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Vraagprijs:

€ 370.000,- k.k.

Bouwjaar  1988

Woonoppervlakte  94 m²

Overige inp. ruimte   6 m²

Gebouwgeb. buitenruimte  8 m²

Perceeloppervlakte  120 m²

Inhoud  356 m³

Totaal aantal kamers  4 waarvan 3 slaapkamers 

Parkeren  vrij parkeren 

Oplevering  in overleg maar kan snel 
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Een sfeervolle tussenwoning gelegen op een gunstige locatie in de kindvriendelijke wijk Overbos, op fietsaf-

stand van winkelcentrum ‘t Paradijs en diverse voorzieningen zoals basisscholen, kinderdagverblijf en openbaar 

vervoer. Nabij Recreatiepark Haarlemmermeerse Bos. Deze goed onderhouden tussenwoning heeft 3 slaapka-

mers, een moderne badkamer en heerlijke tuin. 

Indeling

Begane grond:

Entree, hal met meterkast, sfeervolle L-vormige woonkamer met half open keuken met een kunststof aanrecht-

blad, kookplaat, afzuigkap en losse koel-vriescombinatie. Toegang tot achtertuin en aangebouwde berging. De 

tuin is voorzien van een achterom. Tussenhal met keurig toilet en trap naar de eerste verdieping. 

Eerste verdieping: 

Overloop, ruime slaapkamer aan de voorzijde (voorheen twee) met grote dakkapel en een mooie op maat 

gemaakte inbouwkast met spiegeldeur. Aan de achterzijde van de woning de tweede slaapkamer en een zeer 

fraaie badkamer met ligbad, tweede toilet, douchecabine, wastafelmeubel en handdoekradiator. 

Tweede verdieping: 

De zolderverdieping is met een vaste trap te bereiken. Op de voorzolder zijn de CV-ketel (2021) en de wasma-

chineaansluiting. Ruime zolder (slaap)kamer met twee dakramen v.v. Velux rolgordijnen en een zijraam.
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Tuin en berging: 

De tuin aan de voorzijde is ruim genoeg voor een (extra) zitje, de tuin aan de achterzijde is voorzien van sierbe-

strating en een terrasoverkapping. Aan de achterzijde van de woning is een aangebouwde stenen berging v.v. 

elektra en vliering. Zowel aan de voorzijde als achterzijde van de woning kunt u optimaal genieten van de zon. 

Bijzonderheden:

- Zonnepanelen 8 stuks;

- Energielabel C (2018);  

- Meterkast is vernieuwd in 2021; 

- Mechanische ventilatie 2021; 

- Volledig voorzien van dubbele beglazing; 

- Achtertuin is gelegen op het noordoosten; 

- Aangebouwde stenen berging v.v. elektra en vliering; 

- Notaris: keuze koper, mits koopakte conform Model Ring Amsterdam wordt opgesteld;

- In de koopovereenkomst zal ouderdoms- en asbestclausule worden opgenomen;

- 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


