
Hoeksewaard 71
Amstelveen

€ 272.500 K.K.
085-0640446

info@venress.nl

venress.nl

Vraagprijs



beschrijving
Een "TURN KEY" knus, 
gemoderniseerd en gerenoveerd 
twee kamer appartement gelegen 
in de populaire wijk 'Randwijck'.




De woning is gelegen op de 2e 
verdieping van een goed 
onderhouden 
appartementencomplex met lift, 
afgesloten centrale entree met 
intercom-bellentableau, 
brievenbussen, toegang tot 
trappenhuis en een bergingen. 




De woning met vrij uitzicht op het 
water ligt in de kindvriendelijke 
en ruim opgezette 
woonomgeving. 




Op korte afstand ligt Het 
Amsterdamse Bos, een 
recreatiegebied waar heerlijk 
gewandeld, gefietst en gesport 
kan worden. 




Op loopafstand is winkelcentrum 
'Het Stadshart' gelegen, met 
diverse winkels voor de 
dagelijkse boodschappen en met 
in het verlengde de 
Rembrandtweg; een modern en 

luxe winkelgebied met vele 
horecagelegenheden.             




Ook scholen, kinderopvang, 
openbaar vervoer en 
uitvalswegen zijn goed 
bereikbaar.








INDELING:




Entree, hal met vernieuwde 
meterkast, separate toilet, ruime 
slaapkamer met toegang tot de 
vernieuwde (2019) luxe en fijne 
badkamer waar er gebruik 
gemaakt is van een stoere steiger 
houten loft deur. De 'lichte' 
woonkamer heeft een moderne 
nieuwe (2017) open keuken met 
oven, door de gehele woning ligt 
een mooie laminaatvloer, de 
kunststof kozijnen zijn voorzien 
van dubbel glas. De woonkamer 
geeft toegang tot de balkon, deze 
is over de gehele breedte van het 
appartement en gelegen op het 
Oosten. De balkon met vrij 
uitzicht over water en groen biedt 
enorm veel rust en privacy. 


BIJZONDERHEDEN:



- Onlangs gemoderniseerd en          
gerenoveerd

- INSTAPKLAAR

- Woonoppervlakte 48m².

- Bouwjaar 1968.

- Vernieuwde badkamer. (2019)

- Nieuwe keuken. (2017)

- Balkon over de gehele breedte 
van het appartement met uitzicht 
op water en groen.

- Verwarming middels 
blokverwarming.

- Berging in de onderbouw.

- Actieve Vereniging van 
Eigenaren.

- Servicekosten € 158,= per 
maand.

- Voorschot energie € 60,= per 
maand.

- Oplevering in overleg. (Indicatief 
november 2020)





















woonoppervlakte 48m²

balkon met vrij uitzicht

inhoud 136m³

bouwjaar 1968











plattegrond



plattegrond



plattegrond



plattegrond



plattegrond



BEKIJK DEZE WONING ONLINE!

Hoeksewaard 71, Amstelveen

bekijk de woning

op funda.nl



lijst van zaken



lijst van zaken



lijst van zaken



kadastrale kaart



interesse?

Zuidplein 36

1077 XV  Amsterdam




085-0640446

info@venress.nl

venress.nl



locatie



buurtgegevens



buurtgegevens



voorzieningen


