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Vraagprijs € 585.000,00 kosten koper 
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Omschrijving 

 

Duikerstraat 39, 1432 JW Aalsmeer 
Bent u opzoek naar een zeer nette eengezinswoning, gelegen in de gewilde wijk Nieuw Oosteinde op 
loopafstand van winkels en andere voorzieningen? Wellicht is dit dan uw woning!  
Deze ruime en energiezuinige woning is gelegen in een kindvriendelijke woonwijk in Nieuw-Oosteinde en is 
gebouwd in de sfeervolle jaren 30 stijl. De woning is 133 m2, heeft 3 slaapkamers (een 4e slaapkamer is 
mogelijk) en een heerlijke tuin op het noordwesten. Voor het moderne en smaakvolle interieur is gebruik 
gemaakt van natuurlijke materialen en kleuren.  
Op loopafstand vindt u diverse winkels, zoals een AH supermarkt, drogisterij, bakker, speciaal winkel en 
afhaal restaurants, een gezondheidscentrum. De woning is gunstig gelegen ten opzichte van de 
uitvalswegen naar Amstelveen, Amsterdam, Haarlem en Schiphol. Goede OV verbindingen zijn op 
loopafstand.  
  
Indeling:  
Begane grond: U komt binnen via de entree waar u toegang heeft tot de separaat toilet met fontein en het 
woongedeelte. De lichte woonkamer heeft genoeg ruimte voor een riante bank en eettafel. Daarnaast 
biedt de woonkamer toegang tot de heerlijke tuin door middel van openslaande deuren. De open keuken 
zit aan de voorzijde van de woning en is voorzien van een kook -/ en spoeleiland met stoom/oven, inductie 
kookplaat met wok brander en teppanyaki plaat (Atag), vaatwasser en recirculatie afzuigsysteem. De grote 
raampartijen aan zowel de voorzijde van de woning als de achterzijde zorgen voor een grote hoeveelheid 
lichtinval. De begane grond is v.v. een comfortabele gietvloer met vloerverwarming.  
  
Eerste verdieping: Op de eerste verdieping vindt u twee slaapkamers en een badkamer. De slaapkamers zijn 
gesitueerd aan de achterzijde van de woning. De master bedroom staat in open verbinding met de 
badkamer en heeft een inloopkast. De badkamer is voorzien van een ligbad, inloopdouche, wastafelmeubel 
en tweede toilet. Aan de voorzijde is een balkon. Deze verdieping is ook voorzien van een gietvloer.  
  
Tweede verdieping: Op de tweede verdieping vindt u de derde slaapkamer met dakkapel en is er eventueel 
de mogelijkheid een 4e slaapkamer te creëren. In de andere ruimte vindt u de cv-ketel, opbergruimte en 
wasmachine en droger.   
  
De praktisch aangelegde achtertuin heeft een ruime berging en gelegen op het noordwesten. In de 
achtertuin is het heerlijk genieten van de middag en avondzon. Door de ligging aan een autoluwe 
achterstraat biedt het een veilige uitgang voor kinderen, tussen het volgende huizenblok bevind zich een 
speelveldje. In de tuin is de mogelijkheid om uw auto te parkeren.  
  
Bijzonderheden:  
-  Woonoppervlakte van ca. 133 m2;  
-  Tuin op het noordwesten;  
-  CV-ketel Intergas HRE CW5 bouwjaar 2016;  
-  Energielabel A, geldig tot 16-07-2029;  
-  Bouwjaar 2008;  
-  Kindvriendelijke omgeving.  
  
Oplevering in overleg  
Vraagprijs € 585.000,- k.k. 
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Kenmerken 
 

Vraagprijs : € 585.000,00 
Soort : Woonhuis 
Type woning : Tussenwoning 
Aantal kamers : 4 kamers waarvan 3 slaapkamer(s) 
Inhoud woning : 452 m3 
Perceel oppervlakte : 150 m2 
Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie 

: 133 m2 

Soort woning : Eengezinswoning 
Bouwjaar : 2008 
Ligging : Aan rustige weg, in woonwijk 
Tuin : Achtertuin, voortuin 77 m2 
Garage : Geen garage 
Energielabel : A 
Verwarming : C.V.-Ketel, Vloerverwarming gedeeltelijk 
Isolatie : Volledig geïsoleerd 
Voorzieningen  Mechanische ventilatie, TV kabel, Dakraam 

Locatie 
Duikerstraat 39  
1432 JW  AALSMEER 
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Plattegrond 
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