Wonen in

Amstelveen

Stadsplein 88, Amstelveen

Kenmerken
Vraagprijs

€ 1.250.000 K.K.

Bouwvorm

bestaande bouw

Type
Ligging

appartement
in centrum, vrij uitzicht

Woonoppervlakte

190 m²

Inhoud

563 m³

Bouwjaar

1998

Slaapkamers

3 en een werkkamer

Servicekosten

€ 308,-- per maand

Garage
Schuur
Verwarming

De in deze brochure getoonde informatie wordt door Brockhoff Makelaars
zorgvuldig samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan

geen garage

niet worden ingestaan en kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Spelen typefouten voorbehouden. De plattegronden zijn geproduceerd voor

box

promotiedoeleinden en ter indicatie. Er kunnen geen rechten aan worden
ontleend. Maten zijn niet eigenhandig opgemeten. Indien er twijfel bestaat over

c.v.-ketel

de accuratie van de gegevens aangaande deze brochure is de geïnteresseerde
zelf verantwoordelijk voor het nameten van deze gegevens. Het koopcontract
wordt gemaakt door de notaris, gevestigd in Amsterdam, Amstelveen, Diemen,
Uithoorn, Badhoevedorp, Mijdrecht, Abcoude, Aalsmeer. Het koopcontract dat
gebruikt wordt is het model Ring Amsterdam. De keuze van het notariskantoor is
aan de koper, tenzij anders aangegeven in deze brochure. Koper dient binnen
twee werkdagen na het bereiken van de mondelinge overeenstemming inzake
de koopsom en de voorwaarden een notaris aan te wijzen. Indien koper binnen
deze periode geen notaris heeft aangewezen heeft verkoper het recht deze aan
te wijzen. Voor meer informatie wordt u doorverwezen naar www.brockhoff.nl

Characteristics
Asking price

: € 1,250,000 K.K.

Construction

: existing construction

Type

: of apartment

Location

: in the center, unobstructed view

Living area

: 190 m²

Content

: 563 m³

Year of construction: 1998

Te koop bij:

Bedrooms

:3

Service costs

: € 308,- per month

Garage

: no garage

Shed:

: box

Heating

: boiler

Amstelveen, Keizer Karelweg 223, T 020 5437373

Entree
Entrance
Via de afgesloten entree betreedt u het complex en
kunt u met 1 van de beide liften naar de
14e verdieping. Aangekomen bij de 14e verdieping
komt u in de (gemeenschappelijk) hal. Omdat u de
enige bewoner van deze etage bent, is deze hal erg
privé. Via de entree van het appartement komt u in
de ontvangsthal met toegang naar de woonkamer.

You enter the complex through the closed entrance
and you can take one of the two elevators to the
14th floor. As you are the only occupant of this floor,
this hall is very private. Through the entrance of the
apartment you enter the lobby with access to the
living room.

Woonkamer
Living room
De woonkamer is ruim 60 m² en geeft een
adembenemend uitzicht over de omgeving. De
woonkamer is zeer fraai afgewerkt met exclusieve
houten lambriseringen met boekenkast en
verdiepingshoge ramen.

The living room is over 60 m² and offers a
breathtaking view of the area. The living room is
beautifully finished with exclusive wooden paneling
with a bookcase and floor-to-ceiling windows.

Titel

Je eigen
thuishaven
Je eigen huis een plek voor knusse avonden op de
bank met een goed glas wijn of een lekkere kop
thee. Een plek waar herinneringen worden gemaakt.
Een plek van je eigen touch met inrichting en
decoratie.

Een plek om thuis te komen na een lange werkdag.
Heerlijk genieten van een lekkere maaltijd binnen
aan de eettafel of buiten in de avondzon. De
perfecte manier om te ontspannen en te genieten
van je welverdiende rust.

Keuken
Kitchen
De keuken is aansluitend aan de woonkamer en
voorzien van apparatuur.

The kitchen is adjacent to the living room and
equipped with appliances.

“Prachtig uitzicht door grote ramen”

Kamers
Rooms
Er zijn verder 4 kamers, waarvan 2 met toegang naar
het terras aan de oostzijde en een werkkamer.

There are also 4 rooms, 2 of which have access to
the terrace on the east side and a office.

“Ruime kamers”

Badkamer/bathroom
De badkamer is uitgerust met een douche, dubbele wastafel en toilet.
The bathroom has a shower, double washbasin and toilet.

HUIZEN VAN BROCKHOFF

"Penthouse op de
14e verdieping met
een magnifiek
uitzicht"

Uitgebreide
aanbiedingstekst
Op de 14e verdieping van het gebouw
"De Nachtwacht" is dit PENTHOUSE gelegen met een
magnifiek uitzicht naar alle zijden. Dit appartement is
één

van

de

weinige

echte

penthouses

in

Amstelveen. De woonkamer beschikt over enorme
ramen tot op de vloer, zodat u altijd een prachtig
zicht en licht heeft. Het Stadshart heeft alles te bieden
wat het wonen aangenaam maakt met de vele
winkels,

restaurants,

theater

en

uitstekende
Schiphol.

Er zijn verder 4 kamers, waarvan 2 met toegang naar

Eigenaren van de appartementen in het complex

het terras aan de oostzijde en een werkkamer De

hebben

badkamer is uitgerust met een douche, dubbele

verbindingen

naar

recht

Amsterdam

op

het

en

kopen

van

een

zwerfabonnement in de Stadshart- garage.

wastafel en toilet.

Indeling;

Bijzonderheden:

Via de afgesloten entree betreedt u het complex en

• PENTHOUSE

kunt u met 1 van de beide liften naar de 14e

• Woonoppervlakte ca. 190 m²

verdieping.

• Bouwjaar 1998
• Individuele c.v.

14e verdieping: Vanuit de lift komt u in de

• Volledig voorzien van isolerende beglazing

(gemeenschappelijk)

enige

• Servicekosten € 308,19 per maand

bewoner van deze etage bent, is deze hal erg privé.

• Actieve Vereniging van Eigenaren

Via de entree van het appartement komt u in de

• Parkeren via zwerfabonnement in Stadshart-garage

ontvangsthal met toegang naar de woonkamer. De

of parkeervergunning Meander.

woonkamer

is

hal.

ruim

60

Omdat

m²

en

u

de

geeft

een

adembenemend uitzicht over de omgeving. De
woonkamer is zeer fraai afgewerkt met exclusieve
houten

lambriseringen

met

boekenkast

en

verdiepingshoge ramen. De keuken is aansluitend
aan de woonkamer en voorzien van apparatuur.

"Penthouse on the
14th floor with a
magnificent view"

ENGLISH
INFORMATION
This PENTHOUSE is located on the 14th floor of the
building "De Nachtwacht", with a magnificent view to
all sides. This apartment is one of the few real
penthouses in Amstelveen. The living room has huge
windows to the floor, so you always have a beautiful
view and light. The Stadshart has everything to offer
that makes living pleasant with the many shops,
restaurants, theater and excellent connections to
Amsterdam and Schiphol. Owners of the apartments
in the complex are entitled to buy a street plan in the

Particularities:

Stadshart-garage.

• PENTHOUSE
• Living area approx. 190 m²

Layout;

• Year of construction 1998

You enter the complex through the closed entrance

• Individual CV

and you can take one of the two elevators to the

• Fully equipped with insulating glazing

14th floor.

• Service costs € 308.19 per month
• Active Owners Association

14th floor: From the elevator you enter the (common)

• Parking via a vagabond subscription in Stadshart-

hall. As you are the only occupant of this floor, this

garage or Meander parking permit.

hall is very private. Through the entrance of the
apartment you enter the lobby with access to the
living room. The living room is over 60 m² and offers a
breathtaking view of the area. The living room is
beautifully finished with exclusive wooden paneling
with a bookcase and floor-to-ceiling windows. The
kitchen is adjacent to the living room and equipped
with appliances. There are also 4 rooms, 2 of which
have access to the terrace on the east side and a
office.

The

bathroom

washbasin and toilet.

has

a

shower,

double
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PLATTEGRONDEN

14e verdieping

STADSPLEIN 88

WONEN IN
AMSTELVEEN
Amstelveen is een stad met bijna 90.000 inwoners. Tot

uitgegroeid tot het Amstelveen, zoals wij dat nu

1964 heette de gemeente Nieuwer-Amstel en is

kennen.

sindsdien uitgegroeid tot de stad die het nu is. Of
uitgegroeid… oorspronkelijk was het gebied van

Amstelveen is een heerlijke woonstad met veel

Nieuwer-Amstel veel groter en liep de grens van de

winkelvoorzieningen, cultuur en groen. Amsterdam

gemeente ten zuiden van de Singelgracht en de

en Schiphol liggen vlakbij, maar toch kent het

huidige Amsterdamse Ceintuurbaan. Rond 1900

kindvriendelijke wijken en een gezellige sfeer. Om die

annexeerde Amsterdam deze dichtbevolkte

redenen is de stad al heel wat keren verkozen in de

gebieden en werd Nieuwer-Amstel gereduceerd tot

top 3 van meest aantrekkelijke Nederlandse steden

het Oude Dorp van Amstelveen en een groot

om in te wonen.

landelijk gebied. Door de jaren heen is dat gebied

BUURTINFORMATIE

Gezellig plein met
veel cafés en winkels

KIES OOK VOOR
DE MAKELAAR
VAN AMSTELVEEN
EN OMSTREKEN
SUPERSNEL EEN WAARDEBEPALING?
Bel naar 020 543 73 73 of kom even langs en we maken een
gratis waardebepaling of vrijblijvende afspraak.

MAANDELIJKS KOPEN EN VERKOPEN WE BIJ
BROCKHOFF MAKELAARS IN AMSTELVEEN
GEMIDDELD ZO’N 83 HUIZEN. VOOR ONS
VOELT DAT ALSOF WE ELKE MAAND WEER 83
DROMEN IN VERVULLING MOGEN LATEN GAAN
EN DAT DOEN WE MAAR WAT GRAAG

GROOTSTE NVM WONINGMAKELAAR VAN NEDERLAND
Brockhoff Makelaars maakt onderdeel uit van Vivantus.
Met 35 vestigingen en meer
dan 100.000 huizen verkocht, zijn wij de grootste NVM
woningmakelaardij van het land.
Ben je op zoek naar een nieuw huis of wil je juist je huis
verkopen om ergens anders je droom te laten uitkomen?
Bel ons voor een afspraak, wij komen graag vrijblijvend
bij je langs.

BEL 020 - 543 73 73 OF MAIL NAAR
AMSTELVEEN@BROCKHOFF.NL

BROCKHOFF.NL

