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Vraagprijs € 295.000,00 kosten koper 
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Omschrijving 

 

Anjerhof 57, 1431 RE Aalsmeer 
 
Wij bieden een driekamer hoekappartement aan, welke is gelegen op de eerste verdieping van een 
kleinschalig complex. Het appartement heeft twee slaapkamers, woonkamer met open keuken en een 
zonnig balkon op het zuidwesten. Op de begane grond bevindt zich een berging.   
De ligging van het appartement is zeer centraal ten opzichte van winkels, scholen, sportgelegenheden, 
openbaar vervoer en de Westeinderplassen. Deze voorzieningen zijn binnen enkele minuten te bereiken.  
  
Indeling:  
U komt binnen via de entree met bellenbord en trapopgang naar de eerste verdieping. Bij binnenkomst in 
het appartement heeft u via de hal toegang tot de twee slaapkamers, de badkamer en de woonkamer met 
keuken.  
  
De lichte woonkamer met open keuken biedt genoeg ruimte om een heerlijke zithoek te creëren. De grote 
raampartijen zorgen voor een hoop natuurlijk licht. Via de woonkamer heeft u toegang tot het balkon, 
gelegen op het zuidwesten. U kunt hier heerlijk van de zon genieten.  
De open keuken is van alle gemakken voorzien, zoals 4 pits gasfornuis, afzuigkap, losse vaatwasser en losse 
koelkast.   
  
De slaapkamers en badkamer zijn te bereiken via de hal en bevinden zich aan de voorzijde van de woning. 
De master bedroom is voorzien van grote kastenwand en biedt ruimte voor een tweepersoonsbed. De 
tweede slaapkamer is zeer geschikt als kinder- of werkkamer.  
De badkamer is voorzien van ligbad met douche, wastafelmeubel, toilet en de aansluiting voor de 
wasmachine en droger.  
  
Op de begane grond is een externe berging, behorende bij de woning.  
  
Bijzonderheden:  
-  Bouwjaar 1987  
-  Woonoppervlakte ca. 59 m²  
-  Balkon gelegen op het zuidwesten  
-  Elektrisch screen bij het woonkamer raam  
-  Gezonde VvE  
-  Servicekosten € 108,90 per maand  
-  CV-ketel Remeha, bouwjaar 2021  
-  Energielabel D  
-  Centraal gelegen  
-  Niet zelfbewoningsclausule is van toepassing  
  
Oplevering: in overleg  
Vraagprijs: € 295.000,- k.k.
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Kenmerken 
 

Vraagprijs : € 295.000,00 
Soort : Appartement 
Open portiek : Nee 
Aantal kamers : 3 kamers waarvan 2 slaapkamer(s) 
Inhoud woning : 179 m3 
Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie 

: 59 m2 

Soort appartement : Bovenwoning 
Bouwjaar : 1987 
Ligging : Aan rustige weg, in woonwijk 
Tuin : Geen tuin 
Garage : Geen garage 
Energielabel : D 
Verwarming : C.V.-Ketel 
Isolatie : Volledig geïsoleerd 
Voorzieningen  TV kabel, Natuurlijke ventilatie 
C.V.-ketel : Remeha (Gas gestookt uit 2021, eigendom) 
   

Locatie 
Anjerhof 57  
1431 RE  AALSMEER  
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Plattegrond 
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