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Vraagprijs:

€ 375.000,- k.k.

Bouwjaar  1987

Woonoppervlakte  99 m²

Externe bergruimte  12 m²

Perceel  146  m²

Inhoud  342 m³

Totaal aantal kamers  4 waarvan 3 slaapkamers 

Energielabel   D

Spouwmuur en vloerisolatie

Screen voorzijde begane grond

De uitbouw en de dakkapel zijn in 2002 gerealiseerd
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Hierbij bieden wij deze moderne, uitgebouwde eengezinswoning aan gelegen in de wijk ‘’De Kuil’’. De woning 

heeft een riante woonkamer, 3 royale slaapkamers, luxe badkamer en een dakkapel. De ideale woning voor 

een jong gezin en/of starters. 

De woning is gelegen in een rustige wijk aan de rand van het dorp in de wijk “De Kuil”.  Door de ligging, bijna 

op de hoek, heeft u vrij uitzicht aan de voorzijde van de straat. De woning is gunstig gelegen t.b.v. sportfacilitei-

ten (letterlek om de hoek), scholen, kinderopvang, winkels voor uw dagelijkse boodschappen en winkelcentrum 

Amstelplein en Zijdelwaard in Uithoorn zijn op enkele autominuten gelegen. Binnen ca. 10 autominuten bent u 

in Amstelveen (Stadshart) en 20 autominuten in Amsterdam of Luchthaven Schiphol. 

Indeling: 

Begane grond: 

Entree, gang, meterkast en garderobe ruimte. Moderne toiletruimte met zwevend toilet en fonteintje. 

Uitgebouwde doorzonwoonkamer met fraaie, open keuken en deur naar de achtertuin. De keuken is voor-

zien van een 5-pits gasfornuis, afzuiginstallatie, oven, magnetron, koel-vriescombinatie, boiler en vaatwasser. 

Voorzien van vloerverwarming m.u.v. de toiletruimte. 

1e Verdieping: 

Middels de fraai verlichte trap bereikt u de overloop. Deze verdieping heeft twee grote slaapkamers. De badka-

mer is in 2021 geheel gerenoveerd en geheel betegeld tot aan het plafond. De badkamer is voorzien van een 

luxe Bruynzeel deur, douche, ligbad, zwevend toilet (Plieger), badkamermeubel en design radiator. 
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De kranen in de badkamer zijn van het merk Grohe. Een raam zorgt voor lichtinval en ventilatie. Ook is er elek-

trische ventilatie aanwezig voorzien van een vochtsensor.  De wasruimte is voorzien van een wasmachine- en 

drogeraansluiting en er is een design radiator aanwezig. 

2e Verdieping: 

Vaste trap naar de zolderverdieping. Overloop met opstelplaats voor de C.V.-installatie (Remeha 2012), aan-

sluiting voor wasmachine en droger (wasmachine en droger staan op de eerste verdieping opgesteld). Ruime, 

gezellige 3e slaapkamer met dakkapel aan de achterzijde. Deze verdieping beschikt over veel bergruimte. 

De achtertuin is gelegen op het noordoosten, voorzien van een ruime houten berging en een achterom. Er is 

een buitenkraan aanwezig in de voor- en achtertuin. 

Bijzonderheden: 

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

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

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

ondertekend bij de notaris;

- 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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