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Vraagprijs 


€ 725.000 K.K.
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KENMERKEN
Woonoppervlakte

ca. 119m²
Inhoud

ca. 394m³

Perceeloppervlakte

ca. 
Energielabel

G



OMSCHRIJVING
Op een toplocatie aan de Amstelveenseweg, 
tegenover het Amsterdamse bos, mogen wij deze 
prachtige maisonnette te koop aanbieden. De 
woning is in 2018 door de huidige eigenaren 
gerenoveerd en is werkelijk om door een ringetje te 
halen. Met 4 slaapkamers, 2 badkamers, een balkon 
én een heerlijk dakterras heeft deze woning heel wat 
te bieden en is het een ideaal familiehuis. Tijdens een 
bezichtiging laten we je deze geweldige woning 
graag zien!




De woning is gelegen aan de Amstelveenseweg in de 
populaire wijk Buitenveldert-West. Vanuit de woning 
kijk je uit op de ingang van het Amsterdamse bos, 
waar je je met tal van activiteiten kunt vermaken. De 
uitwijkmogelijkheden zijn zowel met de auto, als met 
het openbaar vervoer perfect. De bushalte van het 
Amsterdamse bos is nog geen minuut lopen, en de 
ringweg A10 is bereikbaar via enkele autominuten. 
Binnen een kwartier sta je op Schiphol. In de directe 
omgeving zijn er diverse supermarkten en 
delicatessenwinkels te vinden. Ook het aanbod aan 
scholen en kinderdagverblijven in de omgeving is 
ruim voldoende. 




We betreden de woning aan de straatkant waar zich 
de trap naar de 1e verdieping bevindt. Via de lange 
hal heb je toegang tot alle vertrekken op de 
verdieping en tevens tref je hier de trap naar de 2e 
verdieping.  Aan de voorzijde van de woning is de 
keuken gepositioneerd in een hoekopstelling, met 
ruimte voor een eettafel. De keuken is voorzien van 
een losse vaatwasser, een nieuwe combi-oven en 
een inductiekookplaat. De keuken is uitgevoerd in het 
wit en voorzien van inbouwspots.  Vanuit de ramen 
heb je uitzicht op het Amsterdamse Bos!




Via de zwarte en suite deuren heb je toegang tot de 
zithoek van de woonkamer. Deze is voorzien van een 
elektrische haard, en biedt tevens toegang tot het 
balkon door middel van openslaande deuren. De 
woonkamer wordt verwarmt en gekoeld middels 2 
airco units. De woonkamer is voorzien van een 

laminaatvloer en gestucte wanden. Aan weerszijden 
van de en suite deuren bevinden zich vaste kasten. 




Aan de achterzijde van de woning bevindt zich de 1e 
slaapkamer, welke voorzien is van een 
paneelverwarming. Deze kamer is tevens voorzien 
van laminaat en gestucte wanden. Grenzend aan 
deze kamer tref je de voormalige bijkeuken, waar de 
warmtepomp (2018) zich bevindt. Op de overloop 
zit de 2e badkamer, voorzien van een inloopdouche 
en toilet. Deze badkamer wordt verwarmd middels 
een infraroodkachel. 




Op de 2e verdieping bevinden zich 3 slaapkamers en 
de hoofdbadkamer. De gehele verdieping is voorzien 
van een laminaatvloer, met uitzondering van de 
badkamer. Ook hier vind je overal gestucte wanden. 
De slaapkamer aan de achterzijde is voorzien van 
een vaste trap richting de bergzolder. Vanuit deze 
slaapkamer heb je tevens toegang tot het heerlijke 
dakterras. De slaapkamer is voorzien van een vaste 
kast. Aan de voorzijde bevinden zich nog 2 prima 
slaapkamers. 




De zeer luxe badkamer is vernieuwd in 2019 en 
voorzien van een ruime inloopdouche, een 2e toilet 
en een dubbel wastafelmeubel. De badkamer is 
voorzien van vloerverwarming en is tevens volledig 
betegeld. 




Kenmerken

- Vraagprijs € 790.000

- woonoppervlakte 119 m2 en inhoud 394 m3 
volgens NEN2580 meting

- Erfpacht afgekocht tot 1 juni 2058

- De maandelijkse bijdrage aan de VVE bedraagt € 
235,-

- Woning is volledig GASVRIJ

- Vergroten balkon is mogelijk vanwege een 
toekomstige uitbouw van de benedenwoning

- Fundering is onderzocht, dit rapport is op te vragen 
via ons kantoor





gewoonsimpelmakelaars.nl






















































LOCATIE

Woon jij straks in deze omgeving?


