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Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar: 2003
Soort: eengezinswoning

Kamers: 5
Inhoud: 340 m³

Woonoppervlakte: 111 m²
Externe bergruimte: 9 m²

Verwarming: c.v.-ketel
Vraagprijs: € 625.000,- k.k.



Omschrijving
Gelegen in Slotervaart mogen wij deze eengezinswoning met drie slaapkamers, 
TUIN, moderne badkamer en keuken en EIGEN parkeerplaats aanbieden! De locatie is 
ideaal, met alle voorzieningen en met het centrum van Amsterdam binnen 
handbereik en toch in een rustige omgeving. De eengezinswoning maakt onderdeel 
uit van een VvE met diverse appartementen en vergelijkbare woningen. Door de 
binnenstraat welke is afgesloten, kunnen kinderen hier heerlijk buitenspelen. Ook de 
uitvalswegen zijn zeer goed, u bereikt binnen enkele minuten de A10, A4, A2 en A9. 
Het openbaar vervoer (metro-, tram en treinstation) is op 5 minuten loopafstand.



De Sloterplas met diverse watersportmogelijkheden is nabij en ook het Vondelpark is 
maar 8 fiets-minuten verwijderd! 






Bouwjaar 2003, energielabel A, woonoppervlakte 111m², oplevering in overleg.








De indeling is als volgt:




Entree, hal met garderobemogelijkheid, meterkast, royale trapkast, separaat vrij 
hangend toilet met fonteintje en trap naar de eerste etage. 

Via de hal betreedt u de heerlijk lichte tuingerichte woonkamer met dubbele schuifpui 
naar de tuin. De luxe in 2017 vernieuwde open keuken ligt centraal in de woning en is 
voorzien van inductiekookplaat en diverse Siemens inbouwapparatuur. Het eetgedeelte 
ligt aan de voorzijde waardoor de woonkamer in twee delen is opgedeeld. Op de 
begane grond ligt een mooie lamelparketvloer met eikenhouten toplaag. 

De tuin is voorzien van vlonderdelen, beplanting en prachtige leibomen welke voor 
privacy zorgen. Door de ligging op het westen is het hier heerlijk genieten vanaf het 
middaguur tot zonsondergang. Een trap vanuit de tuin geeft toegang tot de ruime 
berging voor fietsen e.d. 







 Eerste verdieping:




De overloop geeft toegang tot de drie slaapkamers op deze verdieping. De master 
bedroom ligt aan de rustige voorzijde. Aan de achterzijde zijn de andere twee 
slaapkamers. De walk-in closet en de badkamer liggen centraal tussen de slaapkamers. 
De prachtige badkamer is vernieuwd in 2020. Een inloopdouche, ligbad, dubbele 
wastafel en vloerverwarming maken het een zeer complete badkamer. Op de overloop 
is tevens een handige bergkast met wasmachine- aansluiting aanwezig.




De woning beschikt over een eigen parkeerplaats in de beveiligde parkeergarage onder 
het complex.














 Bijzonderheden:




- De woning is goed geïsoleerd, energielabel A;

- Mogelijkheid tot het plaatsen van een tweede verdieping, dit is bij diverse buren

   aanwezig;

- Huismeester aanwezig: 

- De servicekosten bedragen € 167,85 per maand;

- Buitenschilderwerk is door de VvE gepland in het najaar 2022;

- Mogelijkheid tot het aanvragen van één parkeervergunning, volgens verkregen

   informatie is er momenteel geen wachtlijst;

- Eeuwigdurende erfpacht van toepassing, de canon is afgekocht t/m 15 maart 2052; 

- Kortom; het beste van twee werelden. Een rustige woonomgeving en toch nabij alle

  stadse voorzieningen!



Description
Located in Slotervaart, we can offer this family home with three bedrooms, GARDEN, 
modern bathroom and kitchen and OWN parking!

The location is very convenience, with all amenities and with the center of 
Amsterdam within easy reach, yet in a quiet area. This family home is part of an 
Owner's Association with various apartments and comparable houses. 

The indoor street, which is closed, allows children to play outside. The exit roads are 
very good, you can reach highway A10, A4, A2 and A9 within a few minutes.

Public transport (metro, tram and trainstation) are 5-minutes walk away.

The Sloterplas, with various water sport options, is nearby and the Vondelpark is 
only 8 minutes by bike!




Year of construction 2003, energy label A, living area 111m², delivery in consultation..





 Lay out:




Entrance hall, meter cupoard, spacious stair cupboard, seperate toilet with hand basin 
and stairs to the first floor.

Through the hall you enter the enter the wonderfully bright living room with double 
sliding doors to the garden.

The luxurious open kitchen, renovated in 2017, is centrally located in the house and is 
equipped with an induction hub and various Siemens built-in aplliances.

The dining area is situated at the front which divides the living room into two parts.

On the ground floor is a beautiful parquet floor with oak top layer.

The garden has decking, plants and beautiful espaliers which provide privacy. Due to its 
location on the west, you can enjoy it here from noon until sunset. A staircase from the 
garden gives access to the spacious storage room for bicycles etc. 





 First floor:




The landing gives acces to the three bedrooms on this floor. The master bedroom is 
located on the quiet front. 

At the rear are the other two bedrooms. The walk-in closed and bathroom are centrally 
located between the bedrooms.

The beautiful bathroom is renovated in 2020. A walk-in shower, bath, double sink and 
underfloor heating make it a very complete bathroom. On the landing is also a handy 
storage cupboard with washing machine connection. 




The house has its own parking space in the secure parking garage under the complex. 



Particularities:




- The house is well insulated, energy label A;

- Possibility to place a third floor;

- Caretaker/ handyman present;

- The service costs are € 167,85 a month;

- Exterior painting is plannend by the Owners's Association in the autumn of 2022;

- Possibility to apply for one parking permit, according to information obtained there is

  currently no waiting list;

- Perpetual leasehold, paid till the 15th of March 2052;

- In short: The best of both worlds. A quiet residential area and yet close to all city

  ameneties!
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Locatie

op de kaart



Aantekeningen



Tot Slot
Tenzij in deze brochure anders vemeld, zal de koopakte worden opgemaakt door een 
door koper aan te wijzen notaris kantoorhoudende in de regio Amsterdam of binnen 
een straal van 10 km van het ter verkoop aangeboden object; - De koopakte zal worden 
opgesteld volgens het model van de Koninklijke Notariële beroepsorganisatie, Ring 
Amsterdam; - Koper dient binnen drie dagen na het bereiken van mondeling 
overeenstemming een notaris aan te stellen. Indien koper binnen deze termijn geen 
keuze heeft gemaakt heeft verkoper het recht een notaris aan te wijzen; - Sinds 1 
september 2003 geldt het schriftelijkheidsvereiste voor de koop van een woning. Dat 
wil zeggen dat de koopovereenkomst pas gesloten is als de koopakte zowel door koper 
als door verkoper is ondertekend. Tot dit moment is er geen rechtsgeldige koop.




Disclaimer: Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. 
Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige 
onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven 
maten en oppervlakten zijn indicatief. 




Het verkochte is gemeten met gebruikmaking van de Meetinstructie, die gebaseerd is 
op de normen zoals vastgesteld in NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer 
eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de 
gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig 
uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het 
uitvoeren van de meting. Het verkochte is gemeten door een betrouwbaar 
professioneel bedrijf en koper vrijwaart de medewerkers van BorgerSmith makelaars en 
taxateurs en de verkoper voor eventuele afwijkingen in de opgegeven maten. Koper 
verklaart in de gelegenheid te zijn gesteld om het verkochte zelf te (laten) inmeten 
conform NEN2580. 




Disclaimer: This information has been compiled by us with due care. On our part, 
however, no liability is accepted for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the 
consequences thereof. All specified sizes and areas are indicative only. Measurement 
instruction based on NEN2580, intended to apply a more unambiguous method of 
measurement for an indication of the usable area. The Measurement instruction does 
not completely exclude various measurement results, for example due to differences in 
interpretation, rounding off or limitations when performing the measurement. Buyer 
declares to have been given the opportunity to have the property measured on his 
behalf or himself. Buyer safeguards (all employees of) BorgerSmith and sellers for any 
claims due to deviations.



Welkom!

BorgerSmith
Texelstraat 84

1181 ES Amstelveen
020 - 2111 211

info@borgersmith.nl
www.borgersmith.nl



Aantekeningen


