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Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar: 1925
Soort: eengezinswoning

Kamers: 3
Inhoud: 320 m³

Woonoppervlakte: 84 m²
Perceeloppervlakte: 120 m²

Isolatie: dakisolatie, muurisolatie, dubbel glas
Energielabel: B

Vraagprijs: € 695.000,- k.k.



Omschrijving






Wat maakt dat jij hier wil wonen?





De grote tuin van deze woning grenst aan water met daarachter het Amsterdamse 

Bos. Een perfecte locatie voor ontspanning! De woning ligt ook gunstig ten opzichte 
van openbaar vervoer en uitvalswegen. Je bent zo in het centrum van Amsterdam!  








 Wat maakt dit huis bijzonder? 



De charmante uitstraling zegt al genoeg! De woning is gebouwd rond 1925 en in 1998 
gerenoveerd. 

De woonkamer is voorzien van een open haard en is ruim genoeg voor een zithoek, 
eethoek en momenteel staat er een grote piano. De woonkeuken is heerlijke plek om te 
ontbijten of om tijd door te brengen tijdens het koken en grenst aan de diepe achtertuin 
en een bijkeuken. 




De tuin ligt op het westen, je hoort hier volop vogels fluiten. Er staat hier onder andere 
een prachtige Japanse Kersenboom die roze kleurt in de bloei. 

Op de eerste verdieping zijn twee ruime slaapkamers en een nette badkamer met 
ligbad aanwezig. 







 Wat je nog meer wil weten:



- Energielabel B;

- Dubbel glas aanwezig;

- Schiphol isolatie aanwezig;

- Wasmachine aansluiting in de bijkeuken;

- Voor dagelijkse boodschappen is winkelcentrum Gelderlandplein dichtbij;

- Het dak is één jaar geleden geïnspecteerd en in goede staat bevonden;

- Oplevering in overleg, kan snel. 





















Description



 What makes you want to live here?





The spacious garden of this house borders on water with the "Amsterdamse Bos" 
behind it. A perfect location for relaxation! The house is also conveniently located for 
public transport and major roads. The center of Amsterdam is close by! 








 What makes this house special?



The charming appearance says it all! The house was built around 1925 and renovated in 
1998.

The living room has a fireplace and is spacious enough for a sitting area, dining area and 
currently there is a large piano. The kitchen is a wonderful place to have breakfast or to 
spend time while cooking.  It is adjacent to the deep backyard and a utility room.




The garden faces west, you can hear plenty of birds chirping here. Among other things, 
there is a beautiful Japanese cherry tree that turns pink in bloom.

On the first floor there are two spacious bedrooms and a neat bathroom with bath.







 What else you want to know:




- Energy label B;

- Double glazing present;

- Schiphol insulation present;

- The washing machine connection in the utility room;

- Shopping center Gelderlandplein is nearby;

- The roof was inspected one year ago and found to be in good condition;

- Delivery date in consultation, possible on short notice.



















Plattegronden



Plattegronden



Plattegronden



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. 




Financieringsvoorbehoud

In aanvulling van artikel 7: onder ‘goed gedocumenteerd’ wordt in ieder geval verstaan 
dat één afwijzing van een erkende geldverstrekkende bankinstelling aan verkoper of 
diens makelaar dient te worden overgelegd. In aanvulling hierop / afwijking hiervan 
komen partijen overeen dat koper de/het volgende stuk(ken) dient over te leggen om 
te voldoen aan het vereiste van ‘goed gedocumenteerd’: het desbetreffende 
aanvraagformulier en de afwijzing voor de betreffende aangevraagde geldlening met 
daarin in ieder geval duidelijk vermeld welk hypotheekbedrag koper heeft aangevraagd, 
het adres voor welke woning de aanvraag is gedaan en vermelding van de reden van 
afwijzing van de aangevraagde geldlening. Indien de mededeling niet "goed 
gedocumenteerd" is, behoeft verkoper geen genoegen te nemen met ontbinding en is 
koper gehouden aan de bepalingen van onderhavige overeenkomst. 



Welkom!

BorgerSmith
Texelstraat 84

1181 ES Amstelveen
020 - 2111 211

info@borgersmith.nl
www.borgersmith.nl


