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Vraagprijs:

€ 599.000,- k.k.

Bouwjaar  2014

Woonoppervlakte  112 m²

Gebouwgeb. buitenruimte  12 m²

Externe bergruimte   18 m² (berging + parkeerplaats) 

Inhoud  362 m³

Totaal aantal kamers  3 waarvan 2 slaapkamers 

VvE servicekosten   € 169,64 per maand (appartement + parkeerplaats

Energielabel  A 

Oplevering   per direct of in overleg
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Licht en ruim 3-kamer hoekappartement gelegen in de groene, gewilde wijk Keizer Karelpark West. Het appar-

tement heeft maar liefst 112 m2 woonoppervlakte, een berging gelegen in de onderbouw en een eigen par-

keerplaats. U gaat wonen in een rustige wijk met het ‘Stadshart’, het gezellige Oude Dorp en het Amsterdamse 

Bos op loop/fietsafstand. Tegenover het appartementencomplex bevindt zich de winkelstrip aan De Lindenlaan, 

tevens bent u binnen enkele wandel minuten op de winkelstrip aan de Van der Hooplaan. 

Tevens is het appartement ideaal gesitueerd ten opzichte van diverse uitvalswegen (A9 en A10) en diverse 

openbaar vervoer verbindingen. Verschillende goede basis- en middelbare scholen, evenals de International 

School en diverse sportverenigingen, zijn op korte afstand gelegen.

Indeling 

Begane grond:   

Entree appartementencomplex met brievenbus, bellentableau, intercom met video, lift en toegang tot het 

trappenhuis.

Appartement:  

Het appartement is gelegen op de 4de verdieping. Middels de entree bereikt u de ruime gang met een inpan-

dige berging waar de CV installatie, mechanische ventilatie unit, verdeelstation vloerverwarming en de aanslui-

tingen voor de wasmachine en droger bevinden. Verder heeft u toegang tot een open garderobe, een zwevend 

toilet en de woonkamer met veel lichtinval. De woonkamer is voorzien van een openkeuken en laat heerlijk veel 

licht binnen door de vele ramen. Bij het weren van te veel zon kunt u de elektrische screens gebruiken. 



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

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

De open keuken is voorzien van een RVS spoelbak (Reginox), Afzuigkap (Atag), aanrechtblad van kunststof, 

combi oven/magnetron (Bosch), 5 pits gaskookplaat (Atag), pannencarrousel, koelkast (Bosch) en een vries-

kast (Bosch). Zowel de woonkamer als de keuken bieden u toegang tot het balkon. Het balkon gelegen op het 

Zuidwesten is zeer ruim en voorzien van elektrische zonwering, kunstgras en plantenbakken. De badkamer is 

voorzien van een ligbad, zwevend toilet, tweepersoonswastafel, kast, douche, vloerverwarming en 2 spiegels. 

De twee riante slaapkamers zijn voorzien van een inbouwkast en elektrisch screens.

Berging: 

De berging is te bereiken via de entree van het appartementencomplex.

Parkeren: 

In nabije omgeving van het appartement is het vrij parkeren, maar via de slagboom komt u bij uw eigen par-

keerplaats. Wat een luxe!

Bijzonderheden:

- CV installatie (Intergas 2014) met onderhoudscontract; 

- Het gehele appartement is voorzien van vloerverwarming;     

- Kunststof kozijnen, HR++ glas, draai-kiep ramen en screens (2016);    

- De woonkamer is voorzien van een vinyl vloer (Novilon 2015);

- 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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