
Dever 32 4e verdieping

Amsterdam



Huurprijs: € 1.450,- (4e verdieping) per maand exclusief 

Gebruiksoppervlakten(meetmethode NEN 2580):

Wonen: Circa 50 m2  (4e verdieping)

Externe bergruimte: Gemeenschappelijke fietsen/scooter berging

Bouwjaar: Circa  1959
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Rooms with a view!

Prachtig gerenoveerd (2019) appartement gelegen op de 4e verdieping bij de 

hoek van de Van Boshuizenstraat/ Beneluxbaan. Het appartement heeft een 

gezamenlijke hal met de 3e verd. waarna ieder een eigen voordeur heeft. 

Huurexcl. g/w/l/gebruikerslasten.

Indeling woning 4e verdieping:

Entree 3e verd., trap naar 4e verd., hal met toegang tot lichte woonkamer met 

open keuken en dakkapel over gehele breedte, ruime slaapkamer met 

dakkapel, tweede (kleinere) slaap-/werkkamer met dakraam, fraaie badkamer 

met douche, wastafel en wasmachine aansluiting, separaat toilet. 

De woonkamer van dit appartement heeft een prachtig uitzicht en is gelegen 

op het zuiden. Veel ramen kunnen open dus lekker zonnen kan! De woning voelt 

veel groter dan 50 m2 door de hoge kap en het vele licht.
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Op de begane grond is een gemeenschappelijke ruimte waar fietsen en 

scooters gestald kunnen worden. Voor de aanvraag van een 

parkeervergunning is geen wachttijd in Buitenveldert.

Aan de huurder zullen de volgende documenten gevraagd worden: 

- Werkgeversverklaring 

- Salarisstroken over de laatste 3 maanden 

- Verklaringen van eventuele eerdere huurbazen werken in het voordeel 

- Kopie ID bewijs 

Bent u een nette, rustige en niet rokende huurder? Dan bent u van harte 

welkom! 

Huisdieren niet toegestaan. 
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Bijzonderheden:

▪ Energielabel: C

▪ Het huurcontract wordt afgesloten voor in eerste instantie max. 2 jaar, 

waarborgsom 2 maanden en maximaal 2 personen

▪ Het appartement is niet geschikt voor studenten

▪ Het appartement wordt gestoffeerd opgeleverd

▪ Beschikbaar per 1 november 2022

▪ Service kosten € 45 per maand

▪ Geen huisdieren toegestaan

▪ Huurprijs is exclusief water/elektra/gebruikersbelastingen (geen gas 

aansluiting)

▪ Huurder kan gescreend worden middels een zgn. NVM woontoets

▪ Voorzien van dubbel glas

▪ Voorzien van laminaatvloer m.u.v. de sanitaire ruimtes. Alle ruimtes zijn 

voorzien van gordijnen, er zijn kledingkasten aanwezig

▪ Eigen internet aansluiting (alleen Ziggo)

▪ De water en elektra afrekening wordt geregeld via een tussenmeter waarbij 

een voorschot per maand wordt afgedragen. Tussentijdse aanpassing 

mogelijk.

▪ Eettafel en stoelen kunnen worden overgenomen
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Ligging

Fietsafstand van de Zuidas, VUMC aan De Boelelaan en het centrum van 

Amsterdam. Alle boodschappen op loopafstand (Winkelcentrum Rooswijck met 

o.a. een Jumbo, viswinkel, bakker, etc.) maar natuurlijk ook een Japanse 

supermarkt, div. restaurants, het Gelderlandplein etc.

Openbaar vervoer: lijn 51 stopt om de hoek. 
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Rental price: € 1.450,- (4th floor) per month excl.

Floorspace(NEN 2580): Approx. 50 m2  (4th floor)

External storage: Communal storage for bikes/scooters

Construction year: Approx.  1959
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Completely renovated and spacious apartment (for max. 2 persons, no students) 

situated on 4th floor near Beneluxbaan/ Van Boshuizenstraat. The apartment is 

linked with the apartment on the 3rd floor via a shared front door and hallway. In 

the hallway you have your own front door and staircase. Rent will be excl. 

water/electricity/user taxes.

Apartment 4th floor: 

Hallway, private stairs, second hallway, living room with well equipped kitchen 

and enormous dormer on the sunny south side, 2 bedrooms, modern bathroom 

with shower, sink and washing machine connection, separate toilet.

On the ground floor there's a shared space for bikes. In this area (Buitenveldert) 

there is no waiting list to get a parking permit for your car. 
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Details:

▪ The contract will be initially for max. 2 years. The deposit will be 2 months 

rent, maximum of 2 persons

▪ Available as per November 1st, 2022

▪ The apartment is not suitable for students

▪ No pets allowed

▪ Service costs € 45 per month

▪ Energy label: C

▪ Rental price is exclusive of water/electricity/user taxes (no gas connection)

▪ Tenant will possibly be screened

▪ Equipped with double glazing

▪ Equipped with laminate flooring, tiles in the sanitary rooms. All rooms have 

curtains, wardrobes available.

▪ The internet connection is private (Ziggo only) 

▪ The water and electricity bills are settled via an intermediate meter whereby 

an advance payment per month is paid. Interim adjustment is possible

▪ Dining table and chairs are available for takeover
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From the tenant the following will be required to deliver: 

- Employer's declaration 

- Pay slips over the last three months 

- Statements of former landlords if available 

- ID copy 

Location: 

Across the street from all shops needed (shopping centre 'Rooswijck'), Japanese 

supermarket, bicycle distance from shopping mall 'Gelderlandplein', business 

area Zuidas, hospital VUMC on De Boelelaan and the city centre. 

Public transport: busstop line 51 to the Business centre/ city centre across the 

street. Are you a decent, quiet and non-smoking tenant? You are very welcome 

to come and visit. Pets are not allowed. Maximum 1 tenant/person can live in 

this apartment (city rules). 

Company rent is possible.
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Plattegrond
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Algemeen

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. 

Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige 

onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle 

opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. 

De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld om 

een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een 

indicatie van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in 

meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, 

afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting. De opgegeven 

oppervlakte en eventueel bijgevoegde plattegronden zijn indicatief. 

Indien u zich als hurende partij niet laat bijstaan door een adviserend makelaar 

dient uw evt. voorstel schriftelijk te geschieden. Tevens verzoeken wij u een 

kopie paspoort mee te zenden (mailen). De verhuurder maakt een uitdrukkelijk 

voorbehoud voor het recht van gunning.



www.raad-huis.nl

Raad-Huis makelaardij o.z. BV

Raadhuisplein 2

1391 CV Abcoude

T: (0294) 282940

E: info@raad-huis.nl

Volg ons ook op:

@raadhuisabcoude

@raadhuisabcoude


