
Mie-Lan Kok Estate Agency


TEL. 0031 235 475 941

www.mielankok.nl

info@mielankok.nl

VRAAGPRIJS 
€ 725.000 K.K.

HORTENSIALAAN 44, AMSTELVEEN



Woonoppervlakte : 114.70 m²

Perceeloppervlakte : 133 m²

Inhoud : 381.07 m³

Bouwjaar : 1959

Soort woning : EENGEZINSWONING

Type woning : TUSSEN

Aantal kamers : 5

Aantal slaapkamers : 4

Energielabel : C
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OMSCHRIJVING VAN DE WONING

Uniek! Dit is je kans! Een charmante, ruime en zeer 

goed onderhouden woning in het geliefde Keizer 

Karelpark staat nu te koop! 





Over de ligging en de buurt:





De woning is gelegen op een echte A-locatie in 

Amstelveen, in de populaire Keizer Karelpark wijk. 

Het is een zeer kindvriendelijke buurt met scholen, 

kinderopvang, speeltuinen en de internationale 

school van Amsterdam op loop- of korte 

fietsafstand. In de directe omgeving bevinden zich 

allerhande winkels, supermarkten en speciaalzaken. 

Tevens bevindt de woning zich dichtbij het 

overdekte Stadshart van Amstelveen met een ruim 

aanbod van winkels, horecagelegenheden, een 

bioscoop, poppodium en een bibliotheek. Elke 

vrijdag is er een grote markt op het Stadsplein met 

een gevarieerd aanbod van (vers)kraampjes. Even 

uitwaaien kan in het nabijgelegen Amsterdamse 

Bos, de Poel bij het oude dorp of langs de Amstel. 


De bereikbaarheid van de woning is zowel met 

openbaar vervoer als met de auto uitstekend: de A9 

richting Amsterdam, Schiphol en Utrecht is binnen 

enkele minuten aan te rijden en vanaf het busstation 

bij het Stadshart zijn er uitstekende ov-

verbindingen. Zo sta je binnen 20 minuten al in het 

centrum van Amsterdam.





Indeling van de woning:





Begane grond:


Via de ruime voortuin met groene borders en een 

mooi bestraat pad, bereiken we de voordeur van de 

woning, welke direct in het oog springt door een 

fraai geslepen glas-detail. Achter de voordeur 

vinden we de ruime entreehal met garderobe, 

meterkast, de trapopgang naar de eerste 

verdieping, een handige trapkast, het gastentoilet 

en de toegang tot de royale doorzonwoonkamer 

met de keuken. 


De woonkamer met gezellige open haard is ruim 

met lekker veel lichtinval en is afgewerkt met een 

fraaie eikenhouten vloer. Via openslaande 

terrasdeuren is er toegang tot de smaakvol 

aangelegde achtertuin. De moderne keuken heeft 

veel afzetruimte en is voorzien van een gasfornuis, 

koelkast, vriezer, combi-oven en een vaatwasser en 

is ruim uitgebouwd met een extra bijkeuken en 

achterdeur naar de tuin. 





Eerste verdieping:


Via de trap in de entreehal, bereiken we de overloop 

van de eerste verdieping. Op deze verdieping vinden 

we 3 ruim bemeten slaapkamers met inbouwkasten, 

waarvan 1 kamer met openslaande deuren naar het 

balkon met vrij uitzicht. Ook de slaapkamers aan de 

voorzijde kijken prachtig vrij uit op groen. De ruime 

badkamer beschikt over een tweede toilet, wastafel, 

handdoekradiator en een moderne inloopdouche.





Tweede verdieping:


Via de vaste trap op de eerste verdieping, bereiken 

we de ruime tweede verdieping met overloop, veel 

bergruimte, badkamer en een zeer ruime 

slaapkamer voorzien van inbouwspots. De 

aanwezigheid van een dakkapel aan beide zijden 

zorgt ervoor dat ook deze verdieping heerlijk ruim 

en licht is. Tevens vindt u op deze verdieping een 

ruime badkamer met een ligbad en een wastafel. 





Tuin:


De woning beschikt over een royale en zonnige 

achtertuin waar je de de hele middag én avond kunt 

genieten van het zonnetje. Er is ook een handige 

stenen berging met elektriciteit. 





Parkeren:


Er is ruim voldoende (gratis) parkeergelegenheid 

rond het huis.





Kenmerken van de woning:


• Prachtige jaren '50 woning in het gewilde en 

groene Keizer Karelpark


• 4 fraaie, zonnige slaapkamers


• Twee badkamers


• Ruime en zonnige achtertuin


• Optioneel: een garage beschikbaar met extra 

zonnepanelen op het dak


• Schilderwerk binnen en buiten recent gedaan (2021 

en 2022) 


• Energielabel: C
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KADASTRALE KAART
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ALGEMENE AANVULLENDE CLAUSULES

Asbestclausule:
 rekening is gehouden. Om dit risico te beperken 

In de onroerende zaak kunnen asbesthoudende heeft verkoper koper in de gelegenheid gesteld een 

stoffen aanwezig zijn. Bij eventuele verwijdering van bouwkundige inspectie uit te laten voeren. 


asbesthoudende materialen dienen op grond van 


milieuwetgeving speciale maatregelen te worden 
Plattegrond: 


genomen. Koper verklaart hiermee bekend te zijn en De plattegronden zijn met zorg samengesteld. 

vrijwaart verkoper van alle aansprakelijkheid die uit Maatvoeringen en indelingen kunnen afwijken van 

de aanwezigheid van enig asbest in de onroerende de werkelijkheid. Aan de plattegronden kunnen 

zaak kan voortvloeien.
 geen rechten worden ontleend. 




 



Milieuclausule: 
 
Erfdienstbaarheden:


Koper verklaart dat hem betreffende eventuele Aan elke onroerende zaak kunnen bijzondere 

verontreiniging van de grond en/of het grondwater bepalingen verbonden zijn. Deze worden dan aan 

niets anders bekend is dan het aan de koopakte elke opvolgende eigenaar opgelegd. Ze staan 

gehechte milieuscan. Elke aansprakelijkheid van gewoonlijk in het eigendomsbewijs. Een kopie van 

verkoper voor bodem en/of het eigendomsbewijs is op te vragen via de 

grondwaterverontreiniging wordt uitgesloten. Koper makelaar. 


zal verkoper niet voor enige vorm van bodem en/of 


grondwaterreiniging aanspreken, dan alleen in het 
Voorbehouden:


geval er sprake is van verwijtbaar toerekenbaar Deze brochure is met zorg samengesteld en 

handelen, nalaten of verzwijgen van verkoper. 
 gebaseerd op door ons verkregen informatie. Ten 


 aanzien van de onjuistheid, onvolledigheid dan wel 


Ouderdomsclausule:
 de gevolgen daarvan kunnen wij geen 

Koper verklaart ermee bekend te zijn dat dit pand aansprakelijkheid aanvaarden. De gegevens 

meer dan XX jaar oud is, wat betekent dat de eisen (bedragen, jaartallen, omschrijvingen, etc.) zijn soms 

die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden verkregen door mondelinge informatie, soms zijn ze 

aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe panden. vanuit het geheugen opgediept. De koper heeft zijn 

Tenzij de verkoper de kwaliteit ervan gegarandeerd eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem 

heeft, staat hij niet in voor de funderingen, de van belang zijn, hij kan zich nimmer beroepen op 

vloeren, de leidingen voor elektriciteit, water en gas, onbekendheden met feiten die hij zelf had kunnen 

de riolering, aanwezigheid van doorslaand- of waarnemen of die kenbaar waren uit de openbare 

optrekkend vocht en de aanwezigheid van enig registers. De makelaar kan u desgewenst verwijzen 

ongedierte c.q. schimmels (zoals bijv. houtworm, naar de betreffende instanties. 


boktor, zwam etc.).
 




 
Schriftelijke vastlegging:



Niet-zelfbewoningsclausule
 De partij die deze akte als eerste ondertekent, heeft 

Verkoper heeft koper uitdrukkelijk geattendeerd op het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer 

het feit dat hij het verkochte nooit zelf feitelijk heeft hij of Mie-Lan Kok Makelaardij o.g. B.V. niet uiterlijk 

gebruikt en dat hij derhalve koper niet heeft kunnen op de derde werkdag nadat hij de akte heeft 

informeren over eigenschappen van c.q. gebreken ondertekend heeft (een kopie van) de door beide 

aan het verkochte waarvan hij op de hoogte zou zijn partijen ondertekende akte heeft ontvangen. Dit 

geweest als hij het verkochte zelf feitelijk had recht vervalt als daar niet uiterlijk op de derde 

gebruikt. In dit kader zijn partijen uitdrukkelijk werkdag nadat alsnog (een kopie van) de door beide 

overeengekomen dat dergelijk eigenschappen c.q. partijen ondertekende akte heeft ontvangen, 

gebreken voor risico en rekening van koper komen gebruik van is gemaakt. 

en dat bij de vaststelling van de koopsom hiermee 



OVER MIE-LAN KOK ESTATE AGENCY

Learn more about the housing team at Mie-Lan Kok Estate Agency. Moving doesn’t have to be 

stressful, you just need to have the right team behind you. Our dedicated team of property 

professionals would like to take this opportunity to introduce ourselves. We are a company 

specialized in helping expats from around the world with our real estate services. All of us share 

the same goal in delivering the best possible service and outcomes to meet your needs. We look 

forward to assisting you in any way that we can and look forward to field your questions and 

concerns. Moving doesn’t have to be stressful, you just need to have the right team behind you. 

We love to help you!

Mie-Lan Kok 

Estate Agency

Rhôneweg 20

1043 AH Amsterdam

TEL. 

0031 235 475 941 
www.mielankok.nl

info@mielankok.nl
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INTERESSE?

NEEM CONTACT MET ONS OP!

Mie-Lan Kok 

Estate Agency


Rhôneweg 20

1043 AH Amsterdam

TEL. 0031 235 475 941 
www.mielankok.nl

info@mielankok.nl


