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Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar: 1995
Kamers 3

Woonoppervlakte: 99 m²
Gebouwgebonden buitenruimte: 9 m²

Externe bergruimte: 6 m²
Verwarming: c.v.-ketel

Isolatie: dubbel glas
Vraagprijs: € 495.000,- k.k.



Omschrijving
Goed onderhouden, royaal DRIE KAMER APPARTEMENT met een fantastisch vrij uitzicht 
over de omgeving, een ruim balkon op het zuid-westen. Het appartement is goed 
onderhouden, voorzien van een laminaatvloer, nette keuken en een wit betegelde 
badkamer met o.a. ligbad en een aparte douche.

Het appartement is gelegen op de 4e verdieping van een goed onderhouden 
appartementencomplex met lift en afgesloten entree. Op steenworp afstand ligt het 
moderne winkelcentrum Westwijk, een bassischool en een bushalte met directe 
verbindingen naar Amsterdam. Binnen enkele minuten zijn daarnaast het Amsterdamse 
Bos, diverse sportverenigingen, het Stadshart van Amstelveen, luchthaven Schiphol en 
omliggende uitvalswegen te bereiken.




Bouwjaar 1995, woonoppervlakte circa 99 m², balkon circa 9 m², gelegen op eigen 
grond. Oplevering in overleg.






Indeling: 

Entree appartementencomplex: met bellentableau, brievenbussen, lift en toegang tot de 
bergingen.





 Entree appartement:

Ruime entree en hal met meterkast, toilet met fontein, de wit betegelde badkamer 
heeft een ligbad, een douche, pissoir en een dubbele wastafel in wastafelmeubel. De 
royale en lichte woonkamer met videophone, heeft een fraai uitzicht over de omgeving, 
de open keuken is voorzien van een keukenblok met dubbele spoelbak; de keuken 
heeft toegang tot de bijkeuken waar de wasmachine aansluiting ook zit, de woonkamer 
geeft toegang tot het zonnige en ruime balkon op het zuid-westen; op het balkon kan 
men genieten van de zon en het uitzicht over de omgeving; er zijn twee (slaap)kamers 
waarvan één eveneens met toegang tot balkon. Er is een praktische inpandige 
bergruimte met c.v. ketel. Bovendien is er een aparte berging in onderbouw.





 Bijzonderheden

• Net appartement met laminaat vloer;

• Wit betegelde badkamer met ligbad, douche, pissoir en wastafel;

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

• Het appartement beschikt over een eigen (fietsen)berging met elektra op de begane 
grond;

• Er is een actieve Vereniging van Eigenaren;

• De servicekosten van € 205.- per maand zijn ten behoeve van o.a. de 
opstalverzekering, reservering onderhoud en de exploitatiekosten;

• Het appartement is centraal gelegen in Westwijk, op steenworp afstand van het 
moderne winkelcentrum Westwijkplein;

• Aan de koopakte zullen diverse clausules (o.a. niet-bewoners clausule) worden 
gehecht;

• Levering geschiedt via project notaris Hermans & Schuttevaer.







Description


Spacious 3 ROOM - APARTMENT with a fantastic view over the area, balcony facing 
south - west and centrally located in Westwijk area. Situated on the fourth floor of a 
well maintained apartment building with elevator and closed of entrance. Only a stone's 
throw away you will find the modern shopping centre Westwijkplein, a primary school 
and a bus stop with direct connections to Amsterdam. Within a few minutes you can 
reach the Amsterdam forest, metro, sports' facilities, Schiphol airport, Amstelveen 
Stadshart and exit roads.




Built in 1995, living area approx. 99 sqm., balcony aprox. 9 sqm, located on property 
ground. Delivery in consultation.







 Lay-out:

Spacious entrance hall with metercupboard, toilet with sink, bathroom with bathtub, 
shower, pissoir and sink in vanity cabinet. Spacious and bright living room with 
videophone, kitchen with access to utility room with washing machine connection, the 
living room has access to the south-west facing balcony. Balcony with great views over 
the area. Two good sized bedrooms, one with access to the balcony aswell. Extra 
storage in the hallway with central heating system. Separate storage underneath the 
building. 







 Special features:

• Nice apartment with laminate floor;

• White tiled bathroom with bathtub, shower, pissoir and sink;

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

• Separate storage underneath the building;

• Active owners' association;

• The service costs of € 205,- per month for amongst others, the building insurance, 
maintenance reservation and exploitation costs;

• Centrally located apartment in Westwijk, a stone's throw away from the modern 
shopping centre Westwijkplein;

• Several clauses will be attached to the purchase contract;

• Deed of delivery by Hermans & Schuttevaer civil law notary.















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


