
SPOORLAAN 31, ABCOUDE

€ 595.000 k.k.

www.spoorlaan31.nl



Spoorlaan 31, Abcoude

Dichtbij Amsterdam wonen in een gezellige dorpssfeer! En dat in een relatief nieuw, modern afgewerkt
appartement gelegen op de begane grond en met parkeerplaats in parkeerkelder.

Bekijk de eigen website van dit appartement voor alle documentatie en informatie: spoorlaan31.nl

Indeling:
Bij binnenkomst in het appartementencomplex kan je eenvoudig met de lift of trap naar het appartement op
de begane grond of naar de kelder. In de kelder vind je de afgesloten berging (v.v. elektra/licht) en de
parkeerplaats in de eveneens afgesloten parkeergarage.

Te midden tussen de appartementen ligt een binnentuin van sedum en andere mooie kleurrijke bloemen en
planten. Dit wordt overigens keurig bijgehouden door vrijwilligers en een tuinman.
Via de entree van het appartement tref je een royale hal aan met toegang tot alle vertrekken. Vanuit de hal
bereik je onder meer een separaat toilet met fontein, de meterkast en een separate wasruimte. De moderne
badkamer is voorzien van een badkamermeubel met een dubbele wasbak en inloopdouche. Daarnaast twee
ruime slaapkamers en de woonkamer. De woonkamer heeft een moderne open keuken in de vorm van een
kookeiland, deze is voorzien van verschillende inbouwapparatuur. Door de grote raampartijen (HR++ glas)
heeft de riante woonkamer veel lichtinval. Via de schuifpui biedt de woonkamer ook direct toegang tot de
loggia.

Locatie:
Abcoude heeft een oud en gezellig centrum met een groot aanbod van winkels voor alle dagelijks
boodschappen en een uitgebreid aanbod van horeca en restaurants. Het dorp wordt omringd door
natuurschoon, weilanden en idyllische riviertjes zoals Het Gein en De Angstel.

In Abcoude kunt u ruimtelijk wonen, maar wel met de faciliteiten van een grote stad. Heeft u jonge kinderen
dan heeft u de keus uit verschillende scholen en voor de sportievelingen zijn er verschillende faciliteiten,
waaronder tennisbanen, een golfbaan en een zwembad.
Abcoude ligt op steenworp afstand van Amsterdam en heeft perfecte verbindingen met het openbaar vervoer
(richting Amsterdam/Utrecht). Met de auto bereikt u binnen enkele minuten de A2 en A9. De woning ligt op
loopafstand van het NS station.

Kenmerken:
• Energielabel A;
• Woonoppervlakte: 120 m²;
• Inclusief parkeerplaats;
• Twee slaapkamers;
• Gezonde en actieve VvE (beheer door een professioneel bedrijf);
• VvE kosten per maand: € 164,-.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 595.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg
Bijdrage VvE € 164,00 per maand

Bouw

Soort appartement Benedenwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 2009
Specifiek Gedeeltelijk gestoffeerd
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 120 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 9 m2

Externe Bergruimte 16 m2

Inhoud 387 m3

Indeling

Aantal kamers 3 (2 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 dubbele wastafel en 1 inloopdouche
Aantal woonlagen 1 woonlaag
Gelegen op Begane grond
Voorzieningen Lift, mechanische ventilatie en kabel TV

Energie

Definitief energielabel A
Isolatie Volledig geïsoleerd
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel Intergas gas gestookt uit 2009, eigendom

Kadastrale gegevens

Abcoude A 3314
Omvang Appartementsrecht of complex
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg en in woonwijk
Tuin Geen tuin

Bergruimte

Schuur/berging Box (1)

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Parkeergarage

Garage

Soort garage Parkeerkelder

VVE Checklist

Inschrijving KvK Ja
Jaarlijkse vergadering Ja
Periodieke bijdrage Ja (€ 164,00)
Reservefonds aanwezig Ja
Onderhoudsplan Ja
Opstalverzekering Ja
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