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Vraagprijs:

€ 349.000,- k.k.

Bouwjaar  1961

Woonoppervlakte  69 m²

Gebouwgeb. buitenruimte  5 m²

Externe bergruimte  6 m²

Inhoud  226 m³

Totaal aantal kamers  3 waarvan 2 slaapkamers 
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Gelegen in de rustige kindvriendelijke wijk Randwijck treft u dit verzorgde en goed onderhouden 3 kamer 

appartement aan. Het appartement heeft een woonoppervlakte van ca. 69 m2 en bevindt zich op de 2e verdie-

ping van het appartementencomplex. 

Ligging: 

Het appartement is gelegen in de fijne wijk Randwijck. Deze wijk is erg populair door zijn gezellige sfeer, fraaie 

straatbeelden en alle voorzieningen die onder handbereik zijn. Er is een uitgebreid aanbod aan kinderopvang, 

lager onderwijs, winkels voor de dagelijkse boodschappen en het Amsterdamse bos ligt om de hoek. Heeft u 

zin in een dagje winkelen? Het Amstelveens stadshart en het Gelderlandplein zijn gemakkelijk te bereiken met 

de fiets of met het openbaar vervoer. Middels de uitvalswegen die op korte afstand gelegen zijn zoals de A10, 

A9 en de A4 zijn Hoofddorp, Amsterdam, Utrecht, Schiphol, Den Haag en Rotterdam snel bereikbaar.

Indeling 

Begane grond: Entree appartementencomplex met intercom. 

Appartement: Zodra u het appartement betreedt komt u binnen in de gang die meteen toegang biedt tot de 

meterkast, opbergkast en een toilet met een fonteintje. De woning heeft een doorzonkamer en een dichte keu-

ken voorzien van een hardstenen aanrechtblad, 4-pits gasfornuis (Bosch) en een afzuiginstallatie (Siemens). De 

keuken geeft toegang tot het balkon op het oosten. De badkamer is voorzien van een inloopdouche, badmeu-

bel, designradiator en een raam voor ventilatie. Er zijn 2 slaapkamers waarvan 1 toegang heeft tot het balkon 

gelegen op het westen.
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Berging: 

In de onderbouw van het appartementencomplex bevindt zich de berging.

Bijzonderheden:

- Bouwjaar 1961;

- Balkon is gelegen op het oosten en westen;

- Energielabel F;

- Verwarming: gaskachel;

- Hal, keuken en badkamer voorzien van elektrische vloerverwarming;

- Draai- kiepramen;

- Oorspronkelijk 4 kamer appartement;

- Kunststof kozijnen met dubbel glas (geluidwerend glas); 

- Servicekosten €193,26 per maand;

- Betaald parkeren of vergund;

- Oplevering in overleg;

- Notaris: keuze koper, mits koopovereenkomst conform Model Ring Amsterdam wordt opgesteld;

- Er is pas een overeenkomst indien zowel koper als verkoper een schriftelijke koopovereenkomst hebben 

ondertekend bij de notaris;

-  In de koopovereenkomst zal ouderdoms- en asbestclausule worden opgenomen;

- Verkoper behoudt zicht het recht van gunning.
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Voorbehouden
Hoewel gestreefd is naar een zo nauwkeurig mogelijke inventarisatie van de beschikbare gegevens, moet ervan uitgegaan worden dat het bovenstaande slechts indicatief is. De gegevens (bedra-
gen, belastingen, jaartallen, omschrijvingen etc.) zijn soms verkregen door mondelinge informatie. Soms zijn ze vanuit het geheugen opgediept. De koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar 
alle zaken die voor hem van belang zijn, kan zich nimmer beroepen op onbekendheid met feiten die hij zelf had kunnen waarnemen of die kenbaar waren uit openbare registers. De makelaar 
kan u desgewenst verwijzen naar de desbetreffende instanties.
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