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*** English translation is below *** 
Algemeen: 

Een royaal, lux en ruim gestoffeerde 3-kamerappartement verdeeld over de bel-etage 
en het souterrain met een woonoppervlakte van 146 m², een royaal terras van 25 m² 

en een overdekte parkeerplaats gelegen op een markant punt in de wijk Randwijck in 
Amstelveen Noord. 
 

Omgeving: 
Het appartement is gelegen nabij het 

Amsterdamse Bos, de sportvelden voor 
hockey,  tennis, cricket en paardrijden. Voor 
de dagelijkse boodschappen zijn de winkel 

op loopafstand en is Amsterdam 
Buitenveldert en Amsterdam Zuidas op 

slechts enkele minuten fietsen. Een ruime 
keuze aan scholen voor het basis- en het 
middelbare onderwijs is binnen handbereik. 

Het openbaar vervoer is in de directe 
omgeving waaronder de bushalte aan de 

Graaf Florislaan voor de verbinding naar het 
station van Amsterdam Zuid en het centrum 

van Amsterdam. De tramhalte is op 
fietsafstand om eveneens naar het station 
van Amsterdam Zuid te komen. 

Met andere woorden, een ideale 
woonomgeving om te komen en te gaan met 

het openbaar vervoer naar Amsterdam. 
Met eigen vervoer is de Ringweg A-10 Zuid 
goed bereikbaar en ook de snelweg A-9 naar 

bijvoorbeeld Utrecht of Zandvoort. 
 

Indeling: 
Vanaf straatniveau is met 4 treden omhoog de woningtoegangsdeur van het 
appartement te bereiken. Via het tochtportaal, voorzien van een glazen deur, komt men 

in de open ruimte waar de keuken en de woonkamer zich bevinden. Aan de straatzijde 
is de keuken, voorzien van een koopeiland een kastenwand. In de keuken zit de 

volgende inbouwapparatuur: 
- een inductie kookplaat; 
- een combi oven/magnetron; 

- een koffieautomaat; 
- een dubbele koelkast; 

- een cooker. 
De woonkamer voorzien van een gasgestookte openhaard is aan de achterzijde 
georiënteerd, grenzend aan het ruime terras. Op deze verdieping is het gastentoilet. 

De gordijnen op deze verdieping zijn elektrisch bedienbaar. 
 

In het souterrain, geheel voorzien van vloerverwarming, zijn de twee slaapkamers, een 
werkgedeelte, de walk-in closet en de badkamer. De badkamer is voorzien van een 
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dubbele wastafel met twee afzonderlijke spiegelkasten, een whirlpool, een afgezonderde 
toiletruimte en een inloopdouche. 

De wasmachine en de droger zijn opgesteld in een separate kast waar ook de 
elektrische installatie zich bevindt.  

Kortom, luxe en wooncomfort wordt hier aangeboden! 
 
Kenmerken: 

• 3-kamerappartement (2 slaapkamers) 
• Woonoppervlakte circa 146 m² 

• Energielabel B 
• Stoffering (gordijnen) aanwezig 
• Wasmachine en droger aanwezig 

• Inschrijven op het adres is mogelijk 
• Drinkwater (verplicht): Waternet (www.waternet.nl) 

• Levering van gas, elektra en data naar keuze huurder. 
• Overdekt parkeren op eigen terrein 
• 15 zonnepanelen behoren tot dit appartement. 

 
Huurovereenkomst: 

➢ Huurovereenkomst voor minimaal 12 maanden  
➢ Huurbetaling per maand bij vooruitbetaling te voldoen 

➢ Waarborgsom ter grootte van 2 maanden huur, over de waarborgsom wordt geen 
rente vergoed 

➢ Huurovereenkomst conform model ROZ, aangevuld met algemene en bijzondere 

bepalingen 
➢ Huurder dient zicht te confirmeren aan de regels als gesteld in de akte van splitsing 

en het daarin verwezen reglement. 
➢ Geliberaliseerde huurwoning op basis van Puntentelling 

 

Huurprijs per maand: 
Huurprijs € 2.750,00 inclusief stoffering per maand exclusief nutsvoorzieningen, data, 

kabel etc. 
 
General: 

A spacious, luxurious and spacious unfurnished 3-room apartment spread over the 
ground floor and the basement with a living area of 146 m², a spacious terrace of 25 m² 

and a covered parking space located on a striking point in the Randwijck district in 
Amstelveen Noord. 
 

Surroundings: 
The apartment is located near the Amsterdamse Bos, the sports fields for hockey, 

tennis, cricket and horse riding. For daily shopping, the shop is within walking distance 
and Amsterdam Buitenveldert and Amsterdam Zuidas are just a few minutes by bike. A 
wide choice of schools for primary and secondary education is within reach. 

Public transport is in the immediate vicinity, including the bus stop on Graaf Florislaan 
for the connection to Amsterdam Zuid station and the center of Amsterdam. The tram 

stop is within cycling distance to also get to Amsterdam South station. 
In other words, an ideal living environment to come and go by public transport to 
Amsterdam. 

http://www.waternet.nl/
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With your own transport, the A-10 South ring road is easily accessible and also the A-9 
highway to, for example, Utrecht or Zandvoort. 

 
Layout: 

From street level you can reach the entrance door of the apartment with 4 steps up. 
Through the enclosed porch, with a glass door, you enter the open space where the 
kitchen and the living room are located. On the street side is the kitchen, equipped with 

a sales island and a cupboard wall. The kitchen has the following built-in appliances: 
- an induction hob; 

- a combination oven/microwave; 
- a coffee machine; 
- a double fridge; 

- a cooker. 
The living room with a gas-fired fireplace is oriented at the rear, adjacent to the 

spacious terrace. The guest toilet is on this floor. 
The curtains on this floor are electrically operated. 
 

In the basement, fully equipped with underfloor heating, are the two bedrooms, a work 
area, the walk-in closet and the bathroom. The bathroom has a double sink with two 

separate mirror cabinets, a whirlpool, a separate toilet and a walk-in shower. 
The washing machine and dryer are located in a separate cupboard where the electrical 

installation is also located. 
In short, luxury and comfort is offered here! 
 

Characteristics: 
• 3-room apartment (2 bedrooms) 

• Living area approximately 146 m² 
• Energy label B 
• Upholstery (curtains) present 

• Washing machine and dryer available 
• Registration at the address is possible 

• Drinking water (mandatory): Waternet (www.waternet.nl) 
• Supply of gas, electricity and data of the tenant's choice. 
• Covered parking on site 

• 15 solar panels belong to this apartment. 
 

Rental agreement: 
- Lease agreement for at least 12 months 
- Rent payment per month to be paid in advance 

- Deposit of 2 months rent, no interest will be paid on the deposit 
- Rental agreement in accordance with model ROZ, supplemented with general and 

special provisions 
- The tenant must comply with the rules as stated in the deed of division and the 
regulations referred to therein. 

- Liberalized rental property based on Points Counting 
 

Rental price per month: 
Rental price € 2.750,00 including upholstery per month excluding utilities, data, cable 
etc. 
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Inlichtingen:  
 

Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V. 
3de Kostverlorenkade 33  1054 TR  AMSTERDAM 

Tel: 020-589 3010 Fax: 020-589 3019 
info@khmakelaardij.nl  www.khmakelaardij.nl 

 

 
 

De door ons verstrekte informatie is vrijblijvend en uitsluitend voor geadresseerde bestemd. Alle door ons verstrekte 
gegevens zijn met zorg samengesteld en grotendeels gebaseerd op door derden verstrekte gegevens. Terzake de juistheid 
hiervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Alle verstrekte informatie moet worden beschouwd als een 
uitnodiging tot het doen van een bieding of het starten van onderhandelingen. Op al onze werkzaamheden zijn de 
voorwaarden van de NVM van toepassing. 
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Plattegronden 
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Foto’s  
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