
TE KOOP

Beysterveld 3

Amsterdam

MAKELAAR: Eva Buijs

eva@voogd.nl  | 06 551 800 83



In het luxe appartementencomplex Amstel Circle gelegen, tegenover het prachtige
Amstelpark, bieden wij aan dit goed ingedeelde en ruim opgezette begane grond appartement
gesitueerd op de hoek met twee slaapkamers en heerlijke tuin (ca. 75 m2) op het zuidwesten! 




Het appartement is gelegen op een fijne locatie: Naast het Amstelpark liggen het Gijsbrecht
van Aemstelpark en het Amsterdamse Bos op loop-/fietsafstand en in de nabije omgeving
bevinden zich diverse winkels, sportaccommodaties, scholen en openbaar
vervoersmogelijkheden. Tevens is er voldoende parkeergelegenheid in de buurt.

INDELING
Begane grond:

Recent vernieuwde gemeenschappelijk entree met bellen- en brievenbussentableau
waarvandaan toegang tot het appartement en de bergingen.




Entree appartement naar eerste hal met ruimte voor garderobe en afgesloten ruimte met
combiketel en WTW-unit. Ruime tweede hal waarvandaan toegang tot alle vertrekken met
videofooninstallatie. Riante, tuingerichte woonkamer (ca. 50 m2) met glazen serre en grote
schuifpui waardoor zeer licht. De woonkamer biedt middels de schuifpui toegang tot de
verzorgde achtertuin gelegen op het zonnige zuidwesten. Deze beschikt over een heerlijk
terrasgedeelte, wateraansluiting en een achterom. 




Half open keuken uitgevoerd met witte laden en kasten, kunststof aanrechtblad en voorzien van
diverse (inbouw)apparatuur, o.a. dubbele spoelbak met mengkraan, koelkast, vriezer,
gaskookplaat, vlakscherm afzuigkap, oven en vaatwasser. Bijkeuken met aansluiting voor
wasmachine en droger en voldoende bergruimte. 



Twee goed formaat slaapkamers (10 m2 en 17 m2) aan de tuinzijde waarvan de kleinere
slaapkamer middels een schuifpui toegang biedt tot de tuin. Badkamer uitgevoerd met
wastafel met meubel, ligbad en douchecabine. Separate toiletruimte met toilet en fontein. 




Het appartement beschikt over een eigen externe berging (3 m2) met
elektriciteitsaansluiting en er is tevens een gemeenschappelijke fietsenstalling aanwezig. 

ALGEMEEN
- Woonoppervlakte 107 m2, inhoud 331 m3 (conform meetinstructie);

- gebouwd in 1988;

- erfpacht: AB1966, de canon is afgekocht tot en met het einde van het tijdvak zijnde 31 juli 

  2036;

- verwarming en warm water middels combi-ketel (Remeha, 2021);

- volledig voorzien van dubbele beglazing in aluminium kozijnen;

- elektrische installatie bestaande uit 4 groepen met 2 aardlekschakelaars;

- kadastraal bekende gemeente Amsterdam, sectie AK, complexaanduiding 2976, 

  appartementsindex 12;

- definitief energielabel D;

- oplevering in overleg (snel is mogelijk).



VERENIGING VAN EIGENAARS
- Zeer actieve Vereniging van Eigenaars “Vereniging Van Eigenaars Amstel Circle” bestaande 

  uit 116 woningen met berging en 110 parkeerplaatsen;

- oprichting: 4 augustus 1986;

- 110/19.883ste aandeel in de gemeenschap;

- de maandelijkse VvE bijdrage bedraagt € 220,27;

- de administratie wordt professioneel gevoerd door VvE Beheer Amsterdam;

- huishoudelijk reglement een meerjaren onderhoudsplan aanwezig;

- huismeester aanwezig;

- de afgelopen jaren hebben er diverse groot-onderhoudswerkzaamheden plaatsgevonden, 

  o.a.: liften vervangen, entrees volledig gerenoveerd, gevels inclusief schilderwerk, 

  serredaken vernieuwd;

- opstalverzekering afgesloten door de VvE met voldoende dekking.

LOCATIE
Het appartement is gelegen in het luxe complex Amstel Circle welke is gelegen op de hoek van
de Europaboulevard en de Van Nijenrodeweg, aan de rand van Amsterdams mooiste park: het
Amstelpark in Buitenveldert. Op loopafstand ligt het bruisende winkelcentrum Groot
Gelderlandplein en de nabijgelegen Zuidas. Buitenveldert is een prachtige compositie van groen,
water, woningen en landschap. Amstel Circle is uitstekend te bereiken met de auto (Ringweg
A10, afrit S109) en is gelegen nabij de haltes van tram en bus die voor een vlotte verbinding
zorgen met o.a. het gezellige centrum van Amsterdam, Amstelveen en Schiphol. Bus 62 stopt
voor de deur met een direct verbinding naar Station Rai waarvandaan u met de metro binnen
enkele haltes midden in de binnenstad bent. 



BIJZONDERHEDEN
- Ruim opgezet en goed ingedeeld begane grond appartement;

- gelegen op de hoek;

- ruime woonkamer met serre en grote schuifpui waardoor lekker licht;

- twee ruime slaapkamers;

- riante tuin gelegen op het zuidwesten;

- gehele appartement is voorzien van een houten vloer;

- gelegen op een goede locatie met diverse parken nabij.



Located in the luxurious Amstel Circle apartment complex, opposite the beautiful
Amstelpark, we offer this spacious ground floor apartment situated on a corner with a good
layout, two bedrooms and a lovely garden (approximately 75 m2) facing the southwest!




The apartment is located in a great location: Next to the Amstelpark, the Gijsbrecht van
Aemstelpark and the Amsterdam Forest are within walking/cycling distance and there are
various shops, sports facilities, schools and public transport options in the vicinity. There is
also ample parking nearby.

LAY-OUT
Ground floor:

Recently renovated communal entrance with doorbells and mailboxes from where access to
the apartment and the storage rooms.




Apartment entrance to the first hallway with space for wardrobe and closed room with combi
boiler and heat recovery unit. Spacious second hallway from which access to all rooms with
videophone system. Spacious, garden-oriented living room (approximately 50 m2) with glass
conservatory and large sliding door, making it very light. The living room offers access through
sliding door to the well-kept garden located on the sunny southwest. This has a lovely terrace
area, water connection and a back entrance.



Semi-open kitchen with white drawers, cabinets and worktop and equipped with various
(built-in) appliances, including a double sink with mixer tap, refrigerator, freezer, gas stove,
flat screen extractor hood, oven and dishwasher. Utility room with connection for washing
machine and dryer and sufficient storage space.




Two good-sized bedrooms (10 m2 and 17 m2) on the garden side, the smaller bedroom offers
access to the garden through a sliding door. Bathroom equipped with washbasin with
furniture, bathtub and shower. Separate toilet room with toilet and fountain.




The apartment has its own external storage room (3 m2) with electricity connection and there
is also a communal bicycle shed.

GENERAL
- Living area 107 m2, volume 331 m3 (in accordance with measurement instructions);

- built in 1988;

- leasehold: General Conditions out of 1966, the ground rent has been prepaid until the end 

  of the current time period being July 31st, 2036;

- heating and hot water through a combi boiler (Remeha, 2021);

- fully equipped with double glazed windows in aluminum window frames;

- electrical installation consisting of 4 groups with 2 earth leakage circuit breakers;

- known at the Land Registry’s office as municipality of Amsterdam, section AK, complex 

  designation 2976, apartment index 12;

- definitive energy label D;

- transfer in consultation (soon is possible).



ASSOCIATION OF HOMEOWNERS
- Very active Association of Homeowners “Vereniging Van Eigenaars Amstel Circle” 

  consisting of 116 apartements with storage rooms and 110 parking spots;

- established: August 4th, 1986;

- 110/19,883rd share in the association;

- the monthly contribution is € 220.27;

- the administration is professionally conducted by VvE Beheer Amsterdam;

- house rules and a multi-year maintenance plan;

- caretaker present;

- various major maintenance work has been carried out in recent years, including: replacing 

  elevators, completely renovated entrances, facades including painting, conservatory roofs 

  renewed;

- home insurance taken out by the association with sufficient cover.

LOCATION
The apartment is located in the luxurious Amstel Circle complex which is located on the
corner of the Europaboulevard and the Van Nijenrodeweg, on the edge of Amsterdam's most
beautiful park: the Amstelpark in Buitenveldert. The bustling Groot Gelderlandplein shopping
center and the nearby Zuidas are within walking distance. Buitenveldert is a beautiful
composition of greenery, water, houses and landscape. Amstel Circle is easily accessible by
car (Ringweg A10, exit S109) and is located near the tram and bus stops, which provide a
smooth connection with the lively center of Amsterdam, Amstelveen and Schiphol. Bus 62
stops in front of the door with a direct connection to Station Rai, from where you can reach
the city center within a few stops by metro.



- Spacious ground floor apartment with a good layout;

- located on the corner;

- spacious living room with conservatory and large sliding door which provides plenty of 

  light;

- two spacious bedrooms;

- spacious garden located on the southwest;

- entire apartment has a wooden floor;

- located in a good location with several parks nearby.
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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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1071 AR Amsterdam 
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