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Van binnen is de woning tot in de puntjes afgewerkt en is het 

een kwestie van je meubels neer zetten en er gaan wonen. 

Van beneden tot boven ligt er overal een nette PVC vloer, 

waardoor dat een mooie eenheid vormt. 

Bij binnenkomst vind je de entree welke toegang bied tot het 

keurige toilet, de trapkast en de woonkamer. Wanneer je de 

woonkamer binnenstapt valt direct de fijne brede en tevens 

lichte ruimte op. Door de lichtval vanaf zowel de voor- als 

achterzijde van de woning waan je je in een oase van licht.

De keuken bevindt zich aan de voorzijde van de woning. Een 

strakke, moderne keuken die van alle gemakken is voorzien! 

De keuken beschikt over diverse inbouwapparatuur: een 

dubbele koel-/vriescombinatie, oven- en magnetron, vaat-

wasser, 4-pits gasstel met een keurig weggewerkte afzuig-

kap. Verder zijn er brede lades welke er voor zorgen dat er 

voldoende en praktische opbergruimte aanwezig is. 

Op de eerste verdieping van de woning vind je drie goede 

slaapkamers en de badkamer. De volledig betegelde badka-

mer is voorzien van een ligbad en aparte douche, een dub-

bele wastafel en een toilet. 

Op de tweede verdieping is nogmaals dezelfde opstelling als 

op de eerste verdieping, drie dezelfde slaapkamers en nog 

een tweede badkamer! Deze badkamer is voorzien van een 

douche, dubbele wastafel en toilet. 

En dan tot slot is er nog een zolder op de derde verdieping 

met berging waar de CV-installatie (2018) staat. 

Een ruime multifunctionele verdieping waar met gemak nog 

meer kamers kunnen worden gemaakt. Walk-in-closet of 

mancave behoren natuurlijk ook tot de mogelijkheden!

De woning is geheel voorzien van dubbele beglazing.



NEN 2580 clausule

De gebruiksoppervlakte zoals vermeld in de brochure en/of de aanmelding op Funda is 

berekend conform de branche vastgestelde NEN 2580-norm. De oppervlakte kan derhalve 

afwijken van vergelijkbare panden en/of oude referenties. Dit heeft vooral te maken met 

deze (nieuwe) rekenmethode. Bij het tot stand komen van een koopovereenkomst verklaart 

(aspirant) koper voldoende te zijn geïnformeerd over de hiervoor bedoelde normering. Wij 

doen ons uiterste best de juiste oppervlakte en inhoud te berekenen aan de hand van eigen 

metingen en die van een professioneel bedrijf en dit zoveel mogelijk te ondersteunen door het 

plaatsen van plattegronden met maatvoering. (Aspirant) koper is/wordt uiteraard voldoende in 

de gelegenheid gesteld de maatvoering zelf te (laten) controleren. Mocht de maatvoering voor 

een (aspirant-)koper van evident belang zijn, dan hebben zij dat geuit en verklaren zij door de 

verkopend of aankopend makelaar voldoende te zijn geadviseerd, om dit eigenhandig nog 

eens na te (laten) meten.



Algemeen / kenmerken

Fantastische 

nieuwbouwwoning

8 Kamers, waarvan 7 

slaapkamers

Woonoppervlakte ca. 200 m²

Achtertuin op het 

noord-westen

Binnen handbereik van 

Amsterdam

Centraal gelegen locatie

Bouwjaar 2018

Oplevering in overleg

blijft achter

gaat mee

ter overname
n.v.t.

blijft achter

gaat mee

ter overname
n.v.t.Lijst van zaken

Woning
Interieur
Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten:
- gordijnrails  X
- lamellen  X

Vloerdecoratie, te weten:
- vloerbedekking  X

Keuken
Keukenblok (met bovenkasten)  X
Keuken (inbouw)apparatuur, te weten:
- kookplaat  X
- (gas)fornuis  X
- afzuigkap  X
- oven  X
- combi-oven/combimagnetron  X
- koelkast  X
- vriezer  X
- vaatwasser  X
- Quooker  X

Sanitair/sauna
Toilet met de volgende toebehoren:
- toilet  X
-  fontein  X

Badkamer met de volgende toebehoren:
- ligbad  X
- douche (cabine/scherm)  X
- wastafel  X
- wastafelmeubel  X
- toilet  X

Exterieur/installaties/veiligheid/energiebesparing
(Voordeur)bel  X
Rookmelders  X
CV met toebehoren  X
(Klok)thermostaat  X
Warmwatervoorziening, te weten:
- via CV-installatie  X

Mechanische ventilatie  X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting  X
Zonnepanelen  X

Overig
Zijn er zaken die geen eigendom zijn 
van verkoper omdat er sprake is van een 
leasecontract. Zo ja, neemt verkoper de zaak mee 
of moet het betreffende contract worden 
overgenomen? Ja

Zonnepanelen  X
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