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Vraagprijs:

€ 625.000,- k.k.

Bouwjaar  2016

Woonoppervlakte  170 m²

Perceeloppervlakte  118 m²

Inhoud  544 m³

Totaal aantal kamers  6 waarvan 5 slaapkamers 

Energielabel  A

CV installatie   2018

Oplevering  in overleg
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Karakteristieke en ruime uitgebouwde eengezinswoning met maar liefst 170 m2 woonoppervlakte en 6 

kamers waarvan 5 slaapkamers. U gaat wonen in de populaire en ruim opgezette kindvriendelijke nieuwe wijk 

‘’Vinkeveld’’. Het winkelcentrum Westerheul, de scholen, sportvelden, openbaar vervoer en de Vinkeveense 

Plassen bevinden zich in de nabije omgeving. Vinkeveen ligt op korte afstand van diverse uitvalswegen, circa 

20 autominuten van Amsterdam, Hilversum, Utrecht en Schiphol. 

Indeling

Begane grond:

Entree, hal, meterkast, trapkast en toiletruimte met zwevend toilet en fonteintje. De ruime uitgebouwde door-

zon woonkamer heeft aan de voorzijde een erker. Moderne open keuken met kookeiland en voorzien van een 

hardstenen aanrechtblad, keramische kookplaat, afzuiginstallatie, 2 vaatwassers, 2 magnetrons/stoomovens, 

2 koel-vriescombinaties. De woonkamer en leefkeuken zijn v.v. een verlaagd plafond met moderne ornamenten 

met inbouwspots. De openslaande deuren geven toegang tot de achtertuin gelegen op het noorden.

Eerste verdieping:

Overloop. Op deze verdieping bevinden zich twee slaapkamers, één slaapkamer aan de voorzijde en één 

slaapkamer aan de achterzijde met achter het bed een inloopkast. Badkamer v.v. zeer luxe dubbele inloop-

douche, jacuzzi, dubbele wastafel en luxe zwevend toilet (van het merk Grohe en heeft de volgende functies: 

warm- en koud water, massage, föhn en een elektrische bril). De gehele verdieping is v.v. een verlaagd plafond 

met inbouwspots.
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Tweede verdieping:

Overloop. Op deze verdieping bevinden zich twee slaapkamers, één slaapkamer aan de voorzijde met een Frans 

balkon en één slaapkamer aan de achterzijde met dakkapel. De luxe badkamer is v.v. een inloopdouche, wasta-

felmeubel en zwevend toilet. Op deze verdieping bevindt zich ook de C.V. installatie, warmteterugwinsysteem en 

een fijne wasruimte waar zich de wasmachine- en drogeraansluitingen bevinden. 

Derde verdieping:

Ruime slaapkamer met twee Velux dakramen. 

Tuin:

Achtertuin is gelegen op het noorden. In de achtertuin bevindt zich een houten berging. 

Bijzonderheden:

- Luxe keuken (2 vaatwassers, 1 koelkast, 1 koel-vriescombinatie en 2 magnetrons/stoomovens) en badkamers;

- Aan de achterzijde van de woning is genoeg parkeergelegenheid;

- Gelegen in grote nieuwbouwwijk met centrale ligging;

- In de koopovereenkomst zullen wij de niet-zelfbewoningsclausule opnemen; 

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

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

ondertekend bij de notaris;

- Verkoper behoudt zich 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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