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Algemeen: 

Een gemeubileerde en gestoffeerd 3-kamerappartement van 97 m² woonoppervlakte 
met een terras van 30 m² op een prachtig punt in Amstelveen Noord. 

 
Indeling: 
Vanaf straatniveau is met 4 treden omhoog de woningtoegangsdeur van het 

appartement te bereiken. Via het tochtportaal komt men in de ruime hal van waaruit 
alle vertrekken te bereiken zijn. 

De royale woon-/eetkamer met een half open keuken is voorzien van een goede mooie 
parketvloer, gestukadoorde wanden en plafond voorzien van inbouwverlichting. 
De keuken is voorzien van alle gemakken, waaronder een vaatwasser, 5-pits gaskookplaat 

met daarboven aan afzuigkap, veel kastruimte en een koffieapparaat. Vanuit de keuken is 
uitzicht over het ruime terras. 

Vanuit de ruime slaapkamer aan de achterzijde is de badkamer toegankelijk, alsmede de 
kleedkamer en toegang tot het royale terras. 
De badkamer is voorzien van een ligbad, een separate douche, een tweede toilet en een 

dubbele wastafel.  
De kleedkamer is een ruimte die tevens toegang geeft tot het terras. 

Het terras met een oppervlakte van maar liefst 30 m² is gelegen op het oosten, waar toch 
veel zon komt. 

Vanuit de ruime hal is het gastentoilet, de interne berging met aansluiting voor de 
wasmachine en de voorslaapkamer te bereiken.  
 

 
Kenmerken: 

• 3-kamerappartement (2 slaapkamers) 
• Woonoppervlakte circa 97 m² 
• Energielabel E 

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

• Kabel TV/internet: Ziggo (www.ziggo.nl) 
• Levering van gas, elektra en data naar keuze huurder. 
• Parkeren op eigen terrein. 

 
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 € 1.900,00 inclusief stoffering en meubilering per maand exclusief 
nutsvoorzieningen, data, kabel etc. 

http://www.waternet.nl/
http://www.ziggo.nl/
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General: 

A furnished and unfurnished 3-room apartment of 97 m² living space with a terrace of 
30 m² on a beautiful point in Amstelveen Noord. 

 
Layout: 
From street level you can reach the entrance door of the apartment with 4 steps up. The 

tour portal leads to the spacious hall from which all rooms can be reached. 
The spacious living/dining room with a semi-open kitchen has a good, beautiful parquet 

floor, plastered walls and ceiling with recessed lighting. 
The kitchen is fully equipped, including a dishwasher, 5-burner gas hob with an 
extractor hood above, plenty of cupboard space and a coffee machine. From the kitchen 

there is a view over the spacious terrace. 
The bathroom is accessible from the spacious bedroom at the rear, as well as the 

dressing room and access to the spacious terrace. 
The bathroom has a bath, a separate shower, a second toilet and a double sink. 
The dressing room is a room that also gives access to the terrace. 

The terrace with an area of no less than 30 m² is located on the east, where there is still 
a lot of sun. 

The guest toilet, the internal storage room with connection for the washing machine and 
the front bedroom can be reached from the spacious hall. 

 
Characteristics: 
• 3-room apartment (2 bedrooms) 

• Living area approximately 97 m² 
• Energy label E 

• Registration at the address is possible 
• Drinking water (mandatory): Waternet (www.waternet.nl) 
• Cable TV/internet: Ziggo (www.ziggo.nl) 

• Supply of gas, electricity and data of the tenant's choice. 
•  Private parking. 

 
Rental agreement: 
• Lease agreement for at least 12 months 

• Rent payment per month to be paid in advance 
• Deposit equal to 2 months' rent, no interest is 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 € 1,900.00 including upholstery and furniture 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. 

 

 
 

mailto:info@khmakelaardij.nl
http://www.khmakelaardij.nl/


 

Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V. 
 

 

 

Foto’s  
 
 

  
  

  
  

  
  



 

Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V. 
 

 

 

  
  

  
  

  
  



 

Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V. 
 

 

 

  
  

  
  

 
 
 



 

Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V. 
 

 

 

 



 

Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V. 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 


