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VRAAGPRIJS € 950.000 K.K.



KENMERKEN

WOONOPPERVLAKTE
115 m²

PERCEELOPPERVLAKTE
243 m²

INHOUD
399 m³

BOUWJAAR
1955

ENERGIELABEL
D



OMSCHRIJVING

Uniek, zeer fraai gelegen familiehuis in Amstelveen! 
Een HOEKWONING met riante goed onderhouden 
tuin rondom het huis (noord, zuid, west), 4 
slaapkamers en grote garage met lange oprit! De 
voorzijde en toegang van het huis is gelegen aan 
een wandelpad, voor kinderen dus nagenoeg veilig 
spelen voor de deur. De woning is daarnaast op 
diverse wijzen te vergroten! 







INDELING:

Begane grond: entrée, tochtportaal, hal met toegang 
tot kelderkast en het separate toilet met fontein. 
Entrée deur naar de ruime lichte woonkamer met 
mooie grote raampartij aan de voorzijde welke 
uitzicht biedt op sierwater en een extra zijraam in de 
zijgevel. De open woonkeuken is gelegen aan de 
tuinzijde. De Boffi keuken is voorzien van diverse 
inbouwapparatuur o.a. 5-pits gaskookplaat, oven, 
vaatwasser en spoelbak. Via een schuifpui, die reikt 
tot aan het plafond, is de zeer ruime, voornamelijk 
groene en zonnige tuin met terras toegankelijk. De 
tuin heeft bijzonder veel privacy door de ligging en 
begroeiing. Tevens is vanuit de tuin de royale garage 
toegankelijk en is er een achterom aanwezig. De 
begane grond is grotendeels voorzien van een fraaie 
(Frans) eiken visgraat vloer. Uw auto parkeert u op 
eigen terrein.







EERSTE VERDIEPING: 

Overloop met toegang tot alle vertrekken. Drie 
ruime slaapkamers aan zowel de voor- als achterzijde 
van de woning. De badkamer is gesitueerd aan de 
voorzijde. Deze is voorzien van een ruime douche, 
ligbad, wastafelmeubel en toilet. Door de 
hoekligging hebben de slaapkamers extra veel 
lichtinval door de zijraampartijen op het westen. De 
drie slaapkamers, alsmede beide trappen, zijn 
voorzien van een mooie massieve Iroko (Afrikaans 
teak) parketvloer. 







TWEEDE VERDIEPING: 

Op de overloop bevindt zich veel bergruimte, de cv-
ketel (bouwjaar 1996) en de wasmachine- en droger 

aansluiting. Daar is de toegang tot de ruime 4e 
slaapkamer met airconditioning. Aan de achterzijde is 
over de breedte van de zolder een dakkapel gebouwd. 
Vanuit de slaapkamer is de toegang tot de bergzolder 
aan de voorzijde. Door het plaatsen van een dakkapel 
kan hier eenvoudig een extra (slaap)kamer gerealiseerd 
worden. 







De wijk, nabij het Stadshart, is favoriet in Amstelveen 
door zijn karakteristieke bouw en vele 
groenvoorzieningen. Op loopafstand ligt de 
Rembrandtweg met in het verlengde het mondaine, 
overdekte winkelcentrum 'Het Stadshart'; een modern en 
luxe winkelgebied met tevens uitgaansmogelijkheden 
(zoals het Cobra museum, muziekpodia en theater). De 
nabijgelegen snelweg A9 zorgt voor een goede 
bereikbaarheid per auto. Bij het Stadshart ligt tevens het 
busstation van Amstelveen, vanwaar busverbindingen in 
noordelijke richting (Amsterdam) en zuidelijke richting 
van Amstelveen/Schiphol(wel de lusten niet de lasten)/
Aalsmeer/Uithoorn en omgeving gaan. Tevens ligt het 
centrum van Amsterdam op fietsafstand. Voor de 
natuurliefhebber ligt op loopafstand het Amsterdamse 
Bos.

Er is een ruime keuze aan basis-/ en middelbare scholen 
in de nabijheid alsmede de Internationale School en 
diverse sportfaciliteiten voor jong en oud. Kortom: alle 
gemakken om het woonplezier optimaal te maken!







Bijzonderheden woning:

- Woonoppervlakte m²;

- Bouwjaar 1955;

- Zeer ruime tuin rondom met veel privacy;

- Ruime garage met lange oprit;

- Authentieke details zijn behouden gebleven waaronder 
de prachtige visgraat parketvloer;

- Voorzien van dubbel glas;

- Voorzien van PKVW-certificaat Beveiligde Woning;

- Verwarming en warm water d.m.v. cv;

- In de straat alsmede in de gehele wijk geldt betaald 
parkeren. Voor bewoners en gasten geldt een 
vergunningsregeling.









DESCRIPTION

Unique, very well located family house in 
Amstelveen! A CORNERHOUSE with a spacious well 
maintained garden around the house (north, south, 
west), 4 bedrooms and a large garage with a long 
driveway! The front of the house is located along a 
footpath, so children can play safely in front of the 
house. In addition, the house can be extended in 
various ways! 







LAYOUT:

Ground floor: entrance, draft porch, hallway with 
access to the basement cupboard and the separate 
toilet with washbasin. Entrance door to the spacious 
bright living room with beautiful large windows at 
the front overlooking the water and an extra side 
window. The open-plan kitchen is located on the 
garden side. The Boffi kitchen is equipped with 
various built-in appliances including 5-burner gas 
hob, oven, dishwasher and sink. Through sliding 
doors, which reach to the ceiling, the very spacious, 
primarily green and sunny garden with terrace is 
accessible. The garden is very private due to its 
location and greenery. Also accessible from the 
garden is the spacious garage, the garden also has a 
back entrance. The ground floor is mainly fitted with 
a beautiful (French) oak herringbone floor. You can 
park your car on private property.







FIRST FLOOR: 

Landing with access to all rooms. Three spacious 
bedrooms at both the front and rear of the house. 
The bathroom is situated at the front. It is equipped 
with a spacious shower, bathtub, washbasin and 
toilet. Due to the corner location, the bedrooms have 
extra light through the west-facing side windows. The 
three bedrooms, as well as both staircases, have a 
beautiful solid Iroko (African teak) parquet floor. 







SECOND FLOOR: 

On the landing is plenty of storage space, the central 
heating boiler (built in 1996) and the washing 
machine and dryer connection. There is access to the 
spacious, air-conditioned 4th bedroom. A dormer 

window has been built across the width of the attic. From 
the bedroom is access to the storage attic at the front. By 
installing a dormer window, an extra (bed) room can 
easily be realised here. 




The neighbourhood, near the Stadshart, is a popular area 
in Amstelveen due to its characteristic building and many 
green areas. Within walking distance is the 
Rembrandtweg with its extension the fashionable, indoor 
shopping centre 'Het Stadshart'; a modern and luxurious 
shopping area with entertainment facilities (such as the 
Cobra museum, music stages and theatre). The nearby 
A9 motorway ensures good accessibility by car. The 
Amstelveen bus station is also located at the Stadshart, 
from where bus connections go northwards (Amsterdam) 
and southwards to Amstelveen/Schiphol (the pleasure 
without the burden)/Aalsmeer/Uithoorn and 
surroundings. Also, the centre of Amsterdam is within 
cycling distance. For nature enthusiasts, the 
Amsterdamse Bos is within walking distance.

There is a wide choice of primary and secondary schools 
in the vicinity as well as the International School and 
various sports facilities for young and old. In short: all 
conveniences to make living pleasure optimal!




Property details:

- Living area 115 sqm.;

- Built in 1955;

- Very spacious garden all around with lots of privacy;

- Spacious garage with long driveway;

- Authentic details have been preserved including the 
beautiful herringbone parquet floor;

- Equipped with double glazing;

- Equipped with PKVW certificate Secure Home;

- Heating and hot water by central heating;

- Paid parking applies in the street as well as in the entire 
neighbourhood. For residents and guests is a permit 
scheme.
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LOCATIE OP DE KAART

De wijk, nabij het Stadshart, is favoriet in 
Amstelveen door zijn karakteristieke bouw en 
vele groenvoorzieningen. Op loopafstand ligt de 
Rembrandtweg met in het verlengde het 
mondaine, overdekte winkelcentrum 'Het 
Stadshart'; een modern en luxe winkelgebied 
met tevens uitgaansmogelijkheden (zoals het 
Cobra museum, muziekpodia en theater).







The neighbourhood, near the Stadshart, is a 
popular area in Amstelveen due to its 
characteristic building and many green areas. 
Within walking distance is the Rembrandtweg 
with its extension the fashionable, indoor 
shopping centre 'Het Stadshart'; a modern and 
luxurious shopping area with entertainment 
facilities (such as the Cobra museum, music 
stages and theatre).



BEKIJK DEZE WONING ONLINE!
ww.vankarnebeeklaan54.nl

Jhr.Mr.Dr. H.A. van Karnebeeklaan 54, Amstelveen

Scan deze code

en bekijk de woning

op je mobiel!



HEEFT U INTERESSE 

IN DEZE WONING?

NEEM DAN CONTACT MET ONS OP!
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