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Goed gelegen 4-kamerappartement van 78 m² met balkon (zuid), berging en lift in een
goed onderhouden complex aan de S. F. van Ossstraat. Het complex is gelegen in een
rustige wijk op loopafstand van het winkelcentrum Osdorpplein en de Sloterplas. 

INDELING
Vanuit de centrale hal komt men via de lift of het trappenhuis op de derde verdieping.
Achter de voordeur ligt een portaal die vervolgens uitkomt op een ruime hal. Vanuit deze
hal zijn alle kamers te bereiken. Aan de galerijkant liggen de keuken en een slaapkamer en
aan de balkonkant (zuid) liggen de woonkamer en nog twee slaapkamers. In het midden van
het appartement ligt de badkamer. Wat opvalt is dat de woning licht is en men een mooi
weids uitzicht heeft.	



LIGGING

BIJZONDERHEDEN
- Voortdurend recht van erfpacht tot en met 16 februari 2037, erfpachtcanon bedraagt 

   € 92,00 per jaar

- Woonoppervlakte 78 m² conform de meetinstructie

- Berging in de onderbouw

- Niet-zelfbewoningsclausule

- Oplevering kan spoedig

- Professionele administrateur; MJOP en reserves aanwezig

- Servicekosten € 234,57 per maand inclusief voorschot stookkosten

- Enkel glas

- Keuken en badkamer zijn eenvoudig

- Bekijk de eigen woningwebsite van deze woning op sfvanossstraat270.nl

De ligging van het complex is heel gunstig, het winkelcentrum voor uw dagelijkse
boodschappen, het theater "De Meervaart" en de Sloterplas voor uw ontspanning en
diverse sportclubs op korte afstand. Diverse openbaarvervoersverbindingen (tram- en
buslijnen) bevinden zich om de hoek en stadion Lelylaan (trein en metro) is op slechts twee
haltes verwijderd. 



Well located 4-room apartment of 78 m² with balcony (south), storage room and elevator in
a well-maintained complex on the S. F. van Ossstraat. The complex is located in a quiet area
within walking distance of the Osdorpplein shopping center and the Sloterplas. 

LAYOUT
From the central hallway you can reach the third floor via the elevator or the stairwell.
Behind the front door is a portal that opens onto a spacious hallway. All rooms can be
reached from this hallway. On the gallery side are the kitchen and a bedroom and on the
balcony side (south) are the living room and two more bedrooms. The bathroom is located
in the middle of the apartment. What is striking is that the apartment is light and has a
beautiful panoramic view.



LOCATION

PARTICULARITIES
- Continuous right of leasehold until February 16th, 2037, ground rent is € 92.00 per year

- Living area 78 m² in accordance with the measuring instruction

- Storage in the basement

- Non-self-occupancy clause

- Delivery is possible soon

- Professional administrator; multi-year plan and reserves present

- Service costs € 234.57 per month including advance heating costs

- Single glazed windows

- Kitchen and bathroom are simple

- View the own website of this house on sfvanossstraat270.nl

The location of the complex is very favorable, the shopping center for your daily shopping,
the theater "De Meervaart" and the Sloterplas for your relaxation and various sports clubs a
short distance away. Various public transport connections (tram and bus lines) are just
around the corner and the Lelylaan stadium (train and metro) is only two stops away.





















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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