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Vraagprijs:

€ 625.000,- k.k.

Bouwjaar  2008

Woonoppervlakte  98 m²

Gebouwgeb. buitenruimte  8 m²

Externe bergruimte   17 m²

Inhoud  320 m³

Totaal aantal kamers  3 waarvan 2 slaapkamers 

Energielabel   A 

Ligging balkon  westen 

Oplevering  in overleg 

CV installatie   Remeha (2015)
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Gelegen in een zeer gewilde buurt ‘Langerhuize’ in Amstelveen treft u dit goed onderhouden en luxe driekamer-

appartement met een geweldig vrij uitzicht aan. Het appartement heeft een woonoppervlakte van ca. 98 m2 en 

bevindt zich op de 7de verdieping, tevens de bovenste verdieping van het appartementencomplex de “Mozaïek’’.  

In de onderbouw van het appartementencomplex heeft u een eigen berging voorzien van elektra en een hoek-

parkeerplaats met laadpaalmogelijkheid tot uw beschikking. Vanuit de afgesloten parkeerkelder kunt u direct 

met de lift naar het appartement.

Ligging:

Het appartementencomplex is gebouwd in 2008 en is zeer gunstig gelegen ten opzichte van het Stadshart 

(winkelcentrum) in Amstelveen, Amsterdam, Schiphol, Haarlem en Utrecht. Directe uitvalswegen zoals de A2, A9 

en de A10 zijn zeer snel te bereiken. Er is ook een erg goede verbinding met het openbaar vervoer. Verschillende 

bus-, tram- en metrohaltes zijn om de hoek gelegen. U bent in een mum van tijd op uw bestemming. Voor uw 

dagelijkse boodschappen ligt het vernieuwde winkelcentrum Groenhof met diverse supermarkten op loopaf-

stand. Het Stadhart met het overdekt winkelcentrum en gezellige horeca is in de nabije omgeving geleden. Het 

Ziekenhuis Amstelland, zo nodig, is gelegen aan dezelfde weg als het complex. Voor een fijne wandeling of fiets-

tocht kunt u terecht bij het natuurgebied de Middelpolder, de Ronde Hoep en het Amsterdamse bos. 

Indeling

Begane grond:

Het Mozaïek appartementencomplex heeft een zeer mooie entree met camerabewaking, bellentableau en 

brievenbussen. 
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Middels de twee ruime liften en het trappenhuis kunt u de garage, berging en het appartement op de 7de ver-

dieping bereiken.

Appartement:

Als u het appartement betreedt komt u binnen in de lange hal die toegang biedt tot alle ruimtes. In de hal treft u 

de meterkast en is er een intercom aanwezig. Het appartement is voorzien van 2 ruime slaapkamers. De riante 

woon- en eetkamer bieden toegang tot de luxe openkeuken. Door de vele raampartijen is het appartement erg 

licht. Het zonnige en ruime balkon is te bereiken middels een schuifpui en is gelegen op het westen. De keuken 

is voorzien van div. Miele-inbouwapparatuur t.w. oven, combimagnetron, koelkast, vriezer, vaatwasser, inductie 

kookplaat, afzuiginstallatie en een composiet aanrechtblad. De toiletruimte is voorzien van een zwevend toilet 

en fonteintje. Naast het toilet is de badkamer gelegen. De badkamer beschikt over een inloopdouche en een 

wastafel. In de inpandige ruime berging treft u de CV installatie, mechanische ventilatie unit, en de wasmachine- 

en drogeraansluitingen. 

Bijzonderheden:

- VVE servicekosten € 161,25 per maand voor het appartement en € 20,16 voor de parkeerplaats;

- 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.

Atsma woning- en bedrijfsmakelaardij, taxaties en hypotheken

Mr. Troelstralaan 31, 1181 VD  Amstelveen
www.atsma.nl   |   020-345 32 73   |   info@atsma.nl


