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Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar: 1961
Soort: portiekflat

Kamers: 3
Inhoud: 220 m³

Woonoppervlakte: 67 m²
Energielabel: G

Vraagprijs: € 325.000,- k.k.
Gebouwgebonden buitenruimte: 2 m²

Externe bergruimte: 11 m²



Omschrijving









Licht 3-KAMER HOEK APPARTEMENT gelegen op de vierde, tevens bovenste 

verdieping van een kleinschalig appartementencomplex gelegen in populaire 
woonwijk Randwijck, op de grens van Amsterdam en Amstelveen. Het appartement 
is voorzien van twee balkons (oost en westzijde) en gelegen aan een groenstrook 
met waterpartij.





For English summary see below!




Het appartement is gunstig gelegen nabij de diverse uitvalswegen (A2, A4, A9 en A10) 
en openbaar vervoer verbindingen richting Amsterdam Zuid-As en Amsterdam Centraal 
station. Rondom het appartementencomplex is voldoende parkeergelegenheid, 
parkeren gaat via vergunningen. 

De winkels voor dagelijkse boodschappen zijn op loopafstand met een grote Albert 
Heijn supermarkt aan de Bourgondischelaan. Maar ook het Stadshart Amstelveen is 
nabij en biedt een scala aan (luxe) winkels, bibliotheek, restaurants en cafés, het Cobra-
museum, de Stadsschouwburg en Winkelcentrum Groot Gelderlandplein is binnen 
handbereik.




Bouwjaar circa 1961, woonoppervlakte circa 67 m², Oplevering in overleg.





 Indeling: 

Via het afgesloten gemeenschappelijk trappenhuis bereikt u de woning op de vierde 
verdieping. 

Ruime centrale hal met meterkast. Toilet met fontein. De keuken is gelegen aan de 
voorzijde en heeft een wit keukenblok met gaskookplaat (los) en koelkast (los). Vanuit 
de keuken heeft u toegang tot het balkon aan de voorzijde (west). Aan de achterzijde 
zijn 2 (slaap)kamers gelegen, waarvan één toegang geeft tot het tweede balkon 
(oostzijde). De ruime woonkamer met hoekraam geeft aan de achterzijde fraai uitzicht 
over groen en een waterpartij. Vanuit de woonkamer is de badkamer bereikbaar. Deze 
is origineel en voorzien van douche, wastafel en wasmachineaansluiting. Op de begane 
grond is een berging met elektra gelegen.





 Bijzonderheden:

•  Geheel voorzien van kunststof kozijnen met dubbele beglazing;

•  De V.v.E.-bijdrage is € 97,-- per maand;

•  Verwarming via gaskachel in de woonkamer;

•  Warm water via geiser (huur) in de keuken;

•  Parkeren op de openbare weg via vergunning.











Description





 Bright 3-ROOM CORNER APARTMENT on the fourth / top floor of a low-rise 

apartement building in the populair Randwijk area, on the Amsterdam / Amstelveen 
border. The apartment has two balconies (east and west) and is centrally located 
with view over ornamental water.




Very centraly located, close to the main high ways (A2, A4, A9 and A10) and public 
transport, Amsterdam Zuid-As and Amsterdam Central Station are easily accessible by 
tram of bus. Parking facilities, directly in front of the apartment building, through parking 
permit system. Grocery shops such as Albert Heijn are on walking distance. Stadshart 
Amstelveen is less than 10 minutes by bike, where one will find a wide variety of 
(luxury) shops, restaurants and cafes, library, museum and a theatre Stadsschouwburg. 
Shopping centre 'Groot Gelderlandplein' is also nearby.




Year of construction approx. 1961, living area approx. 67 sqm. Delivery in consultation.





 Lay-out: 

Through the general entrance hall with staircase, one reaches the apartment on the 
fourth floor. 

Entrance/hall with meter cupboard, toilet with sink. The kitchen, located at the front, is 
equipped with a kitchen unit with a 4 burner gas stove (not built in) and a fridge (not 
built in). From the kitchen one has access to the balcony at the front (west). At the rear 
end there are two good sized bedrooms, one with access to another balcony (east 
side). Spacious and light living room with beautiful view over ornamental water and 
green strip. From the living room one can enter the bathroom with shower, sink and 
washingmachine connection. 

There is a separate storage unit on the ground floor.





 Special features:

• Plastic window frames with double glazed windows;

• Service costs Owners' Association € 97,-- per month;

• Heating by gas heater in the living room;

• Hot water through geyser (rented);

• Parking on the public road through arking permit.















Plattegronden



Plattegronden



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


