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Kenmerken
WOONOPPERVLAKTE


34 m²



PERCEELOPPERVLAKTE


0 m²



INHOUD


112 m³



AANTAL SLAAPKAMERS


1

BOUWJAAR


1968



ENERGIELABEL


E
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Omschrijving
Mooi! Op zoek naar een heerlijk studio appartement op de vierde en tevens bovenste verdieping van een kleinschalig 

appartementen complex? Het appartement is 34 m², heeft een ruime woonkamer met open keuken, een zonnig 

balkon en op steenworp afstand van Amsterdam! Op de begane grond is een berging met elektra. 





O M G E V I N G 


De woning is gelegen in een rustige woonomgeving in de populaire wijk Randwijck. De woning is gunstig gelegen ten 

opzichte van diverse winkelcentra. In de directe omgeving treft u onder andere het Amsterdamse Bos, het VU 

Medisch Centrum, Het Stadshart en op loopafstand de buurtsuper! De woning is goed bereikbaar met zowel het 

openbaar vervoer (sneltram 5 en metro 51) als met de auto (via afrit s108 en s109 van de Ringweg A-10). 





I N D E L I N G


Dit lichte en praktisch ingedeelde appartement maakt deel uit van een goed onderhouden appartementencomplex 

met lift. Een betaalbaar appartement, ideaal voor starters, studenten of senioren! 


Middels de gemeenschappelijke afgesloten entree (met intercominstallatie) bereikt u de lift. Via de galerijzijde bereikt 

u de voordeur met toegang tot de hal, de badkamer en woon-slaapvertrek. 


De zonnige woonkamer, met laminaatvloer en ingebouwde kastenwand, biedt een mooi uitzicht over groen en water 

en vanaf het balkon (oosten) is het heerlijk genieten van de zon en privacy. De kastenwand zorgt voor net even iets 

meer privacy! De open keuken is voorzien van diverse inbouwapparatuur, waaronder een koelkast, 4-pits gasfornuis, 

oven en afzuigkap. De aansluiting voor de wasmachine bevindt zich eveneens in de keuken. 








B I J Z O N D E R H E D E N:


- Balkon met vrij en groen uitzicht;. 


- Actieve en gezonde Vereniging van Eigenaren 


- De maandelijkse bijdrage aan de VVE bedraagt € 113,71 per maand en € 36,- per maand stookkosten; 


- De verwarming geschiedt door middel van blokverwarming;


-Warm water is middels de 80 liter boiler (huur);


- Voldoende parkeergelegenheid voor de deur en rondom het complex; 


- Het complex is gelegen op eigen grond; 


- Oplevering kan spoedig


- Bouwjaar circa 1968;


- Kunststof kozijnen met dubbele beglazing;


- Vierde verdieping;


- Woonoppervlakte is 34 m²;


- Inhoud: ca. 112m2.
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www.mooimakelaardij.nl

Hoeksewaard 119, Amstelveen

Scan deze code


 en bekijk de woning 

op je mobiel!

Bekijk deze woning online!


