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Kenmerken
WOONOPPERVLAKTE


76 m²



PERCEELOPPERVLAKTE


0 m²



INHOUD


245 m³



AANTAL SLAAPKAMERS


3

BOUWJAAR


1965



ENERGIELABEL


G
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Omschrijving
Mooi! Heerlijk wonen in dit gezellige appartement op de tweede verdieping! Dit appartement is ca. 76 m² en 

kenmerkt zich door de drie slaapkamers, een fraai uitzicht aan de voorzijde maar ook zeker aan de achterzijde, een 

grote berging en het heerlijke balkon. De woning is altijd keurig onderhouden, heeft een goede indeling en een 

zonnig balkon op het oosten. Interesse? Bel even voor een afspraak!





L O C A T I E


Het appartement maakt deel uit van een kleinschalig appartementencomplex (21 appartementen) en is gelegen in de 

wijk Keizer Karelpark.


Het appartementencomplex is zeer centraal gelegen ten opzichte van het openbaar vervoer (o.a. buslijnen en 

tramlijnen 5/25) en snelwegen (A2, A4 en A9). Op korte afstand zijn er diverse scholen (400 meter afstand van de 

International School), kinderopvang, sportcomplexen en horeca. Het Stadshart is ligt op zeer korte afstand. Tevens is 

het Amsterdamse Bos in de directe nabijheid gelegen. Parkeren is gemakkelijk en gratis! 





I N D E L I N G


Hal/entree met doorloop naar alle vertrekken. De woonkamer is voorzien van een gashaard, deze verwarmt het 

gehele appartement. Tevens biedt de woonkamer ook toegang naar het balkon en naar de eerste slaapkamer. 

Sommigen voegen de slaapkamer en de woonkamer samen. Alles is mogelijk! Vanuit de hal heeft u toegang naar de 

keuken, de twee overige slaapkamers, het toilet en de badkamer.


De keuken heeft nog een authentieke Keller keuken. Direct naast de keuken zit de bijkeuken waar de wasmachine 

en droger staan opgesteld en tevens hangt hier de nieuwe 100L elektrische boiler.


De badkamer is voorzien van een wastafel en een inloopdouche.


 


Balkon: Het balkon is gelegen op het oosten en heeft een prima uitzicht!





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


- De meterkast beschikt over 4 groepen;	                - Het appartement is voorzien van enkele beglazing;


- Bouwjaar van het complex is ca. 1965;		                  - Het appartement is gelegen op de 2de verdieping;


- Energielabel G, geldig tot 03-09-2032.;                  - De inhoud van het appartement is ca. 245 m3;





- Het schilderwerk aan de buitenzijde is uitgevoerd in  2021;


- Verwarming is middels een gaskachel. Er bestaat een mogelijkheid om cv aan te leggen of wilt u van het gas af? Dan 

zouden infraroodpanelen dit appartement goed kunnen verwarmen; 


- Het woonoppervlak is ca. 76 m² (conform de NEN 2580, meetrapport aanwezig);


- Het appartement beschikt over een ruime berging op de begane grond;


- De servicekosten bedragen: € 122,74 per maand;


- Geen lift aanwezig in het complex.
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www.mooimakelaardij.nl

Lindenlaan 358 A, Amstelveen

Scan deze code


 en bekijk de woning 

op je mobiel!

Bekijk deze woning online!


