
Burgemeester Amersfoordtlaan 33
Badhoevedorp

Vraagprijs € 715.000,- k.k.



Burgemeester Amersfoordtlaan 33
Badhoevedorp

Charmant 2 onder 1 kap familiehuis met zonnige voor- en 

achtertuin, garage, eigen oprit en 3/4 slaapkamers gelegen 

aan een mooie laan  in Badhoevedorp.





Het jaren 30 huis is stijlvol afgewerkt en jaren met liefde 

bewoond. De oprit biedt ruimte voor het parkeren van 2 

auto's. De garage is voorzien van elektra en biedt 

voldoende ruimte voor een aantal fietsen/scooters. 


De riante achtertuin met tuinhuis ligt op het westen en 

heeft de hele dag en avond de zon. 





Hal, sfeervolle living, half open keuken, badkamer, 3 royale 

slaapkamers en met een simpele ingreep is een vierde 

slaapkamer te creëren. 


De mooie afwerking, het vele licht, de royale voor- en 

achtertuin en de centrale locatie maken dit tot een fijn 

familiehuis!
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Omgeving
& bereikbaarheid

Gelegen aan de prachtige Burgemeester Amersfoordtlaan 

in Badhoevedorp. Op loopafstand van de Oranje 

Nassauschool, het Vierbuizenmeertje en de kinderboerderij. 

Op steenworp afstand van het 


charmante winkelcentrum met delicatessenzaken, gezellige 

horecagelegenheid en de leuke markt op woensdag 

ochtend. 


De buurt kenmerkt zich door rust, kindvriendelijkheid en 

veel groen.





Diverse uitvalswegen zijn goed bereikbaar zoals de A9, A4, 

A10 maar ook een uitstekende verbinding naar Schiphol. 


Bus 195 naar Schiphol of station Lelylaan stopt in de straat 

en de eindhalte van lijn 2 ligt op 5 minuten fietsen.
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Begane grond
Entree & woonkamer & keuken

De entree is bereikbaar vanuit de voortuin. Ruime hal met 

garderobe, sfeervolle lambrisering en antieke plavuizen, 

gangkast met bergruimte in de kelder en toilet.





Lichte en gezellige woonkamer met charmante erker aan 

de voorkant. De woonkamer is voorzien van een antieke 

eikenhouten parketvloer gelegd in Hongaarse punt. 

Ingebouwde buffet-/boekenkast en openslaande deuren 

met roedeverdeling naar de achtertuin.





De keuken ligt in de uitbouw en voorzien van antieke 

plavuizen. De keuken is blauw uitgevoerd met granieten 

blad en oud-Hollandse witjes. Verschillende inbouw 

apparatuur; ijskast met vrieslades, oven, gaskookplaat, 

afzuigkap en afwasmachine.
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Achtertuin & tuinhuis

De achtertuin van ca 145 m2 is bereikbaar vanuit de 

woonkamer, keuken maar ook via de achterom vanaf de 

oprit. 





De fraai aangelegde tuin ligt op het westen en beschikt over 

verschillende gezellige terrasjes waar de zon maar ook de 

schaduw opgezocht kan worden. 





Her royale tuinhuis biedt veel mogelijkheden zoals een 

werk-/hobbyruimte of bergruimte en is voorzien van 

elektra.
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Eerste verdieping
2 Slaapkamers & badkamer

De eerste verdieping is bereikbaar via de trap in de hal. 

Overloop met houten vloerdelen, sfeervolle lambisering 


en een ingebouwde wasruimte. 





De royale en lichte slaapkamer aan de achterzijde heeft een 

inbouwkast. De tweede slaapkamer ligt aan de voorzijde en 

beschikt over een walkin-closet.





De comfortabele en smaakvolle badkamer is 


voorzien van een douche, wastafelmeubel met marmer, 

toilet, zwart/antraciet vloertegel en oud-Hollandse witjes 

met gestuukte wanden. 
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Tweede verdieping
Slaapkamers

Witte vaste trap naar de tweede verdieping. 


Aan de achterzijde een leuke slaapkamer met dakkapel en 

handige inbouwkasten. Vanuit hier erg mooi uitzicht over 

de achtertuinen.





Aan de voorzijde een open ruimte waar gemakkelijk de 

vierde slaapkamer te creëren is. Voorzien van een dakraam 

en inbouwkasten.
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Bijzonderheden

 Sfeervol en licht jaren 30 huis

 2 onder 1 kap

 3/4 slaapkamers

 Voor- en geweldige achtertuin

 Oprit met parkeermogelijk voor 2 autos

 Garage én schuur

 Veel bergruimte



Bijzonderheden
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KADASTRALE AANDUIDING


Het woonhuis, uitmakende de helft van een dubbel woonhuis, met 

garage, tuinhuis/hobbyruimte, ondergrond, erf en tuin, kadastraal 

bekend gemeente Haarlemmermeer, sectie H, nummer 6350, groot drie 

are zesenvijftig centiare.





EIGEN GROND


Het woonhuis is gelegen op eigen grond.





NOTARIS


Na mondelinge overeenstemming wordt binnen één week de koopakte


volgens het Amsterdams Ringmodel getekend bij een door koper


aangewezen notaris in Amsterdam.



Plattegrond



Plattegrond
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Plattegrond



Plattegrond
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Wie zijn wij

Ons team staat permanent klaar om u deskundig en persoonlijk 

te begeleiden. Wij bieden onze cliënten de service, die wij zelf 

ook graag zouden willen krijgen.

mr. Marleen Martens


Register makelaar


marleen@martensmakelaars.com


+31 (0) 6 - 141 28 605

Danique Willemsen


Makelaar KRMT


danique@martensmakelaars.com


+31 (0) 6 - 577 11 475

Merel Schrijver


Medewerker binnendienst


makelaar@martensmakelaars.com


+31 (0) 20 - 214 88 08

Bellamystraat 4 | 1053 BL Amsterdam

020-2148808 | makelaar@martensmakelaars.com

martensmakelaars.com
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Disclaimer

Deze brochure is door ons met de grootst mogelijke zorg 

samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele 

aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, 

onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen ervan. 


Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. 


Koper heeft zijn eigen onderzoek plicht naar alle zaken die voor 

hem of haar van belang zijn. Met betrekking tot deze woning is 

de makelaar adviseur van verkoper. Wij adviseren u een 

deskundige (NVM-)makelaar in te schakelen die u begeleidt bij 

het aankoopproces. Indien u specifieke wensen heeft omtrent de 

woning, adviseren wij u deze tijdig kenbaar te maken aan uw 

aankopend makelaar en hiernaar zelfstandig onderzoek te 

(laten) doen. Indien u geen deskundige vertegenwoordiger 

inschakelt, acht u zich volgens de wet deskundige genoeg om 

alle zaken die van belang zijn te kunnen overzien. 


Van toepassing zijn de NVM voorwaarden.




