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ALGEMEEN
- Woonoppervlakte circa 135 m²;

- drie/vier slaapkamers;

- moderne badkamer voorzien van wastafel, douche en tweede toilet;

- waanzinnig dakterras van circa 44 m²;

- de woning wordt gemeubileerd verhuurd (inclusief alle benodigde inventaris);

- natuurstenen vloer in de hal en keuken op de begane grond, massief eiken houten vloer op de eerste 

  verdieping;

- eigen parkeerplaats;

- beschikbaar per 1 september 2022;

- kosten voor internet € 60,00 per maand; 

- huurprijs parkeerplaats bedraagt € 75,00 per maand;

- de genoemde huurprijs is exclusief stadsverwarming, water en elektriciteit.

Op mooie locatie op IJburg gelegen bieden wij te huur aan dit gemeubileerde, unieke en speels
ingedeelde familiehuis van circa 135 m² met een geheel eigen karakter en veel leef- en speelruimte. Het
huis beschikt over een benedenverdieping met slaap-/studeerkamer en woonkeuken, riante
woonkamer op de eerste verdieping en drie slaapkamers. Het schitterende privé-dakterras van 44 m²
heeft prachtig uitzicht over water en biedt privacy en altijd zon. Achter het huis, in een afgesloten hof,
ligt de parkeerplaats welke optioneel is bij te huren. 




In deze lichte en goed onderhouden woning hangt een prettige sfeer. De woning onderscheidt zich onder
andere door de brede opzet van het huis met grote, hoge raampartijen en het hoge afwerkingsniveau.
Daarnaast is veel aandacht besteedt aan details en materiaalgebruik zoals glad gestuukte muren, hoge
plinten en luxe vloerafwerking (o.a. massief eiken en natuursteen). Dit maakt het tot een bijzonder
woonobject.



BIJZONDERHEDEN

INDELING
Begane grond:

Entree, ontvangsthal met toilet, praktische inpandige berging, ruime slaap-/studeerkamer. Luxe
woonkeuken met een prachtige L-vormige keukenlijn uitgevoerd in het mat wit en voorzien van alle
gemakken zoals een inductie kookplaat, oven, combioven, stoomoven, quooker, vaatwasser, koelkast en
vriezer.




Eerste verdieping:

Grote, brede woonkamer met een hoog plafond van 3,20 meter. De ruimte op de eerste verdieping is
middels een mooie muur met inbouwkasten afgesloten van de slaapkamer. 





Tweede verdieping:

Overloop, berging/wasruimte, bergkast, luxe badkamer met inloopdouche, tweede toilet en wastafel.
Kinderslaapkamer van goed formaat, ouderslaapkamer met toegang naar patio en vandaar een trap naar
het riante privé-dakterras van 44 m² met veel privacy en prachtige vergezichten.

- Herenhuis gelegen op een zeer centrale plek;

- hoog plafond op de eerste verdieping van 3,20 meter;

- zeer veel daglicht door grote, hoge raampartijen;

- keuken is voorzien van alle denkbare inbouwapparatuur;

- vloer van hal en keuken van natuursteen, woonkamer uitgevoerd in massief Frans eiken;

- door gunstige ligging altijd zon op het dakterras;

- vanaf het dakterras een weids uitzicht naar Almere, IJmeer en Diemerpark;

- de patio en het dakterras hebben hardhouten vloeren;

- vloerverwarming in hal, keuken en badkamer;

- veel bergruimte in het huis;

- de auto kan veilig worden geparkeerd op het afgesloten binnenterrein. 



ALGEMEEN
- Living area approximately 135 m2;

- three/four bedrooms;

- modern bathroom with sink, shower and second toilet;

- amazing roof terrace of approximately 44 m²;

- the house is rented furnished (including all necessary inventory);

- natural stone floor in the hall and kitchen on the ground floor, solid oak wooden floor on the first 

  floor;

- private parking spot;

- available from September 1st, 2022;

- costs for the internetconnections are € 60,00 per month;

- rental price for the parking spot is € 75,00 per month;

- the mentioned rental price is excluding municipal heating, water and electricity.

At a beautiful location on IJburg, we offer for rent this furnished, unique and playfully arranged family
house of approximately 135 m² with its own character and plenty of living- and playing space. The house
has a ground floor with bedroom/study and kitchen, spacious living room on the first floor and three
bedrooms. The beautiful private roof terrace of 44 m² has a beautiful view over water and offers privacy
and always sun. Behind the house, in a closed court, is the parking spot which is optional to rent.




This bright and well-maintained house has a pleasant atmosphere. The house is distinguished, among
other things, by the broad design of the house with large, high windows and the high level of finish. In
addition, much attention has been paid to details and use of materials such as smooth plastered walls,
high skirting boards and luxurious floor finishes (including solid oak and natural stone). This makes it a
special residential object.



PARTICULARITIES

LAYOUT

Ground floor:

Entrance, hallway with toilet, practical indoor storage, spacious bedroom/study room. Luxury
kitchen with a beautiful L-shaped kitchen line in matt white and equipped with all comforts such as
an induction stove, oven, combi oven, steam oven, quooker, dishwasher, fridge and freezer.





First floor:

Large, wide living room with a high ceiling of 3,20 meters. The space on the first floor is closed off
from the bedroom by a beautiful wall with fitted wardrobes.





Second floor:

Landing, storage/laundry room, storage cupboard, luxury bathroom with walk-in shower, second
toilet and sink. Good sized children's bedroom, master bedroom with access to patio and from there
a staircase to the spacious private roof terrace of 44 m² with lots of privacy and beautiful views.

- Mansion located at a very central location;

- high ceiling on the first floor of 3,20 meters;

- a lot of daylight through large, high windows;

- kitchen is equipped with all conceivable built-in appliances;

- hall and kitchen made of natural stone, living room made of solid French oak;

- thanks to its favorable location, always sun on the roof terrace;

- a panoramic view from the roof terrace to Almere, IJmeer and Diemerpark;

- the patio and roof terrace have hardwood floors;

- underfloor heating in hall, kitchen and bathroom;

- a lot of storage space in the house;

- the car can be safely parked in the closed inner area.





































PLATTEGROND





PLATTEGROND





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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