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Vraagprijs:

€ 895.000,- k.k.

Bouwjaar  1993

Energielabel  B

Woonoppervlakte  161 m²

Perceeloppervlakte  595 m²

Gebouwgeb. buitenruimte  5 m²

Overige inpandige ruimte  25 m²

Inhoud  697 m³

Totaal aantal kamers  5 waarvan 4 slaapkamers

CV installatie  Intergas (2011)
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Op zoek naar een charmante vrijstaande woning met ca. 161 m2 woonoppervlakte en een centrale ligging ten 

opzichte van Aalsmeer, Amstelveen en de overige uitvalswegen in de nabije omgeving? Met vier slaapkamers, 

een overvloed aan leefruimte, een heerlijke tuin rondom en een eigen garage biedt deze fijne, lichte woning vele 

mogelijkheden. 

Ligging

De vrijstaande woning is gelegen in een zeer prettige woonomgeving met veel water. Voor al uw dagelijkse 

boodschappen kunt u terecht bij Winkelcentrum Nieuw Oosteinde (Poldermeesterplein) en Winkelcentrum 

Westwijk. Deze liggen op enkele minuten rijden. Voor een meer uitgebreid winkelaanbod en horecagelegenhe-

den kunt u terecht bij het overdekte Stadshart Amstelveen of het gezellige centrum van Aalsmeer. Ook zijn er 

in de directe omgeving diverse leuke restaurants te vinden. De uitvalswegen richting Amsterdam, Utrecht, Den 

Haag en Schiphol zijn zeer snel te bereiken. Scholen en openbaar vervoer zijn in de nabije omgeving. Indeling

Begane grond: 

De vrijstaande woning is aan de voorzijde te bereiken via een brug over het water. Middels het prachtige 

smeedijzeren toegangshek bereikt u de verzorgde oprit met toegang tot de entree van de woning, de garage 

en de tuin. Als u de woning betreedt, komt u binnen in de riante hal die u toegang biedt tot de garderobe, 

de meterkast, de trapopgang, het zwevend toilet met urinoir en fonteintje, de ruime slaap/werkkamer en de 

woonkamer met open keuken. In de ruime slaap/werkkamer kunt u een kantoor aan huis creëren of een extra 

slaapkamer. De lichte woonkamer loopt in een L-vorm die nu is ingedeeld in een zit- en eetgedeelte. Middels de 

openslaande (draai-kiep)deuren heeft u toegang tot de zonnige achtertuin. 
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De open keuken is voorzien van een inductieplaat met afzuiginstallatie en inbouwmagnetron (Siemens), vaat-

wasser (Miele), RVS dubbele spoelbak, inbouwoven (Zanussi), koelkast en vriezer. Vanuit de woonkamer komt u 

in de bijkeuken waar zich de cv-ketel en de aansluitingen voor de wasmachine en droger bevinden. De garage 

is tevens te bereiken vanuit de bijkeuken. 

Eerste verdieping: 

De overloop met een Velux dakraam geeft u toegang tot drie slaapkamers en een badkamer. Er bevinden zich 

twee slaapkamers aan de achterzijde die zijn voorzien van draai-kiepramen en aan de voorzijde bevindt zich de 

master bedroom die is voorzien van inbouwkasten en openslaande (draai-kiep)deuren naar het balkon gelegen 

op het noordenwesten. De badkamer is voorzien van een zwevend toilet, douche, badmeubel, designerradiator, 

Velux dakraam en een verlaagd plafond met inbouwspotjes. De grote vliering is te bereiken via een vlizotrap. 

Deze ruimte is ideaal als bergruimte. 

Tuin: 

De tuin is rondom de woning gelegen; de zij- en voortuin zijn voorzien van siertegels en keurig verzorgde 

beplanting, een kleine vijver en een oprit. Aan de achterzijde van de woning bevindt zich een ruime achtertuin 

gelegen op het zonnige zuidoosten. 
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Deze tuin is fraai aangelegd en heeft een extra terras achterin de tuin om ’s avonds van de zon te kunnen 

genieten. Er is voor en achter een waterkraan. Achterom heeft u een oprit en toegang tot de garage. 

Garage:

De garage biedt voldoende opslagruimte voor fietsen, tuingereedschap of andere benodigdheden. De ruimte is 

voorzien van water en elektra, is betegeld en heeft een elektrische garagedeur.

Bijzonderheden:

- Begane grond is voorzien van vloerverwarming m.u.v. de garage; 

- Alle slaapkamers zijn voorzien van internetaansluiting;

- Elektrische zonnewering; 

- Houten kozijnen met dubbel glas; 

- Bij de tuindeuren zijn heipalen aangebracht ten behoeve van een eventuele uitbouw; 

- Parkeergelegenheid op eigen terrein; 

- Er is een recht van overpad;

- Oplevering in overleg.

- 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;

- In de koopovereenkomst zullen de volgende clausules worden opgenomen: ouderdomsclausule en 

asbestclausule;

- 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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