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Modern, in 2021 volledig gerenoveerd woonhuis van 122 m2 woonoppervlak uit 1993 met vier
slaapkamers, twee badkamers, luxe afwerking, voortuin en zonnige achtertuin op het zuiden. 




De woning is gelegen op een gewilde locatie in de geliefde wijk Meerwijk-West en is aan de
achterzijde vanuit de nieuwbouw over twee verdiepingen uitgebouwd.




Bij de renovatie is een nieuwe, luxe keuken geplaatst, twee nieuwe badkamers, nieuwe c.v.-
ketel (Remeha CW6), vloerverwarming op alle verdiepingen, elektra vernieuwd en ruimschoot
aangebracht, nieuwe ventilatie (Buva silent Stream), nieuwe vloeren aangebracht en alles is
gestuukt en geschilderd. De woning is turn-key: u kunt er zo in! 


Begane grond:

Het betreft een lommerrijk gedeelte van de wijk, u hoort de merels fluiten in de voortuin. De entree
is overdekt, opdat uw gasten in de regen droog staan. In de hal bevindt zich de uitgebreide
meterkast (2021), modern toilet met fontein en een bergkast. De ruime woonkamer is voorzien van
vloerverwarming en is tuingericht. De zonnige tuin op het zuiden is voorzien van een stenen schuur
en een omheining. De open keuken (2021) aan de voorzijde is volledig nieuw. Deze is uitgerust met
een modern aanrechtblad, heteluchtoven met grill (zelfreinigend), magnetron, koelkast met vriezer
(drie lades), inductie kookplaat, afzuigkap met aansluiting naar buiten, vaatwasser, RVS spoelbak
met afgeronde hoeken, mengkraan (groep voor een Quooker is aanwezig) en veel kastruimte.





Eerste verdieping:

Overloop, luxe badkamer met inloopregendouche met tweede afspoeldouche, dubbele wastafel
met ingebouwde kranen en een zwevend toilet. Twee prima slaapkamers aan de achterzijde, de
derde slaapkamer bevindt zich aan de voorzijde. Alle kamers zijn voorzien van internet en extra
stopcontacten.




Tweede verdieping (met dubbele dakkapel):

Overloop, riante slaapkamer, luxe badkamer voorzien van vloerverwarming, inloopdouche met
rainshower en afspoeldouche, wastafel en zwevend toilet. Technische ruimte met de c.v.-ketel. 

INDELING



ALGEMEEN

LIGGING
De woning is gelegen aan de rand van de woonwijk Meerwijk-West, een rustige wijk met
diverse groen- en speelvoorzieningen en basisscholen op korte afstand. De wijk ligt nabij
voorzieningen zoals winkels en openbaar vervoer. Ook uitvalswegen naar o.a. Amstelveen,
Amsterdam, Utrecht, Aalsmeer en Schiphol zijn nabij.

- Woonoppervlakte 122 m2, inhoud 405 m3 (conform meetinstructie);

- gebouwd omstreeks 1993, volledig gerenoveerd 2021;

- gelegen op eigen grond;

- voorzien van dubbele beglazing in houten kozijnen;

- vloerverwarming en warm water middels combiketel (Remeha CW6);

- vernieuwde elektrische installatie bestaande uit voldoende groepen met aardlekschakelaar;

- oplevering in overleg.



BIJZONDERHEDEN
- Riante tussenwoning in een gewilde wijk;

- voor- en achtertuin;

- compleet gerenoveerd, o.a. nieuwe luxe keuken, twee badkamers, nieuwe c.v-ketel, 

  ventilatie, vloerverwarming, stuukwerk, schilderwerk, leidingwerk, elektrawerk, 

  leidingwerk water, veel elektrapunten aangebracht, nieuwe rookmelders.





Modern house, completely renovated in 2021, of 122 m2 living space, built in 1993 with four
bedrooms, two bathrooms, luxurious finish, front garden and sunny south-facing back garden.




The house is located in a popular location in the popular Meerwijk-West area and has been
extended over two floors at the rear from when the house was built. 




During the renovation, a new, luxurious kitchen was installed, two new bathrooms, new central
heating boiler (Remeha CW6), underfloor heating on all floors, electricity renewed and fitted
with ample space, new ventilation system (Buva silent Stream), new floors were installed and
everything was plastered and painted. The house is turn key: you can move in straight away!

Ground floor:

It is a leafy part of the neighborhood; you can hear the blackbirds whistling in the front yard. The
entrance is covered, so that your guests can stay dry in the rain. In the hall is the extensive meter
cupboard (2021), modern toilet with fountain and a storage cupboard. The spacious living room
has underfloor heating and is garden-oriented. The sunny south-facing garden has a stone shed
and a fence. The open kitchen (2021) at the front is completely new. This is equipped with a
modern worktop, convection oven with grill (self-cleaning), microwave, fridge with freezer (three
drawers), induction stove, extractor hood with connection to the outside, dishwasher, stainless
steel sink with rounded corners, mixer tap (group for a Quooker is available) and plenty of closet
space.




First floor:

Landing, luxurious bathroom with walk-in rain shower with second rinse shower, double sink with
built-in taps and a floating toilet. Two good sized bedrooms at the rear, the third bedroom is
located at the front. All rooms are equipped with internet and extra sockets.





Second floor (with double dormer window):

Landing, spacious bedroom, luxury bathroom with underfloor heating, walk-in shower with rain
shower and rinse shower, sink and toilet. Technical room with the central heating boiler.

LAYOUT



GENERAL
- Living area 122 m2, volume 405 m3 (in accordance with measurement instructions);

- built around 1993, completely renovated 2021;

- located on private land;

- equipped with double glazed windows in wooden window frames;

- underfloor heating and hot water through a combi boiler (Remeha CW6);

- renewed electrical installation consisting of sufficient groups with earth leakage circuit 

  breaker;

- transfer in consultation.

LOCATION
The house is located on the edge of the Meerwijk-West residential area, a quiet neighborhood with
various green- and play facilities and primary schools a short distance away. The neighborhood is
close to amenities such as shops and public transport. Also highways to Amstelveen, Amsterdam,
Utrecht, Aalsmeer and Schiphol are nearby.



PARTICULARITIES
- Spacious house in a popular area;

- front- and backyard;

- completely renovated, including new luxury kitchen, two bathrooms, new central heating 

  boiler, ventilation, underfloor heating, plasterwork, painting, piping, electricity, water 

  piping, many electricity points installed, new smoke detectors.
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KAARTEN





REFERENTIES

De grondige kennis die wij hebben van de lokale markt en van de markt partijen zorgt
ervoor dat wij voortdurend op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen. Zo
kunnen wij opdrachtgevers als woningbouwverenigingen,

Bouwbedrijven en projectontwikkelaars volledig ondersteunen bij de voorbereiding van
nieuwbouw- en renovatieprojecten. Ons enthousiaste verkoopteam geeft een gedegen
voorlichting aan potentiele kopers zodat een succesvolle verkoop kan worden
bewerkstelligd.




De makelaar van Amsterdam? Dan zeg je Voogd makelaardij!

En dat is logisch. We zijn de oudste makelaar in Amsterdam. Met meer dan 110 jaar
ervaring in groot Amsterdam, zijn wij op de lokale markt thuis als geen ander. Een
makelaar die tegelijkertijd weet dat de onroerendgoedmarkt is veranderd, en zeker in
Amsterdam. Andere economische omstandigheden, nieuwe ontwikkelingen op de
zakelijke markt, en meer. Maar de oorzaken zijn niet van het grootste belang. De
omgang met die nieuwe omgeving is dat wel. Er wordt meer gevraagd om voor u tot
een succesvol resultaat te komen.





Onze gedegen kennis, expertise en ervaring spelen daarin een essentiële rol. Maar dat is
niet alles. Van net zo grote waarde is de relatie met de klant. Met u. Om tot een optimaal
resultaat te komen brengen wij uw exacte wensen, behoeften en verwachtingen in kaart.
Of het nu gaat om aankoop of verkoop, commercieel onroerend goed of taxatie, beheer
of hypotheekadvies. Welke vraag u ook heeft, wij hebben een helder antwoord. Voogd,
niet voor niets dé makelaar in groot Amsterdam.
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