
TE KOOP

€ 950.000 K.K.

Handweghof 1

1185 VC Amstelveen




Bijzonderheden: 

• Bouwjaar 2020

• Gelegen in luxe woonproject

• Eigen grond 

• Instapklaar

• Schilderwerk in tiptop conditie

• Twee badkamers 

• Drie slaapkamers

• Royaal terras op het zuiden

• Op steenworp afstand van waterrijk recreatiegebied de Poel

• Twee overdekte parkeerplaatsen op eigen terrein 

• Vloerverwarming gehele appartement 

• Lichtgrijze plavuizen van 1,20 x 1,20 m gehele appartement

• Twee stalen taats deuren

• Overal stompe deuren en draai-kiepramen

• Gehele woning glad gestuukt

• Luxe keuken (ASWA SilverLine) en sanitair

• Airco in woonkamer

• Dichtbij snelweg A9 en Amsterdam

• Bijdrage VvE 323,75 euro per maand
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Handweghof 1
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Inleiding
Dit is een werkelijk prachtig, luxe afgewerkt en instapklaar 4-kamer appartement met 
twee badkamers en groot terras op het zuiden. Het luxe is te vinden in de lichtgrijze 
plavuizen (1,20 x 1,20 meter) vloer met vloerverwarming, het mooie sanitair, de 
prachtige ASWA SilverLine keuken, de glad gestuukte muren en plafonds, de op 
maat gemaakte shutters, de design kasten en de stalen taatsdeuren. U hoeft alleen 
nog uw meubels neer te zetten en de verhuisdozen uit te pakken. Het appartement is 
op de begane grond gelegen in gebouw Poelstede, achter de gehandhaafde 
monumentale gevel van de voormalige Handwegkerk, in het luxe woonproject 
‘Wonen aan de Poel' met ultra comfortabele appartementen, landhuizen en 
poellvilla’s. Tussen dit ruim opgezette project door loopt een wandel- en fietspad dat 
via een brug toegang geeft tot het waterrijke recreatiegebied de Poel, waar u 
heerlijk kunt wandelen in de natuur, die doorloopt in het Amsterdamse Bos. Zoekt u 
echter vertier dan is het oude dorp van Amstelveen met z’n gezellige cafés en 
restaurants op loopafstand. Boodschappen kunt u op de fiets doen in winkelcentrum 
Bovenkerk, met naast een supermarkt diverse woonwinkels, of in het Stadshart met 
een grote diversiteit aan winkels, diverse restaurants, een bibliotheek, schouw-  
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Inleiding
burg, het Cobramuseum en een busstation, waarvandaan u snel in Amsterdam bent. 
Ook op fietsafstand zijn sneltram 25 naar Amsterdam, diverse sportverenigingen en 
scholen, waaronder de Internationale School. 
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Indeling

ENTREE, HAL en WOONKAMER




Via de statige gevel van de voormalige Handwegkerk komt u in de grote, hoge en 
lichte entree, waarin zich de toegang bevindt van het appartement. U komt 
vervolgens in de royale hal waar alle gebruiksruimtes op uitkomen. 

Allereerst via een stalen staatsdeur de grote woonkamer en keuken. Het is een 
heerlijk lichte ruimte met grote ramen en een schuifpui naar het terras. De 
woonkamer is op het zuiden gelegen en wordt in de zomer koel gehouden door de 
airconditioning.
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Indeling

KEUKEN




De witte met zacht lichtgrijs gecombineerde keuken heeft een royaal keukeneiland 
van 1,20 x 2,45 meter. De composiet zwarte werkbladen maken het geheel af. 
Verder bevat de keuken een zwarte Quooker kraan, antraciet metalen spoelbak, 
een 4-pits grote Bora inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging, een maar liefst 
90 cm brede oven van Siemens, een koel-/vriescombinatie (Siemens) en een 
vaatwasser (AEG) met comfortlift waardoor je de onderste mand naar boven kunt 
verplaatsen. In de vele kasten en lades is er een zee aan bergruimte.
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Indeling

HAL




Op de hal komen verder uit de meterkast, het ruime moderne toilet, een grote 
moderne badkamer (met wastafel, verlichte en verwarmde spiegel, een zwarte 
inloopdouche met zwart douchegarnituur en extra design radiator voor de 
handdoeken), de was-/droogruimte waar ook de c.v. ketel hangt, en de 
slaapkamers.



12Handweghof 1, 1185 VC Amstelveen







13Handweghof 1, 1185 VC Amstelveen


Indeling

SLAAPKAMERS en TWEEDE  BADKAMER




Achter de stalen taatsdeur die de hal in tweeën deelt liggen de slaapkamers. Ze 
liggen alle drie op het noorden, zodat ze lekker koel blijven in de zomer. Er is een 
grote slaapkamer aan de rechterzijde, met onder andere een mooi boograam met 
op maat gemaakte shutters. In het midden ligt de tweede slaapkamer, die nu in 
gebruik is als werkkamer. Hier staat een mooie design kastenwand van twee meter. 
De ruime master bedroom, met een zelfde design kastenwand als in de werkkamer 
van drie meter, heeft een aangrenzende royale badkamer die aansluit op de 
uitstraling van de andere badkamer. Ook hier een verlichte en verwarmde spiegel, 
een inloopdouche, een (dubbele) wastafel, een extra design radiator, en daarnaast 
nog een toilet.
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Terras

Via de schuifpui in de woonkamer komt u op het fijne, deels overdekte terras op het 
zuiden. U kunt hier bij zowel zon als wat minder weer van het uitzicht op de tuin van 
de voormalige kerk en de pastorie genieten. Tegen de zon is er een elektrisch 
bedienbaar zonnescherm aanwezig. Het geheel is voorzien van plavuizen, die door 
de kleurstelling mooi aansluiten op de vloer binnen.
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Parkeren en berging

In de onderbouw van het complex bevindt een ruime berging. Parkeren doet u op 
eigen terrein op een van de twee overdekte parkeerplaatsen die bij het 
appartement horen.
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Tekeningen




Overdracht

Vraagprijs € 950.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Appartement, benedenwoning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 2020

Keurmerken Energie prestatie advies

Isolatievormen Dubbel glas

Muurisolatie

Vloerisolatie

Volledig geïsoleerd

 

Oppervlaktes en inhoud

Gebruiksoppervlakte wonen 132 m²

Inhoud 430 m³

Oppervlakte overige inpandige 
ruimten

9,2 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 1

Aantal kamers 4 (waarvan 3 slaapkamers)

Aantal badkamers 2

 

Locatie

Ligging In woonwijk

Nabij openbaar vervoer

Nabij school

Nabij snelweg

 

Tuin

Type Zonneterras

Hoofdtuin Ja

Oriëntering Zuiden

Staat Prachtig aangelegd

 

Energieverbruik

Energielabel A
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Kenmerken




 

CV ketel

CV ketel Intergas

Bouwjaar 2020

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Aantal parkeerplaatsen 2

Aantal overdekte parkeerplaatsen 2

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Airconditioning

Centrale verwarming

Vloerverwarming

Heeft airco Ja

Glasvezelaansluiting aanwezig Ja

Tuin aanwezig Ja

Heeft schuur/berging Ja

Heeft een schuifpui Ja

Heeft zonwering Ja

Heeft ventilatie Ja

 

Vereniging van Eigenaren

Ingeschreven bij de KvK Ja

Jaarlijkse vergadering Ja

Periodieke bijdrage Ja

Reservefonds Ja

Meer jaren onderhoudsplan Ja

Opstal verzekering Ja
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Kenmerken
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Google maps




Blijft 
achter

Gaat 
mee

Kan worden 
overgenomen

NVT

 

Buiten

Tuinaanleg/bestrating/beplanting X

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder X

Tuinhuis/buitenberging X

Vijver X

Broeikas X

Vlaggenmast X

Zonnepanelen X

 

Woning

Alarminstallatie X

Schotel/antenne X

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

Rookmelders X

Veiligheidssloten en overige inbraakpreventie X

Screens X

Rolluiken/zonwering buiten X

Zonwering binnen X

Vliegenhorren X

Raamdecoratie, te weten

- gordijnrails X

- Gordijnen X

- rolgordijnen X

- Vitrages X

- Jaloezieën / lamellen X

Vloerdecoratie, te weten

- Vloerbedekking / linoleum X

- parketvloer/laminaat X

Warmwatervoorziening / CV

- CV met toebehoren X

- Close-in boiler X

- Geiser X

- Thermostaat X

- Mechanische ventilatie/luchtbehandeling X
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Lijst van zaken




Blijft 
achter

Gaat 
mee

Kan worden 
overgenomen

NVT

- Airconditioning X

- Quooker X

Open haard, houtkachel

- (Voorzet) open haard X

- Allesbrander X

- Kachels X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

- Keukenmeubel

- (Combi)magnetron X

- Gaskookplaat / keramische plaat / inductie / fornuis X

- Oven X

- Vaatwasser X

- Afzuigkap / schouw X

- Koelkast / vrieskast X

- Wasmachine X

- Wasdroger X

Verlichting, te weten

- Inbouwverlichting / dimmers X

- Opbouwverlichting X

(Losse) kasten, legplanken, te weten

- Losse kast(en)

- Boeken/legplanken X

- Werkbank in schuur / garage X

- Vast bureau X

- Spiegelwanden X

Sanitaire voorzieningen

- Badkameraccessoires X

- Wastafel(s) X

- Toiletaccessoires X

- Veiligheidsschakelaar wasautomaat X

- Waterslot wasautomaat X

- Sauna X

Telefoontoestel /-installatie

- Telefoontoestellen X

- Telefooninstallatie X

Voorzetramen / radiatorfolie etc., te weten

- Radiatorafwerking X
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Lijst van zaken




Blijft 
achter

Gaat 
mee

Kan worden 
overgenomen

NVT

- Voorzetramen X

- Isolatievoorzieningen X

 

Overige zaken, te weten:

Schilderijophangsysteem X

Er is een aparte Lijst van Zaken voor overname.
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Lijst van zaken




Westwijk Makelaars

Renate Rubinsteinlaan 4


1187 WT AMSTELVEEN

0206400300


info@westwijkmakelaars.nl


