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Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar: 1965
Kamers: 3
Inhoud: 255 m³

Woonoppervlakte: 79 m²
Gebouwgebonden buitenruimte: 10 m²

Externe bergruimte: 6 m²
Energielabel: D

Vraagprijs: € 345.000,- k.k.



Omschrijving
Dit ruime driekamerappartement ligt op de achtste (dus bovenste!) verdieping van 
een keurig appartementencomplex. Het appartement is gelegen in een groene 
omgeving met alle voorzieningen nabij. De woning dient gerenoveerd te worden. Er 
is een lichte en zonnige woonkamer en een breed balkon aanwezig. Hier heeft u een 
weids en groen uitzicht! 




Het appartement ligt aan een rustige weg, nabij de Rembrandtweg met al haar 
voorzieningen. De bereikbaarheid middels openbaar vervoer en eigen vervoer is zeer 
goed. Voor de kinderen is er een speeltuintje vlakbij huis. Kinderopvang en basisscholen 
bevinden zich op loopafstand. Voortgezet onderwijs, inclusief de Vrije Universiteit en de 
Internationale School van Amsterdam, zijn met de fiets goed bereikbaar. Op loopafstand 
van de woning vindt u meerdere supermarkten en met 5 minuten fietsen bent u in het 
overdekte winkelcentrum Stadshart!






Indeling:

Op de begane grond treft u een afgesloten entree met lift, brievenbussen en toegang 
tot de berging. 

Appartement op de 8e verdieping: via de galerij bereikt u de voordeur. Hal met 
garderobe- nis en meterkast, toegang tot de keuken en woonkamer met deur naar het 
balkon. De keuken is nog origineel, hier is voldoende ruimte om naar eigen smaak een 
nieuwe keuken te realiseren. Via de woonkamer is de tweede hal te bereiken. Hier 
heeft u toegang tot twee slaapkamers (beide van goed formaat), het separate toilet en 
de ruime badkamer. Eén slaapkamer ligt aan de voorzijde van het appartement, en de 
andere aan de achterzijde. De slaapkamer aan de achterzijde heeft eveneens toegang 
tot het balkon.  




In de onderbouw heeft u de beschikking over een eigen berging met elektra.





 Kenmerken:

- De woning dient gerenoveerd te worden; 

- Voorbehoud toestemming rechtbank van toepassing; 

- In de koopakte zal een ouderdomsclausule worden opgenomen;

- Er is voldoende parkeergelegenheid rond het appartement (vergunningenstelsel);

- Alle voorzieningen in de buurt zoals kinderopvang, basisschool en supermarkten;

- Verwarming middels blokverwarming, warm water middels boiler (eigendom); 

- Actieve VvE met een professioneel beheer;

- De servicekosten bedragen € 188,82 per maand en € 175,- per maand voorschot

  stookkosten.









Description



This spacious two bedroom apartment is located on the eighth (top!) floor of a neat 
apartmentbuilding. The apartment is located in a green area with all amenities 
nearby. The house need to be renovated. There is a bright and sunny living room and 
a balcony. Here you have a wide and green view!




The apartment is located on a quiet road, near the Rembrandtweg with all its amenities. 
The accessibility by public transport and private transport is very good. For the children 
there is a playground close to home. Childcare and primary schools are within walking 
distance. Secondary education, including the Free University and the International 
School of Amsterdam, are easily accessible by bicycle. Within walking distance of the 
house you will find several supermarkets and with a 5 minute bike ride you are in the 
shopping center Stadshart Amstelveen!





 Layout:

On the ground floor you will find a closed entrance with elevator, mailboxes and access 
to the storage room.




Apartment on the 8th floor: through the gallery you reach the front door. Hall with 
wardrobe and meter cupboard, access to the closed kitchen and living room with door 
to the balcony. The kitchen is still original, here is enough space to realize a new kitchen 
to your own taste. The second hall can be reached through the living room. Here you 
have access to two bedrooms (both of good size), the separate toilet and the spacious 
bathroom. One bedroom is located at the front of the apartment, and the other at the 
rear. The bedroom at the rear also has access to the balcony.




In the basement you have access to your own storage room with electricity.





 Particulars:

- The apartment needs to be renovated;

- Subject to court permission applies;

- An old age clause will be included in the deed of sale;

- There is ample parking space around the apartment (permit system);

- All amenities nearby such as childcare, primary school and supermarkets;

- Heating through block heating, hot water through boiler (ownerschip);

- Active VvE with professional management;

- The service costs are € 188.82 per month and € 175,- per month in advance for

   heating costs.

















Plattegronden



Plattegronden



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. 




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


