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Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar: 1962
Kamers: 3
Inhoud: 349 m³

Woonoppervlakte: 110 m²
Externe bergruimte: 7 m²

Vraagprijs: € 425.000,- k.k.



Omschrijving
Nabij het Stadshart van Amstelveen gelegen, ruim 3-KAMER HOEK APPARTEMENT. 
Het appartement is gelegen op de tweede verdieping, op de zuidwest hoek van het 
gebouw. Hierdoor is er veel lichtinval aanwezig. 




Bouwjaar 1962, woonoppervlakte 110 m², oplevering kan snel. 




Het appartement maakt deel uit van een goed onderhouden complex "Meander 
einde"en ligt direct naast het Stadshart van Amstelveen. Hierdoor heeft u alle mogelijke 
voorzieningen op loopafstand, zoals winkels, restaurants, cafés, theater en bibliotheek. 
De bereikbaarheid per openbaar vervoer is zeer goed. Ook met de auto is de 
bereikbaarheid uitstekend (uitvalswegen A9, A2 en A4). Middels een 
bewonersvergunning en bezoekerspassen heeft u voldoende parkeergelegenheid.





 Indeling:


Begane grond: afgesloten entree, met toegang tot de berging, het trappenhuis en twee 
liften.





 Tweede verdieping: in het appartement treft u direct een lange hal met toegang tot 
alle vertrekken. Aan het einde van deze hal bevindt zich de ruime en lichte woonkamer 
(voorheen twee kamers), vanuit de woonkamer is de loggia bereikbaar. De afgesloten 
keuken is uitgevoerd in neutrale kleurstellingen. 

Er zijn twee slaapkamers aanwezig, beide zijn voorzien van vaste kasten. De 
ouderslaapkamer is zeer ruim en de tweede slaapkamer heeft toegang tot een tweede 
loggia. De badkamer is netjes betegeld en is voorzien van een wastafelmeubel met 
twee kranen, douche en de aansluiting voor de wasmachine. 

In de lange hal treft u tevens een videofoon, bergkast, toiletruimte en meterkast. 

Op de begane grond van het gebouw is een individuele berging aanwezig. 





 Bijzonderheden:

- Hoekligging, waardoor er veel lichtinval is; 

- Verwarming middels een gemeenschappelijk systeem (stadsverwarming);

- Warm water middels boiler (eigendom);

- Parkeren middels een bewonersvergunning en bezoekerspassen;

- De servicekosten bedragen € 241,61 per maand (exclusief € 9,08 per maand voor 
voorschot stookkosten).























ENGLISH SUMMARY




Located near the Stadshart of Amstelveen, spacious 3-ROOM CORNER APARTMENT. 
The apartment is located on the second floor, on the southwest corner of the 
building.




Year of construction 1962, living space 110 sqm, delivery date possible in short time. 




The apartment is part of a well-maintained apartmentbuilding and is located close to the 
Amstelveen Stadshart, with all possible amenities within walking distance, such as 
shops, restaurants, cafes, theater and library. The apartment complex is located next to 
the Amstelveen bus station. The accessibility is excellent, both by public transport (bus 
station and streetcar stop lines 5 and 25) and by private transport (highways A9, A2 and 
A4). Through a resident's license and visitor's passes you have ample parking space.





Layout:

Ground floor: closed entrance with doorbells, mailboxes, storage rooms, lift and 
staircase.





 Second floor: spacious entrance / hall with videophone, toilet with sink and meter 
cupboard. Also, the entrance / hall gives access to all rooms in the apartment. The 
kitchen located next to the living room is equipped with built-in appliances. 

The bright living room has large windows. The apartment has two bedrooms both with 
a built-in cupboards. The bathroom is tiled and fitted with a shower, washing machine 
connection and a sink in vanity cabinet. 

Storage room on the ground floor of the building.





 Special features:

- Lots of light because of the large windows in the apartment;

- VvE contribution € 241,61 per month excluding € 9,08 advance for heating costs);

- Heating through a common system;

- Hot water by boiler (ownership).















Plattegronden



Plattegronden



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


