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Vraagprijs:

€ 440.000,- k.k.

Bouwjaar  2018

Woonoppervlakte  103 m²

Gebouwgeb. buitenruimte  8 m²

Externe bergruimte  6 m²

Inhoud  350 m³

Totaal aantal kamers  3 waarvan 4 slaapkamers 



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

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



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

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

Deze duurzame, (100%) instapklare moderne 3-kamer maisonnettewoning uit 2018 met open keuken is gele-

gen in Getsewoud Noord. De woning biedt vrij uitzicht aan de voor en achterzijde met een ruim balkon gelegen 

op het zuid-westen. De woning is volledig voorzien van vloerverwarming- en verkoeling.

Ligging: Het winkelcentrum Getsewoud is op korte afstand van de woning gelegen, evenals het winkelcentrum 

de Symfonie met een ruime keuze aan supermarkten en speciaalzaken voor de dagelijkse boodschappen.

 

Nabij de woning bevindt zich meerdere sport voorzieningen waaronder (zwembad, fitness, voetbal, hockey, 

tennis en een wandelpark.

 

De woning is gelegen in een rustige en kindvriendelijke groene wijk met meerdere speeltuintjes, diverse basis-

scholen, kinderopvangmogelijkheden en de middelbare school (HVC) binnen handbereik.

 

Ook openbaar vervoer is goed bereikbaar. Op loopafstand treft u de halte van het R-net, busverbinding 

(Hoofddorp – Schiphol – Amsterdam), op ca. 10 fietsminuten gelegen treft u het treinstation Nieuw-Vennep met 

goede verbindingen (Amsterdam – Leiden – Den Haag – Rotterdam – Schiphol) en de verschillende uitvalswe-

gen naar o.a. Amsterdam, Den Haag en Haarlem

Indeling 

Begane grond: Entree van de woning waar de gang, meterkast, garderobe en de bergruimte onder de trap zich 

bevinden. Middels de trap bereikt u de eerste verdieping.
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Eerste verdieping: De overloop biedt toegang tot de master bedroom en een wasruimte waar u de wasmachine 

en droger aansluitingen treft. De master bedroom is voorzien van een luxe op maat gemaakte kastenwand. 

Middels de trap bereikt u de tweede verdieping.

Tweede verdieping: De overloop biedt toegang tot de badkamer, separaat toilet, slaapkamer 2 en de woon-

kamer met groot balkon gelegen op het zuidwesten. De badkamer is voorzien van een dubbele wastafel en 

handdoekenkast.

De ruime en lichte woonkamer is voorzien van een open keuken met een luxe kookeiland. De keuken van 

het Duitse merk Hacker is voorzien van diverse inbouwapparatuur t.w. inductie kookplaat met afzuiginstal-

latie (Bora), oven en stoomoven combi (Siemens), oven en magnetron combi (Siemens), koel-vries combinatie 

(Siemens), vaatwasser (Siemens), spoelbak en kraan (Franke) en een prachtig keramisch werkblad.

Vanuit de woonkamer heeft u toegang tot het zonnige balkon. Het uitzicht wat u heeft vanaf het balkon is 

prachtig en het is door de gunstige ligging heerlijk vertoeven.

Berging: Eigen berging met een oppervlak van ca. 6 m2. Deze berging is voorzien van elektra.
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Bijzonderheden: De gehele woning m.u.v. de gang op de begane grond is voorzien van vloerverwarming en 

vloerverkoeling die afzonderlijk van elkaar te regelen zijn, keramische vloertegels en verlaagd plafond met 

inbouwspots.

De servicekosten bedragen  € 214,93 per maand t.b.v. opstalverzekering, onderhoud, reservering groot onder-

houd; verwarming en koeling door middel van een centrale warmtepomp; de maandelijkse bijdrage voor de 

warmtepomp (verwarmen en koelen) bedraagt € 97,27 per maand. Deze woning is optimaal geïsoleerd en 

voorzien van een energielabel ‘A’, voldoende parkeergelegenheid en drie zonnepanelen op het dak.

-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;

-Verkoper behoudt zich het recht van gunning.



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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