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Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar: 1951
Kamers: 3
Inhoud: 306 m³

Woonoppervlakte: 81 m²
Externe bergruimte: 7 m²

Vraagprijs: € 550.000,- k.k.



Omschrijving
GERENOVEERD BEGANE GROND APPARTEMENT met UITBOUW aan de achterzijde, 
gelegen aan een charmante brede laan én gelegen op de grens van Amsterdam/
Amstelveen in de geliefde en kindvriendelijke wijk Randwijck. 



De woning beschikt over een moderne keuken met kookeiland en diverse 
inbouwapparatuur, een prachtige in visgraat gelegde houten vloer en een diepe tuin 
op het westen.  




De woning bevindt zich op fietsafstand van Amsterdam en met diverse voorzieningen 
zoals winkels in de nabijheid. Om de hoek is de Amsterdamseweg en ook het 
Amsterdamse Bos is op loopafstand. 

De woning maakt deel uit van een vereniging van eigenaren met slechts twee leden, de 
administratie wordt gevoerd door professionele beheerder Starrip VvE Beheer. 




Bouwjaar circa 1951, woonoppervlakte circa 81 m² (eigen grond). Oplevering kan snel! 





 Indeling:

Via de voortuin bereikt men de entree van de woning met meterkast. Gang met ruime 
kelder kast, en vaste kast met c.v. ketel en aansluiting voor wasmachine, royale 
slaapkamer aan de voorzijde met ruime vaste kast en toegang tot de badkamer. De 
badkamer beschikt over een hoekdouche, wastafel in wastafelmeubel, handdoek 
radiator en w.c.. De badkamer is ook toegankelijk vanuit de gang. 




De woonkamer is zeer ruim en licht door de uitbouw met grote raampartij en 
openslaande deuren aan de achterzijde. De moderne open keuken keuken heeft een 
kookeiland en diverse inbouwapparatuur o.a. inductie kookplaat, RVS afzuigkap, oven, 
koel-vriescombinatie, vaatwasmachine en verzonken spoelbak. Naast de woonkamer is 
een tweede goede slaapkamer met openslaande deuren en toegang tot de achtertuin.  

De achtertuin is maar liefst 14 meter diep, gelegen op het westen en heeft een schuur 
en achterom. 





 Bijzonderheden:

• Energielabel C;

• Gerenoveerd en uitgebouwd aan de achterzijde;

• Verwarming en warm water via c.v. ketel (2019); 

• Geheel strak gestuct aan de binnenzijde, hoge kwaliteit visgraat parketvloer;

• De VvE is bestaat uit twee leden, de administratie wordt gevoerd door Starrip VvE 
Beheer, de servicekosten bedragen € 60,00 per maand;

• Diepe achtertuin gelegen op het westen met schuur en achterom;

• Buitenkraan in achtertuin;

• Achterzijde voorzien van HR ++ glas en geluidswerende roosters, voorzijde voorzien 
van dubbel glas;

• Parkeren via vergunningen systeem;

• Niet-bewoners clausule van toepassing.







Description
Located on the Amsterdam / Amstelveen border, in the populair Randwijck area, 
well maintained spacious, very bright GROUND FLOOR APARTMENT with spacious 
garden facing west and EXTENSION at the rear end. 




The apartment is fitted with a modern kitchen with cooking island, built-in kitchen 
appliances and beautifull haringbone wooden floor. 




The apartment is located near Amsterdam and the Amsterdamse Bos with several 
sports clubs, sports fields and riding schools. Amsterdamseweg is around the corner. 
Roads to A9 and A10 are easily accessible and public transport is also within walking 
distance.




The apartment is part of a small owners' association with only two members and the 
administration is handled by a professional administration office: Starrip VvE Beheer.




Built around 1951. Living area 81 m²(property ground). Delivery possible in short time!





 Layout:

One reaches the apartment through the garden. Entrance / hall with metercupboard, 
hallway with fixed cupboard under the stairs and fixed cupboard with central heating 
system and washingmachine connection, spacious bedroom at the frontside of the 
apartment with access to the bathroom and with fixed cupboard. Bathroom fitted with 
shower, sink in vanity cabinet, towel radiator and toilet, the bathroom is accessible from 
the hallway as well.




The spacious livingroom offers lots' off light and outword opening doors at the rear end. 
Modern open fully equipped kitchen. Next to the living room is the second good sized 
bedroom with outword opening doors to the garden. 




Westfacing garden with shed and rear entrance. 





 Special features:

•  Engerylabel C;

•  Renovated and extended at the rear end;

•  Heating and hot water through central heating system (2019);

•  Completely plastered on the inside, high quality haring bone wooden floor;

•  Small owners' accossiation with two members;

•  The contribution to the VvE is € 60,00 per month;

•  West facing garden with shed and rear entrance;

•  Outside watertap in rear garden;

•  Exntension fitted with double glazed windows HR++ and front side with double 
glazed windows;

•  Parking through permit system;

•  Non-residential clause applicable.
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Locatie

op de kaart



Aantekeningen



Tot Slot
De koopakte zal 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


