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Vraagprijs:

€ 475.000,- k.k.

Bouwjaar  1971

Woonoppervlakte  97 m²

Gebouwgeb. buitenruimte  21 m²

Externe bergruimte  8 m²

Inhoud  321 m³

Totaal aantal kamers  3 waarvan 2 slaapkamers 
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Goed onderhouden appartement gelegen op de vierde verdieping van een verzorgd appartementencomplex. 

Het appartement heeft een woonoppervlakte van 98 m², twee slaapkamers en is gelegen op een hoek!

Ligging: 

Het lichte hoekappartement is gelegen in de fijne “Wolkenbuurt”. Het appartement ligt op loopafstand van het 

winkelcentrum Groenhof met een mooie diversiteit aan winkels voor al uw dagelijkse boodschappen. Diverse 

scholen, waaronder ook de Internationale School, zwembad Meerkamp en sportvoorzieningen bevinden zich in 

de nabije omgeving. Met de auto bent in binnen enkele minuten op de A9. Goede openbaar vervoer mogelijk-

heden. Voor de natuurliefhebbers treft u in de nabije omgeving de Bovenkerkerpolder. 

Entree appartementencomplex:

De royale entree met twee liften en een intercomsysteem biedt toegang tot het appartementcomplex. 

Appartement:

Entree appartement met een ruime hal en opbergkast. Ruime woonkamer met toegang naar het balkon. De 

dichte keuken is voorzien van div. inbouwapparatuur t.w. keramische kookplaat, afzuiginstallatie, combimag-

netron, vaatwasser, koel-/ vriescombinatie en RVS spoelbak. Vanuit de keuken heeft u ook toegang naar het 

balkon. De toiletruimte is voorzien van een zwevend toilet en een fonteintje. Het appartement heeft twee zeer 

ruime slaapkamers. De badkamer is voorzien van een douche, badkamermeubel en een design radiator. Er is 

een aparte  ruimte aanwezig waar de wasmachine en droger staan opgesteld. De huiskamer, keuken en hal zijn 

voorzien van een mooie laminaatvloer. 



www.atsma.nl   |   020-3453273   |   henk@atsma.nl

www.atsma.nl   |   020-345 32 73   |   info@atsma.nl

Berging:

De berging bevind zich in de onderbouw van het appartementencomplex en is voorzien van elektra. 

Bijzonderheden:

- Balkon is gelegen op het westen;

- Er zijn twee liften en een intercomsysteem aanwezig;

- Het betreft een hoekappartement waardoor je om het appartement heen kan lopen;

- Elektrische zonwering;

- Terrasverwarming;

- Blokverwarming;

- Energielabel D;

- Servicekosten € 311,00 per maand, inclusief voorschot stookkosten van € 100,00; 

- Vrij parkeren;

- Oplevering mogelijk per 1 augustus 2022; 

- In de koopovereenkomst zullen wij de volgende clausules opnemen: 

 asbestclausule 

 ouderdomsclausule 

- 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;

- 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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