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Vraagprijs:

€ 850.000,- k.k.

Woonoppervlakte  72 m²

Gebouwgeb. buitenruimte  40 m²

Externe bergruimte  6 m²

Perceeloppervlakte  ca 300 m²

Inhoud  218 m³

Bouwjaar   2002 

Totaal aantal kamers  3 waarvan 2 slaapkamers 

Zonnepanelen  18 stuks 

Roerende zaken   conform lijs van zaken 

Tuin  gelegen op het westen
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Op werkelijk een unieke locatie gelegen, tussen Amsterdam en Utrecht, bieden wij deze vrijstaande recrea-

tiewoning aan. De recreatiewoning is gelegen op het park Buitenborgh Noord in Vinkeveen en aan water met 

directe vaarverbinding naar de Vinkeveense Plassen. Door de goede indeling heeft u een forse tuin en ervaart u 

een grote mate van privacy. Zo kunt u op alle momenten van de dag genieten van uw verblijf. Een comfortabele 

manier van vakantie, waarbij u ontspannen kunt genieten van de prachtige omgeving. U Bent binnen enkele 

autominuten op de snelweg A2 en 15 min. van Amsterdam en 20 min van Utrecht en winkels op 5 minuten 

afstand in Abcoude.

Ideaal voor de watersport- en natuurliefhebbers. De ligging en het feit dat de recreatievilla door de huidige eige-

naren met zorg gebruikt is in de zomer maanden, maakt een bezichtiging zeker de moeite waard.

Indeling

Begane grond:  

Entree woning, hal, toiletruimte met toilet en fonteintje en garderobe. Lichte woonkamer met toegang tot de 

achtertuin. De woonkamer is voorzien van een airconditioning. De open keuken is voorzien van een inductie 

kookplaat, afzuiginstallatie, combi magnetron, vaatwasser, koel-vriescombinatie, RVS spoelbak en een hardste-

nen aanrechtblad. Aparte ruimte voor de wasmachine, droger en CV installatie. 

Eerste verdieping:

Op deze verdieping bevinden zich 2 slaapkamers en de badkamer. De masterbedroom is voorzien van inbouw-

kasten, airconditioning, laminaatvloer en geeft toegang tot het balkon. 
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De tweede slaapkamer is tevens ook voorzien van airconditioning, laminaatvloer en geeft toegang tot het bal-

kon. De badkamer heeft een inloopdouche met stortdouche, badmeubel en een raam voor ventilatie. Er is ook 

een vliering aanwezig die u kunt bereiken middels een vlizotrap. 

Tuin:

Het perceel is gelegen aan het water en heeft een verlengde en verbrede aanlegsteiger (12 meter breed) waar u 

een boot kunt aanleggen. U heeft rondom tuin. In de voortuin is het mogelijk om 2 auto’s te parkeren op eigen 

terrein met een elektrisch afsluitbaar hek en hier staat ook een houtenberging opgesteld. Ook zijn er 2 tuin-

kasten aanwezig (tuingereedschap en dekenkist). Vanuit de woning bereikt u de aluminium terrasoverkapping 

voorzien van elektrische screens, glazen dak en een zonnescherm. Om het luxe plaatje af te maken staat er 

ook nog een 5 persoons jacuzzi met buitendouche (warm en koud water) in de tuin. 

Bestemming:

Recreatie. GEEN PERMANENTE BEWONING!  
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- Vloerverwarming in de woonkamer; 

- Plavuizen op de begane grond; 

- Centrale verwarming in alle kamers; 

- Houten kozijnen met dubbelglas; 

- In 2021 is er nog geschilderd; 

- Afgetimmerde zolder over de gehele 1e verdieping voor het opbergen van spullen; 

- Airconditioning in de slaapkamers en woonkamer;  

- Gedeeltelijk voorzien van insectenhorren; 

- Rolluiken voor alle kozijnen; 

- Alarm installatie + camera bewaking;  

- Het buitenterras is onderheid; 

- Aluminium terras overkapping met elektrische screens, glazen dak en zonnescherm; 

- Elektrische robot grasmaaier; 

- Sfeer verlichting in de kap; 

- 380 aansluiting op de buitenmuur voor een eventuele elektrische auto; 

- Internet aanwezig;

- 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 zicht 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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