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Kenmerken
& specificaties

Bouwjaar:

1935

Soort:

eengezinswoning

Kamers:

6

Inhoud:

498 m³

Woonoppervlakte:

138 m²

Perceeloppervlakte:

155 m²

Overige inpandige ruimte:

-

Gebouwgebonden buitenruimte:

25 m²

Externe bergruimte:

-

Verwarming:

c.v.-ketel

Isolatie:

dubbel glas

Energielabel:

E

Omschrijving
Charmante jaren '30 woning met een lichte woonkamer, vier slaapkamers en twee badkamers. In
2019 is het souterrain deels gerenoveerd. Hier treft u nu een deels open slaapkamer, een ruime
gesloten tweede badkamer en een pantry met openslaande deuren naar de achtertuin. Deze
ruimte is zeer geschikt voor logees of te gebruiken als comfortabele kantoorruimte.
U woont hier centraal tussen het dorpscentrum van Aalsmeer en de winkelstraat "Ophelia" met
een gevarieerd winkelaanbod en verschillende horecagelegenheden. Ook woont u op loopafstand
van het recreatiegebied De Westeinderplassen en dichtbij sportvelden, scholen en kinderopvang.
De omliggende steden Amsterdam en Amstelveen zijn snel met de auto te bereiken.
Begane grond:
In de hal treft u het toilet en de meterkast en via deze hal heeft u toegang tot de woonkamer en de
trapopgangen naar de eerste verdieping en het souterrain. De lichte kamer met hardhouten vloer
heeft openslaande deuren naar een terras aan de achterzijde. Het ruime terras ligt op het
noordwesten, hier kunt u heerlijk genieten van de middag- en avondzon. De gesloten keuken aan
de achterzijde is voorzien van diverse inbouwapparatuur, vloerverwarming en biedt eveneens
toegang tot het terras.
Eerste verdieping:
Aan de voorzijde liggen twee slaapkamers, elk met toegang tot hetzelfde balkon. Aan de
achterzijde treft u de derde slaapkamer, een separaat toilet en de eerste badkamer voorzien van
een ligbad, douche, wastafel en vloerverwarming. De twee grotere slaapkamers beschikken over
ruime inbouwkasten. Deze verdieping is volledig voorzien van een hardhouten vloer.
Souterrain:
Hier vindt u de vierde slaapkamer, de tweede badkamer voorzien van een douche,
wastafelmeubel en toilet, en de pantry met openslaande deuren naar de achtertuin. Tevens treft u
hier de wasruimte en opstelplaats voor de cv-ketel.
Tuin:
De woning heeft een ruim terras op de eerste verdieping. Vanuit hier kijkt u op een ruime groene
achtertuin op de begane grond met een goede combinatie van zon en schaduwplekken. Op het
terras en in de tuin heeft u de middag- en avondzon, fijne plekken om volledig te kunnen
ontspannen. De nette voortuin is begin 2022 opnieuw aangelegd.
Bijzonderheden:
* Jaren '30 woning
* Twee badkamers
* In 2019 gerenoveerde souterrain
* Vlakbij het centrum van Aalsmeer
* Dicht bij het recreatiegebied Westeinderplassen, scholen en kinderdagopvang
* Dicht bij Amsterdam en Amstelveen
Woonoppervlak: circa 138 m²
- Inhoud: circa 498 m³
- Perceeloppervlak: 155 m²
- Bouwjaar van de woning: 1935
- Bouwjaar, type cv-ketel: 2008 Nefit
- Ligging tuin: noordwesten
Aanvaarding in onderling overleg

********************************* English *****************************************
Charming 1930s house with a bright living room, four bedrooms and two full bathrooms plus
extra toilet. The basement/ground floor was renovated in 2019 to make it suitable as an
independent living space for long term guests, or a comfortable home office.
The house is perfectly located just one street away from the stunning Westeinderplassen. It is
close to the village center of Aalsmeer and is on the shopping street "Ophelia". The neighborhood
is very family friendly with quality schools, multiple daycares, a selection of playgrounds, the
marina and various sports facilities nearby. You can drive to Amsterdam in only 20-30 minutes.
Ground floor:
Entrance hall with meter cupboard, guest toilet, stairs to the first floor and the basement and entry
to the living room and kitchen. The bright living room has luxury hardwood floors and French
doors to a terrace at the rear. The large terrace faces northwest meaning it enjoys sunshine from
afternoon to sunset. The kitchen also opens directly onto the terrace and is equipped with various
built-in appliances as well as heated flooring.
First floor:
This floor consists of three bedrooms – two with doors to a shared balcony. The two larger
bedrooms have fitted wardrobes. The master bathroom is equipped with a bathtub, shower, sink
and heated floors. The toilet is conveniently in a separate room.
Basement:
This recently renovated basement offers an open bedroom, large second bathroom with shower,
sink and toilet, plus its own kitchen with patio doors to the backyard. You will also find plenty of
storage cupboards, a separate laundry space and the central heating boiler.
Gardens:
The house has a spacious terrace on the first floor which overlooks a generous back garden on
the ground floor. The terrace is positioned to receive the afternoon sun until sunset, making it a
perfect place to dine or relax. The backyard offers a nice combination of sun & shade, including a
covered area below the terrace. There is also an attractive front garden which was professionally
landscaped in 2022.
Particularities:
* 1930s house
* Two bathrooms
* Basement renovated in 2019
* Near the center of Aalsmeer
* Walking distance from the Westeinderplassen
* Close to schools, daycares and recreation facilities
* Short drive to Amsterdam and Amstelveen
- Living space: approx. 138 m²
- Content: approx. .498 m³
- Plot area: 155 m²
- Year of construction of the house: 1935
- Year of construction, type of central heating boiler: 2008 Nefit
- Garden location: northwest
Acceptance by mutual agreement
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Kadastrale kaart

Locatie
op de kaart

Lijst van zaken
Blijft achter

Gaat mee

Ter
overname

NVT

Woning - Interieur
(Voorzet) openhaard met toebehoren

X

Allesbrander

X

Houtkachel

X

(Gas)kachels

X

Designradiator(en)

X

Radiatorafwerking

X

Verlichting, te weten
- inbouwspots/dimmers

X

- opbouwspots/armaturen/lampen/
dimmers

X

- losse (hang)lampen

X

- Keuken armatuur 1x

X

- Woonkamer armaturen 2x

X

(Losse)kasten, legplanken, te weten
- Drie kasten in souterrain

X

-

X

Raamdecoratie/zonwering binnen, te
weten
- gordijnrails

X

- gordijnen

X

- overgordijnen

X

- vitrages

X

- rolgordijnen

X

- lamellen

X

- jaloezieën

X

- (losse) horren/rolhorren

X

-

X

-

X

Vloerdecoratie, te weten
- vloerbedekking

X

- parketvloer

X

- houten vloer(delen)

X

- laminaat

X

- plavuizen

X

-

X

Lijst van zaken
Blijft achter

Gaat mee

Ter
overname

-

NVT
X

Overig, te weten
- spiegelwanden

X

- schilderij ophangsysteem

X

- Spiegel in gang

X

-

X

-

X

-

X

Woning - Keuken
Keukenblok (met bovenkasten)

X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten
- kookplaat

X

- (gas)fornuis

X

- afzuigkap

X

- magnetron

X

- oven

X

- combi-oven/combimagnetron

X

- koelkast

X

- vriezer

X

- koel-vriescombinatie

X

- vaatwasser

X

- Quooker

X

- koffiezetapparaat

X

- Koelkast souterrain
-

X
X

Keukenaccessoires, te weten
-

X

-

X

-

X

-

X

-

X

-

X

-

X

-

X

Lijst van zaken
Blijft achter

Gaat mee

Ter
overname

NVT

Woning - Sanitair/sauna
Sauna met toebehoren

X
X
X

Toilet met de volgende toebehoren
- toilet

X

- toiletrolhouder

X

- toiletborstel(houder)

X

- fontein

X

-

X

-

X

Badkamer met de volgende toebehoren
- ligbad

X

- jacuzzi/whirlpool

X

- douche (cabine/scherm)

X

- stoomdouche (cabine)

X

- wastafel

X

- wastafelmeubel

X

- planchet

X

- toiletkast

X

- toilet

X

- toiletrolhouder

X

- toiletborstel(houder)

X

- Spiegelkast badkamer 1e verd.

X

- Spiegelkast badkamer souterrain

X

Woning - Exterieur/installaties/
veiligheid/energiebesparing
Schotel/antenne

X

Brievenbus

X

Kluis

X

(Voordeur)bel

X

Alarminstallatie

X

(Veiligheids)sloten en overige
inbraakpreventie

X

Rookmelders

X

(Klok)thermostaat

X

Airconditioning

X

Lijst van zaken
Blijft achter

Gaat mee

Ter
overname

NVT

Screens

X

Rolluiken

X

Zonwering buiten

X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting

X

Veiligheidsschakelaar wasautomaat

X

Waterslot wasautomaat

X

Zonnepanelen

X

Oplaadpunt elektrische auto

X
X
X
X
X
X

Warmwatervoorziening, te weten
- CV-installatie

X

- boiler

X

- geiser

X

-

X

-

X

-

X

Isolatievoorzieningen (voorzetramen/
radiatorfolie etc.), te weten
-

X

-

X

Tuin - Inrichting
Tuinaanleg/bestrating
Beplanting

X
X
X

Tuin - Verlichting/installaties
Buitenverlichting

X

Tijd- of schemerschakelaar/
bewegingsmelder

X
X

Tuin - Bebouwing
Tuinhuis/buitenberging

X

Lijst van zaken
Blijft achter

Gaat mee

Ter
overname

NVT

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging

X

(Broei)kas

X
X
X

Tuin - Overig
Overige tuin, te weten
- (sier)hek

X

- vlaggenmast(houder)

X

-

X

-

X

Overig - Contracten
CV: Nee
Boiler: Nee
Zonnepanelen: Nee

Van der Laarse Makelaardij O.G........ al meer dan 45 jaar een begrip
Bent u op zoek naar een modern, jong & gedreven makelaarskantoor waar de klant nog centraal staat en waar
u terecht kunt voor een goed advies over taxaties, aan-/ & verkoop en de verhuurmogelijkheden van uw pand?
Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek en advies.
Door de centrale ligging van Aalsmeer en ons kantoor bestrijken wij niet alleen Aalsmeer en Kudelstaart, maar o.a.
ook De Haarlemmermeer, Leimuiden, Uithoorn en Amstelveen e.o.

✓ VERKOOP

In samenspraak met u stellen wij de verkoopstrategie en vraagprijs vast. Voor elke woning stellen we een professionele mediapresentatie samen, laten wij brochures afdrukken en plaatsen de woning op funda. U wordt van
inspectie tot en met de eigendomsoverdracht door ons begeleid.

✓ AANKOOP

Van der Laarse Makelaardij o.g. kan u begeleiden bij de aankoop van een nieuwe woning. Wij kunnen u behoeden
voor al te emotionele beslissingen. Laat ons de woning taxeren en inspecteren zodat u een weloverwegen
beslissing kunt nemen.

✓ VERHUUR

Wilt uw woning(en) verhuren. Hier komt veel bij kijken: Welke huur kunt u vragen? Waar moet ik rekening mee
houden? Een woning verhuren doen we samen in vier stappen: aanbieden van de woning, de bezichtiging, de
acceptatie en de huurovereenkomst.

✓ TAXATIES

Wij kunnen op zeer korte termijn taxaties voor u uitvoeren. Door een volledig inzicht in alle NVM-transacties,
zowel van ons eigen kantoor als van anderen, zijn wij op de hoogte van de recente waardeontwikkeling van
woonhuizen en overige (bedrijfs-)panden.

✓ UNIFORMITEIT EN DUIDELIJKHEID

Wij meten volgens de meetinstructie die gebaseerd is op de NEN2580 en door de NVM is opgesteld. Deze
meetinstructie geeft een praktische handleiding om de gebruiksoppervlakte te meten. Alle bij de NVM
aangesloten makelaars dienen zich aan deze afspraken te houden. De meetinstructie kunt u nalezen op www.

Van der Laarse Makelaardij O.G.
Stationsweg 1
1431 EG Aalsmeer
0297-322111
info@vanderlaarse-makelaardij.nl
www.vanderlaarse-makelaardij.nl

Erfdienstbaarheden en bijzondere bepalingen
Aan elke onroerende zaak kunnen bijzondere bepalingen verbonden zijn. Deze worden
dan aan elke opvolgende eigenaar opgelegd. Ze staan gewoonlijk in het
eigendomsbewijs. Een kopie van het eigendomsbewijs is op te vragen via de makelaar.
Koopakte
Behoudens nadere afspraken gelden de standaardregels, zoals deze voorkomen in de
modelkoopakte die is opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars NVM,
de Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis. De waarborgsom (of bankgarantie)
is gebruikelijk 10 % van de koopsom en wordt voldaan aan de notaris. Eventueel door
de koper te maken voorbehouden (zoals voor het verkrijgen van de woonvergunning,
hypotheek, Nationale hypotheekgarantie) worden alleen vermeld als deze in de
onderhandelingen zijn afgesproken. Voor zover er in deze brochure aanvullende clausules
zijn vermeld, worden deze opgenomen in de koopakte.
Gunning
Verkoper behoudt zich het recht voor het object te gunnen aan de gegadigde van zijn
keuze.

Voorbehouden
Hoewel gestreefd is naar een zo nauwkeurig mogelijke inventarisatie van de beschikbare
gegevens, moet ervan uitgegaan worden dat het bovenstaande slechts indicatief is. De
gegevens (bedragen, belastingen, jaartallen, omschrijvingen etc. ) zijn soms verkregen
door mondelinge informatie, soms zijn ze vanuit het geheugen opgediept. De koper heeft
zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem van belang zijn; kan zich nimmer
beroepen op onbekendheid met feiten die hij zelf had kunnen waarnemen of die kenbaar
waren uit openbare registers. De makelaar kan u desgewenst verwijzen naar
desbetreffende instanties.
Verdere informatie
Van belang zijnde documentatie ligt bij de makelaar tijdens kantooruren ter inzage.
In veel gevallen kunnen fotokopieen worden verkregen of kunnen de gegevens aan u
verzonden of gemaild worden. Ook via uw eigen makelaar kunt u verder informatie verkrijgen. Deze informatie wordt aan meer personen verstrekt. Aan deze gegevens kunnen
geen rechten worden ontleend. De aanbieding van dit object dient te worden gezien als
een uitnodiging tot het uitbrengen van een bod.

