directly to the center of Amsterdam, and 

trains that stop at Amsterdam Central Station and 

Schiphol Airport).

The apartment complex also has ample parking 

space. Reaching the complex is easy, as it is situated 

near multiple highways (the A1, A2 and A10).

From the apartment it is a 5-

minute walk to the shopping 

mall “Diemerplein” with a large 

supermarket (Albert Heijn XL), a 

second supermarket 

(Dekamarkt), a HEMA and 

several other stores as well as a 

collection of dining options. 

immediate availability

live large with the city nearby



Stepping through the front door 

you enter into a hallway with 

room for a wardrobe. From this 

hallway you access the kitchen 

and the bathroom. The kitchen 

gives access to the first of two 

balconies with a view over 

nearby greenery.

You enter the apartment 

complex through a private 

entrance with access to the 

storage rooms, the stairwell and 

the elevator that takes you up to 

the third floor. The apartment 

complex has video surveillance 

at all entrance points. 

layout

artist impression – this is a possible decoration and furnishing of the kitchen

live large with the city nearby



The second bedroom is at the front of the building, 

and is also accessible through the living room. 

A small hallway gives access to the boiler room and 

the third and fourth bedrooms. The hallway again 

provides access to the bathroom, which contains a 

bathtub, sink and the apartment’s second toilet. 

The apartment also comes with a storage room at 

the ground floor, with plenty of room for multiple 

bicycles. 

The wide window in the spacious 

living room offers a splendid 

view of the greenery on the 

other side of the building. 

Adjacent to the living room is 

the first bedroom, which houses 

the second balcony. This room is 

outfitted with a walk-in closet 

and has access to the main 

bathroom.

indeling

live large with the city nearby

artist impression – this is a possible decoration and furnishing of the livingroom



• approx. 118 m²

• build in 1975

• service charge approx. €221,17 a month excluding the deposit on heating cost. Deposit 

on heating cost is €70,- a month. Once a year this amount is settled with the service 

charge. 

• fantastic location near Amsterdam

• luscious green area

• storage

• videophone linked doorbell

• the walls of livingroom, bedrooms and hall have recently been renovated with new 

stucco

notes

artist impression – this is a possible decoration and furnishing of the master bedroom

live large with the city nearby



kitchen kitchen kitchen

living living walk-in closet in master bedroom

live large with the city nearby



master bedroom with door to 

bathroom on the left

hallway with door to bathroom on the 

right
small bedroom #2

small bedroom #2 with a passage to 

small bedroom #1

small bedroom #1second master bedroom

live large with the city nearby



bathroom bathroom with door to master 

bedroom

bathroom with 2nd toilet

balcony of master bedroom kitchen balcony balcony of master bedroom

live large with the city nearby



live large with the city nearby

no rights can be derived from the 

floor-plans and measurement table



more information?

please contact Mr. Erik Smit

Jansen Smit Makelaars en Taxateurs

Ombilinstraat 62

1094 NV Amsterdam

T. 020 261 91 66

E. info@jansensmit.nl

W. www.info@jansensmit.nl

live large with the city nearby

mailto:info@jansensmit.nl
http://www.info@jansensmit.nl

