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Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar: 1961
Kamers: 6
Inhoud: 635 m³

Woonoppervlakte: 194 m²
Perceeloppervlakte: 287 m²
Externe bergruimte: 9 m²

Energielabel: D

Vraagprijs: € 850.000,- k.k.



Omschrijving
Aan mooie laan met aan de voorzijde uitzicht over sierwater, gelegen royale 
HOEKWONING met veranda in de achtertuin, die veel privacy biedt. De voormalige 
garage is verbouwd tot woonruimte én door het plaatsen van een extra verdieping 
op de voormalige garage is een extra studio / (slaap) kamer gecreëerd. 



Deze ruime hoekwoning ligt in de populaire en kindvriendelijke Keizer Karel Buurt, 
op korte afstand van het Amsterdamse Bos, de Poel, winkelcentrum Stadshart 
Amstelveen met al haar voorzieningen, de Van der Hooplaan met een divers 
winkelaanbod, sportfaciliteiten met o.a. voetbalclubs, tennisclubs en hockey clubs, 
maar ook de Internationale school en middelbare scholen zijn nabij. 



Er is op korte afstand van de woning een goede openbaar vervoer (bus) verbinding 
met Amsterdam en luchthaven Schiphol.





 Begane grond:

Via de voortuin met fraai hekwerk, betreedt u de woning. De ruime entree geeft 
toegang tot de bijkeuken / wasruimte, modern toilet met fontein en meterkast. Via 
vaste trap is er toegang tot de ruime (slaap)kamer - studio op de voormalige garage. 

De ruime woonkamer van maar liefst 8,75 meter breed, beschikt over een moderne 
tegelvloer met vloerverwarming en gestucte wanden en plafonds. Aan de voorzijde is 
de ruime woonkeuken met veel vaste kasten en diverse inbouwapparatuur gelegen. De 
keuken is uitgerust met diverse inbouwapparatuur, o.a. 5 pits gaskookplaat, afzuigkap, 
vaatwasmachine, verzonken spoelbak, koelkast, combi-oven en een hete lucht oven. 

Via de woonkamer is de achtertuin bereikbaar. De achtertuin, gelegen op het zuid-
oosten, is fraai aangelegd, biedt veel privacy en beschikt over een overdekte veranda 
waar men 's zomers heerlijk kan genieten van de schaduw en in de herfst van een 
gezellig haardvuur. Daarbij is er ook een aparte berging. De achtertuin geeft via de zij-
tuin en voortuin toegang tot de openbare weg. 





 Eerste verdieping:

De eerste vaste trap geeft toegang tot de studio / (slaap)kamer op de voormalige 
garage. De tweede vaste trap, met trapkast, geeft toegang tot de eerste verdieping. 
Overloop met toegang tot alle vertrekken. Er zijn twee (slaap)kamers aan de 
achterzijde, waarvan één nu in gebruik is als kleedkamer. Maar makkelijk als 
(slaap)kamer gebruikt kan worden. De derde (slaap)kamer ligt aan de voorzijde en heeft 
een mooi uitzicht over het sierwater. De licht betegelde badkamer beschikt over een 
douche, apart ligbad, toilet, handdoek radiator en wastafel in wastafel meubel. 





 Tweede verdieping:

Ruime (slaap)/zolderkamer met dakkapel aan de achterzijde, vaste kast met c.v. ketel 
en veel praktische bergruimte. Het is mogelijk om door het plaatsen van een dakkapel 
aan de voorzijde deze verdieping in te delen met twee (slaap)kamer van goed formaat. 
















 Bijzonderheden:

• geheel voorzien van dubbele beglazing;

• 5 (slaap)kamers met de mogelijkheid tot het creeeren van een zesde (slaap)kamer;

• vloerverwarming op de begane grond';

• ruime voor-, achter- en zijtuin;

• sfeervolle veranda met open haard;

• voormalige garage is verbouwd tot woonruimte.



Description
Located on a beautiful avenue with lovely view over ornamental water at the front, 
spacious CORNER HOUSE with veranda in the backyard, which offers lots privacy. The 
former garage has been converted into living space and an extra studio / (bed) room 
has been created through the extra floor on top of the former garage.

This spacious corner house is located in the popular and child-friendly Keizer Karel 
Buurt, a short distance from the Amsterdamse Bos, the Poel, Amstelveen Stadshart 
shopping center with all its amenities, the Van der Hooplaan with a diverse range of 
shops, sport facilities including football clubs, tennis clubs and hockey clubs, as well 
as the International School and several high schools. 

There is a good public transport (bus) connection with Amsterdam and Schiphol 
Airport at a short distance from the house.






 Ground floor: You enter the house through the front garden with beautiful fencing. The 
spacious entrance gives access to the utility room / laundry room, modern toilet with 
sink and meter cupboard. Through the staircase there is access to the spacious 
(bed)room - studio on top off the former garage. The spacious living room of no less 
than 8.75 meters wide has a modern tiled floor with underfloor heating and plastered 
walls and ceilings. At the front is the spacious kitchen with built-in cupboards and 
various built-in appliances. The kitchen is equipped with a 5-burner gas hob, extractor 
hood, dishwasher, sink, refrigerator, combi oven and a convection oven.

The backyard is accessible through the living room. The backyard, located on the south-
east, is beautifully layed out, offers a lot of privacy and there is a veranda where you 
can enjoy the shade in the summer and a cozy fire in the autumn. There is a separate 
storage room as well. The backyard gives access to the public road through the side 
garden and front garden.



 First floor:  The first staircase gives access to the studio / (bed)room on top off the 
former garage.

The second staircase, with fixe stair cupboard, gives access to the first floor. Landing 
with access to all rooms. There are two (bed)rooms at the rear, one of which is now 
used as a dressing room. But can easily be used as a (bed)room. The third (bed)room is 
located at the front and has a beautiful view over the ornamental water. The bathroom 
has a shower, separate bathtub, toilet, towel radiator and sink in vanity cabinet.



 Second floor: Spacious (bed)room / attic room with dormer window at the rear, closet 
with c.v. boiler and lots of practical storage space. It is possible to divide this floor into 
two good-sized (bed)rooms by puting a dormer window at the front.





 Particularities:

• fully equipped with double glazing;

• 5 (bed)rooms with the possibility to create a sixth (bed)room;

• underfloor heating on the ground floor;

• spacious front, back and side garden;

• attractive veranda with fireplace;

• former garage has been converted into living space.
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Kadastrale kaart



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


