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Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar: 1986
Soort: herenhuis

Kamers: 4
Inhoud: 426 m³

Woonoppervlakte: 105 m²
Perceeloppervlakte: 201 m²

Overige inpandige ruimte: 12 m²
Gebouwgebonden buitenruimte: 9 m²

Energielabel: B
Vraagprijs: € 575.000,- k.k.



Omschrijving






In de populaire en kindvriendelijke "Schelpenbuurt" in Diemen-Zuid gelegen goed 

onderhouden geschakeld 4 KAMER HERENHUIS met GARAGE, eigen oprit met ruimte 
voor twee a drie auto's en fraaie achtertuin gelegen op het zuiden oosten grenzend 
aan sierwater.






Bouwjaar 1986, woonoppervlakte 105 m², perceeloppervlakte 201 m² (eigen grond). 
Oplevering in overleg.





 Begane grond (geheel voorzien van lichte laminaat vloer):

Entree / hal met meterkast, dichte keuken gelegen aan de voorzijde van de woning, 
bijkeuken met wastafel, ruime woonkamer met toegang tot de achtertuin. Fraai 
aangelegde achtertuin gelegen op het zuiden, grenzend aan sierwater.

Vanuit de woonkamer toegang naar de tweede hal. Hier heeft u toegang tot het 
moderne toilet met fontein en de trap naar de eerste verdieping.

Via de bijkeuken is tevens de garage bereikbaar. De garage heeft een elektrische 
overhead deur met afstandsbediening. Hier is ook de c.v. ketel. Tevens is er een 
aansluiting voor water. 





 Eerste verdieping:

Ruime overloop met toegang tot alle vertrekken en via luik toegang tot vliering. Ruime 
(slaap)kamer aan de voorzijde van de woning over de volle breedte, heeft toegang tot 
dakterras gelegen op het noord-westen. Twee (slaap)kamers gelegen aan de 
achterzijde van de woning

Moderne badkamer met wastafel in meubel, douche, ligbad en tweede toilet.

Via luik is de ruime zolder bereikbaar. 





 Bijzonderheden:

• Garage en twee / drie parkeerplaatsen op eigen terrein;

- Aansluiting krachtstroom aanwezig;

• Geheel voorzien van dubbele beglazing;

• Verwarming en warm water via c.v. ketel Nefit Smartline HRC 24 CW 4, bouwjaar 
2005);

• Energielabel B;

• Achtertuin gelegen op het zuid-oosten en grenzend aan het water;

• Gelegen nabij natuurgebied Diemerbos, openbaar vervoer, winkelcentrum Kruidenhof 
en Holland Park;

• Gelegen nabij kinderspeelplaats.













Description






In the popular and child-friendly "Schelpenbuurt" Diemen-South area, well-
maintained semi-detached 4 ROOM TOWNHOUSE with GARAGE, private driveway 
with space for two or three cars and south east facing garden adjacent to the water.






Year of construction 1986, residential area 105 m², plot area 201 m² (property ground). 
Delivery by mutual agreement. 





 Ground floor (fully equipped with light laminate floor):

Entrance / hall with meter cupboard, closed kitchen at the front of the house, utility 
room with sink, spacious living room with access to the sout east facing rear garden, 
adjacent to the water.

From the living room one has access to the second hall with modern toilet with sink and 
stairs to the first floor.

The garage is also accessible through the utility room. The garage has an electric 
overhead door with remote control. Here is also the central heating system. There is 
also a connection for water.





 First floor:

Spacious landing with access to all rooms and access to the loft via hatch. Spacious 
(bed)room at the front of the house with access to the north-west facing roof terrace. 
Two (bed)rooms located at the rear of the house

Modern bathroom with sink in vanity cabinet, shower, bathtub and second toilet.

The spacious attic is accessible via a hatch.





 Particularities:

• Garage and two / three parking spaces on site;

- Power electricity available;

• Fully equipped with double glazing;

• Heating and hot water through central heating system, Nefit Smartline HRC 24 CW 4, 
year 2005);

• Energy label B;

• Rear garden facing south-east and adjacent to the water;

• Located near the Diemerbos recreation area, public transport, shopping centre 
Kruidenhof and Holland Park;

• Located near children's playground.
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Kadastrale kaart



Aantekeningen



Aantekeningen



Locatie

op de kaart



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.


