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Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar: 2002
Kamers: 3
Inhoud: 308 m³

Woonoppervlakte: 73 m²
Perceeloppervlakte: 290 m²

Overige inpandige ruimte: 14 m²
Gebouwgebonden buitenruimte: 7 m²

Vraagprijs: € 795.000,- k.k.



Omschrijving
Op een fantastische locatie gelegen LUXE VRIJSTAANDE recreatiewoning aan vaar- en 
zwemwater! De woning heeft rondom een onder architectuur aangelegde tuin met 
diverse terrassen. Er is plek voor meerdere auto`s op eigen terrein en voldoende 
plaats om een boot aan te meren. 

In 2014 heeft er een grootschalige verbouwing plaats gevonden waarbij onder andere 
de keuken, badkamer en het toilet zijn vernieuwd en de vloer- en wandafwerking is 
aangepakt. 





 Indeling:

Begane grond: entree/hal met meterkast, separaat toilet met fonteintje, woonkamer 
met veel lichtinval. De woonkamer is voorzien van een houtlook stenen vloer met 
vloerverwarming. De open keuken is voorzien van diverse inbouwapparatuur zoals een 
koelkast/ vriezer, inductiekookplaat, afzuigkap, vaatwasser en oven/magnetron. Aan 
de voorzijde is een handige inpandige berging met de c.v.-opstelling en de aansluitingen 
voor de wasmachine en droger. 




De tuin is werkelijk prachtig aangelegd met diverse (onderheide) terrassen, 
beplantingen en uiteraard een steiger aan het water. In deze tuin is altijd wel een plek 
in de zon of schaduw te vinden. De schuur is aangebouwd aan de zijkant van de 
woning, een ideale ruimte voor tuinkussens, een extra koelkast etc.! Aan de voorzijde is 
tevens een beschut terras aanwezig vanwaar je uitzicht hebt op het veldje met 
speeltuin aan de voorzijde. 





 Eerste verdieping: 

overloop met toegang tot de twee slaapkamers en de badkamer. Beide slaapkamers 
zijn voorzien van airconditioning en een deur naar het balkon. De grote slaapkamer is 
voorzien van maatwerk kasten. De badkamer heeft een groot dakraam, een tweede 
toilet, inloopdouche en een wastafelmeubel. 





 Bijzonderheden:

- Het betreft een recreatiewoning waar het gehele jaar gebruik van mag worden 
gemaakt; 

- De woning maakt onderdeel uit van Buitenborgh, met een actieve vereniging van 
eigenaren, de servicekosten bedragen € 135,- per maand;

- Eind 2021 zijn er 15 zonnepanelen geplaatst; 

- Energielabel A+ aanwezig; 

- Airconditioning aanwezig op de eerste verdieping; 

- Houten kozijnen voorzien van dubbele beglazing; 

- Altijd een zon en schaduw plek in de tuin; 

- Uittrekbare windschermen aanwezig bij het hoofdterras;

- Elektrisch zonnescherm aanwezig op de begane grond aan de achterzijde;  

- Parkeergelegenheid voor 2 á 3 auto`s op eigen terrein;

- Kortom; een heerlijke woning om in alle seizoenen van het jaar van te genieten!







Description
LUXURIOUS DETACHED home located in a fantastic location at the waterside!

The house is surrounded by an architect-designed garden with various terraces. 
There is room for several cars on site and enough space for a boat.

The house is renovated in 2014 with a new kitchen and bathroom. The walls are 
plastered and the are new floorings.





 Layout: Ground floor: entrance/hall with meter cupboard, separate toilet with hand 
basin, living room with lots of light. The living room has a wood-look stone floor with 
underfloor heating. 

The open kitchen is equipped with various built-in appliances such as a fridge/freezer, 
induction hob, extractor hood, dishwasher and oven/microwave. At the front is a handy 
storage room with the central heating system and the connections for the washing 
machine and dryer. 




The garden is really beautifully landscaped with various terraces, plants and of course a 
jetty at the water. In this garden you can always find a place in the sun or shade. The 
barn is attached to the side of the house, an ideal space for garden stuff, an extra 
fridge, etc.! At the front there is also a sheltered terrace from which you have a view of 
the field with playground at the front.





 First floor:

landing with access to the two bedrooms and the bathroom. Both bedrooms have 
airconditioning and a door to the balcony. The master bedroom has custom closets. The 
bathroom has a large skylight, a second toilet, walk-in shower and a washbasin.





 Location:

The house is located on the Vinkeveense Plassen, in a green and water-rich 
environment. For daily shopping you can visit Abcoude, which is only 5 minutes away 
by car. Even when there is a need for the bustle and amenities of the city, this is a 
prime location, because Amsterdam South can be reached in 12 minutes by car and 
Schiphol in 20 minutes.





Particulars: 

- It concerns a holiday home that can be used all year round;

- The house is part of Buitenborgh, with an active owners association, the service costs 
are € 135 per month;

- At the end of 2021, 15 solar panels have been installed;

- Energy label A+ present;

- Air conditioning available on the first floor;

- Wooden frames with double glazing;

- Always a sun and shade spot in the garden;

- Retractable wind screens present at the main terrace;

- Parking for 2 or 3 cars on own ground.
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Locatie

op de kaart



Aantekeningen
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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


