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Fantastisch appartement van 71 m2 met maar liefst 3 slaapkamers,
badkamer, aparte wc, balkon en berging. 
Gelegen op super interessante locatie nabij Zuidas, Vrije Universiteit,
Gelderlandplein, Amsterdamse Bos & Spa Zuiver.
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ALGEMENE INFORMATIE
Bestemming Wonen
Straatnaam en huisnummer Asingaborg 83
Postcode en woonplaats 1082SE Amsterdam
  
Soort object Appartement
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1965
Aanvaarding in overleg
  
Woonoppervlakte ca. 71 m²
Inhoud ca. 237 m³
Totaal aantal kamers 4
Aantal slaapkamers 3
  
  
ENERGIE
Energielabel D
Verwarming c.v.-ketel
Warm water c.v.-ketel
Isolatie dubbel glas
  
TUIN
Aanwezig nee
  
KADASTER
Kadastrale percelen Gemeente: Amsterdam, Sectie: AK,

Nummer: 3646A

EXTRA INFORMATIE 

Alle door RE/MAX en de verkoper
verstrekte informatie moet uitsluitend
worden gezien als een uitnodiging tot
nader overleg c.q. tot het uitbrengen van
een bod.

Schriftelijkheidsvereiste: Verkoper stelt
uitdrukkelijk dat een verkoop niet eerder
tot stand komt dan dat de
koopovereenkomst door beide partijen is
ondertekend.

Erfdienstbaarheden: Indien er op de
woning c.q. het perceel
erfdienstbaarheden, kwalitatieve
verplichtingen en/of andere bedingen
rusten, gaan deze over op de koper en
worden als bijlage behorende bij de
koopakte gesteld, meestal in de vorm van
het eigendomsbewijs.

Ontbindende voorwaarden: Eventueel
door de koper te maken voorbehouden
(zoals het verkrijgen van een hypotheek)
worden alleen vermeld in de
koopovereenkomst als deze in de
onderhandeling zijn afgesproken.

Waarborgsom/bankgarantie: De
waarborgsom c.q. bankgarantie bedraagt
10% van de koopsom en dient te worden
voldaan aan de notaris binnen de
vastgestelde termijn.

Koopakte: Behoudens nadere afspraken
gelden de standaardregels, zoals deze
voorkomen in de modelkoopakte NVM,
VBO, VastgoedPro, Consumentenbond en
Vereniging Eigen Huis.

Kenmerken

Disclaimer
Ieder kantoor wordt onafhandelijk beheerd en geleid.
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Neem contact met ons op
RE/MAX PRO
Onze RE/MAX luchtballon vliegt boven de menigte, wij zijn de lokale experts. Wij kennen onze regio
van binnen en buiten, daarom kunt u bij ons terecht voor alle onroerend goed vragen en adviezen. Bent u op 
zoek naar een organisatie die servicegericht is? RE/MAX ondersteunt u bij elke stap van een transactie: van 
tips om het huis verkoopklaar te maken tot aan het naamplaatje voor de koper van uw woning. We staan 
bekend om onze beroemde slogan: Niemand in de wereld verkoopt meer onroerend goed dan RE/MAX. Laat 
ons het bewijzen.
www.remax.nl/pro 

Jan Jaap ten Arve 
Makelaar

M 0614245376
E janjaaptenarve@remax.nl
T 0203331100

RE/MAX PRO 
Amstelveenseweg 214HS
1075HS Amsterdam

Ieder kantoor wordt onafhandelijk beheerd en geleid.


