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Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar: 1998
Soort: bovenwoning

Kamers: 4
Woonoppervlakte: 118 m²

Gebouwgebonden buitenruimte: 9 m²
Externe bergruimte: 6 m²

Verwarming: C.V. ketel
Energielabel: B

Vraagprijs: € 750.000,- k.k.



Omschrijving
Modern VIERKAMER APPARTEMENT met fantastisch uitzicht en berging midden in het 
Amstelveense Stadshart.




Deze woning is gelegen op de zesde verdieping van het moderne 
appartementencomplex met uitzicht over het stadsplein van Amstelveen. De centrale 
entree van het complex heeft een camera met videofoon en bellenbord. Middels lift of 
trap bereikt u de verdiepingen.




For English summary see below!




Bouwjaar 1998, energielabel B, woonoppervlakte 118 m², oplevering in overleg.




De indeling is als volgt:

Entree van de woning met meterkast, garderobe en videofooninstallatie. Vanuit de hal 
heeft u toegang tot alle vertrekken van de woning.




Ruime lichte woonkamer met uitzicht over het Stadsplein middels grote raampartij over 
de gehele breedte van de woning. Open keuken met bar voorzien van 5 pits gasfornuis, 
afzuigkap, oven, magnetron, koel-, vriescombinatie en vaatwasser. 

Drie slaapkamers waarvan twee slaapkamers toegang hebben tot het balkon op het 
oosten. Momenteel is een slaapkamer als werkkamer in gebruik genomen.

Badkamer voorzien van dubbele wastafel, toilet, bad en inloopdouche. De badkamer 
beschikt over vloerverwarming.

Separaat toilet in de hal. Tevens beschikt de woning over een aparte wasruimte met 
wasmachine en droger opstelling alsmede de C.V. installatie en extra bergruimte.




De woning beschikt over een gemeenschappelijke fietsen berging op de begane grond 
en een berging van 6 m² op de eerste verdieping.




Het Stadshart van Amstelveen is centraal gelegen, het is goed bereikbaar door middel 
van openbaar vervoer (Busstation Amstelveen en de metro). De woning gunstig 
gelegen ten opzichte van de uitvalswegen A2, A4, A9 en de A10, hierdoor zijn 
Amsterdam, De Zuid-As en Schiphol goed bereikbaar. Er is een ruim winkelaanbod in het 
Stadshart zoals onder andere de Albert Heijn XL, De Bijenkorf, Zara, Massimo Duti, Hema 
en de Blokker.

























Bijzonderheden:

- lichte woning met modern afwerkingsniveau;

- goed geïsoleerde woning, energielabel B;

- verwarming en warmwater middels combiketel (Atag 2014)

- balkon op het oosten van 9 m²;

- parkeren middels vergunning, 2 vergunningen per appartement aan te vragen;

- goede thuiswerk mogelijkheden door derde (slaap) kamer

- aparte berging op eerste verdieping;

- gemeenschappelijke fietsenstalling;

- actieve en professioneel beheerde Vereniging van Eigenaren door MVGM VvE beheer;

- de servicekosten zijn € 271,- per maand;

- oplevering in overleg;

- de woning is gelegen op eigen grond.






---------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------



Description


Modern THREE BEDROOM APARTMENT with fantastic view and storage room. The 
house is situated at the Amstelveense Stadshart.




This house is located on the sixth floor of the modern apartment complex with a view 
over the Stadsplein of Amstelveen. The central entrance of the complex has a camera 
with videophone and call sign. You can reach the floors by elevator or stairs.




Year of construction 1998, energy label B, living area 118 m², delivery in consultation.




Lay out:




Entrance of the house with meter cupboard, wardrobe and videophone system. From 
the hall you have access to all the rooms of the house.




Spacious bright living room with a view over the Stadsplein through large windows over 
the entire width of the house. Open kitchen with bar with 5 burner gas stove, extractor 
hood, oven, microwave, fridge, freezer and dishwasher.

Three bedrooms, two of which have access to the balcony facing east. One bedroom is 
currently being used as an office.




Bathroom with double sink, toilet, bath and walk-in shower. The bathroom has 
underfloor heating.




Separate toilet in the hall. The house also has a separate laundry room with washing 
machine and dryer as well as the C.V. installation and additional storage space.




The house has a communal bicycle storage room on the ground floor and a storage 
room of 6 m² on the first floor.




The Stadshart of Amstelveen is centrally located, it is easily accessible by public 
transport (Bus station Amstelveen and the metro). The house is conveniently located for 
the highways A2, A4, A9 and A10, making Amsterdam, De Zuid-As and Schiphol  easily 
accessible. There is a wide range of shops in the Stadshart such as the Albert Heijn XL, 
De Bijenkorf, Zara, Massimo Duti, Hema and the Blokker.





Particularities:

- bright house with modern finishing level;

- well insulated house, energy label B;

- heating and hot water through combi boiler (Atag 2014)

- east-facing balcony of 9 m²;

- parking by permit, to request 2 permits per apartment;

- good home working options due to third (bed) room

- separate storage room on the first floor;

- communal bicycle storage;

- active and professionally managed Association of Owners by MVGM VvE 

  management;                                                                                 

- the service costs are € 271,- per month;

- delivery in consultation;

- the house is located on own ground.



















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. 




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


