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Vraagprijs € 249.000,00 kosten koper 
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Oosteinderweg 171 a - 1432 AK  Aalsmeer 

Omschrijving 

 

Oosteinderweg 171 a, 1432 AK Aalsmeer 
 
Bent u opzoek naar een woning die u nog geheel naar eigen smaak kan verbouwen en inrichten? Dan is 
deze woning echt iets voor u!   
  
Wij bieden aan een leuke vrijstaande woning (perceelgrond ca. 155 m2) die nog compleet gemoderniseerd 
dient te worden. De woning heeft een heerlijke ruime tuin op het noordwesten met aangrenzend een 
schuur en is gelegen op een centrale locatie ten opzichte van het centrum van Aalsmeer, Amsterdamse Bos, 
Schiphol en Amsterdam.  
  
Indeling:  
U komt binnen via de entree die toegang biedt tot het separaat toilet, de badkamer voorzien van douche, 
wastafel en design radiator en de woonkamer met open keuken. De open keuken is voorzien van 4 pits 
gasfornuis, afzuigkap, oven, vaatwasser en losse koelkast met vriezer.    
Via de woonkamer komt u in een hal met kastruimte en een trap naar de eerste verdieping.  
  
De eerste verdieping is voorzien van een dakkapel. Door het plaatsen van een dakkapel ontstaat er meer 
licht en ruimte, waardoor u hier een of twee goed formaat slaapkamers zou kunnen creëren.  
  
De ruime achtertuin is gelegen op het noordwesten, waardoor u het grootste gedeelte van de dag van de 
zon kunt genieten. Aan de achterkant ligt een smalle siersloot.  
  
Bijzonderheden:  
-  Kluswoning met veel potentie en kunt u nog geheel naar eigen smaak verbouwen en inrichten;  
-  Perceel grond van ca. 155 m2;  
-  Ruime tuin op het noordwesten;  
-  CV-ketel Kombi Kompakt HRE 24/18 uit 2012;  
-  Energielabel F;  
-  Centraal gelegen;  
-  De vliegroute van Schiphol is hoorbaar; 
-  Niet-zelfbewoningsclausule is van toepassing; 
-  Ouderdomsclausule is van toepassing; 
-  Asbestclausule is van toepassing; 
-  Wij raden aan om een bouwkundige keuring uit te laten voeren. 
 
   
Vraagprijs: € 249.000,- k.k.  
Oplevering: in overleg
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Kenmerken 
 

Vraagprijs : € 249.000,00 
Soort : Woonhuis 
Type woning : Vrijstaande woning 
Aantal kamers : 2 kamers waarvan 1 slaapkamer(s) 
Inhoud woning : 218 m3 
Perceel oppervlakte : 155 m2 
Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie 

: 58 m2 

Soort woning : Eengezinswoning 
Bouwjaar : 1920 
Ligging : Beschutte ligging 
Tuin : Achtertuin, zijtuin 110 m2 
Garage : Geen garage 
Verwarming : C.V.-Ketel 
C.V.-ketel : Kombi Kompakt HRE 24/18 (Gas gestookt combiketel uit 2012, 

eigendom) 
   

Locatie 
Oosteinderweg 171 a  
1432 AK  AALSMEER 
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