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Vraagprijs 
€ 325.000,- k.k. 
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Object: 
Royaal twee kamer appartement van 55 m2 gelegen op de bovenste (7de) verdieping met een 
weids uitzicht! ! Het appartement heeft een fijne licht inval door de grote raampartijen en valt op 
door zijn ruime indeling. De woning heeft een ruim balkon op het westen en beschikt over een 
eigen berging op de begane grond van het gebouw. De woning is gestoffeerd en volledig 
gemeubileerd met eigentijdse meubels! 

 

Indeling: 
De woning maakt onderdeel uit van een goed onderhouden en representatief 

appartementencomplex welke is voorzien van een ruime entree met een tweetal liften.  
 
 

 

Zevende verdieping: 
 

Entree woning op de 7de verdieping, ruime hal voorzien van toiletruimte met fonteintje, 
garderoberuimte en inbouwkast. De royale woonkamer heeft een gunstige lichtinval door de grote 
raampartij met een prachtig uitzicht over Amstelveen. Voor extra sfeer tijdens de koude winter 
maanden is er een elektrische haard. Vanuit de woonkamer is het woning brede balkon te 
bereiken. Deze is gelegen op het westen, hier kunt u heerlijk genieten van het uitzicht en de 
avondzon. De open keuken is voorzien van alle comfort met o.a. een oven, afzuigkap, inductie 
kookplaat, koel/-vriescombinatie en inbouwkasten. De badkamer heeft een ruime inloopdouche, 
wastafelmeubel en opstelplaats voor de wasmachine/droger. De slaapkamer ligt naast de 
woonkamer en heeft eveneens toegang tot het balkon en heeft een elektrische zonnewering, welke 
de kamer helemaal kan verduisteren. 
Op de begane grond bevindt zich een eigen berging van ca. 6m2 
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Ligging: 
Het complex “Donau 2” is rustig gelegen en op loopafstand van het overdekte winkelcentrum 
Groenhof met o.a. een groot aanbod winkels en supermarkten zoals Jumbo, Albert Heijn en diverse 
eetgelegenheden; kortom een compleet winkelcentrum. Voor het nog “betere shoppen” kunt u 
kiezen voor het Stadhart of zelfs Amsterdam, die makkelijk en snel met het openbaar vervoer te 
bereiken zijn. Tevens zijn er in de nabije omgeving diverse sportfaciliteiten zoals; zwembad De 
Meerkamp, sportverenigingen en Golf Centrum Amsteldijk. Voor een heerlijke wandeling in de 
natuur is het fraaie polderlandschap rondom de Amstel, de Bovenkerkerpolder, makkelijk 
bereikbaar. 
 

Bereikbaarheid: 
De woning is goed te bereiken met het openbaar vervoer met haltes naar Amsterdam en vanaf het 
Stadhart richting Schiphol, maar ook met eigen vervoer via diverse uitvalswegen zoals de 
Beneluxbaan en A9. Er is ruime (gratis) parkeergelegenheid aanwezig. Met de fiets naar het 
centrum van Amsterdam of de Zuidas? U bent er zo! 



 Volledig gemeubileerd! 
 Woonoppervlakte 55 m2  
 1 slaapkamer 
 Balkon van 8 m2 
 Woonkamer met half 

openkeuken  
 Berging op de begane grond 
 Bijdrage V.v.E. € 165,- p.m. 
 V.v.E. wordt professioneel 

beheerd 
 Eigen grond! 
 Oplevering per direct 

mogelijk 
 Niet-bewoningsclausule van 

toepassing 
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Bijzonderheden 
 

 Volledig gemeubileerd, Turn-Key! 
 Gemeenschappelijk entree, 2 liften 
 Sfeer haard 
 Energielabel D ( voorlopig)  
 Aan rustige weg  
 Ruime parkeergelegenheid 
 In woonwijk 

Buitenruimte 
 

 Balkon op het noordwesten ca.8m2 

Appartement   
 

 2 kamers  
 Woonkamer met open keuken    
 1 slaapkamer  
 Berging op de begane grond  
 Badkamer met inloop douche 
 Toilet 

Aanvaarding 
 

 Oplevering per 
direct mogelijk 

Financieel 
 

 Vraagprijs: € 325.000,- 
 Bijdrage V.v.E. € 165,- per 

maand 

Onderhoud 
 

 Intern: goed 
 Extern: goed 

Oppervlakten 
 

 Gebruiksoppervlakte: ca. 55m2 
 Gebouwgebonden buitenruimte ca. 8m2 
 Inhoud: 175 m3 

Roerende zaken 
 

 Lijst roerende zaken  
aanwezig (beschikbaar 
op aanvraag)  

Bestemming 
 

 Wonen volgens 
bestemmingsplan 

Kadastraal 
 

  Gemeente Amsterdam   
  Sectie L 
  Nummer 1766 
  IndexnummerA91 Grondsituatie 

 

 Eigen grond 

Bouwjaar 
 

 1971-1980 
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