Andreasplein 48, Amsterdam

Kenmerken
Overdracht
Huurprijs

€ 2.700 bepaalde tijd

Uitvoering

Gemeubileerd

Aangeboden sinds

18-05-2022

Duur overeenkomst

bepaalde tijd

Waarborgsom

maanden / € 4.500

Totale servicekosten

€ 200 per maand

Indeling
Aantal kamers

4 kamers (3 slaapkamers)

Aantal badkamers

1

Aantal WC's

2

Kelder

nee

Zolder

nee

Garage

ja

Aantal woonlagen

2

Tuin
Oppervlakte

20m2

Breedte

5m

Diepte

4m

Oppervlakte

15m2

Breedte

5m

Diepte

3m

Ligging
Ligging

Bouw

aan park, stad

Woontype 1

appartement

Woontype 2

Benedenwoning

Woontype 3
Bouwjaar

2009

Raamwerk

aluminium, draai- kiepramen

Oppervlakten en inhoud
Perceeloppervlakte

0m2

Totale woonoppervlakte

130m2

Inhoud

0m3

Energie
Verwarming

stadsverwarming

Type warm water

collectief, andere

Beglazing

hoogrendementsglas, dubbel

Type isolatie

volledig geïsoleerd

Impressies 1/3

Impressies 2/3

Impressies 3/3

Plattegrond

Omschrijving
SPACIOUS APARTMENT WITH GARDEN IN CHILD-FRIENDLY NEIGHBOURHOOD
*****English version below*****
Te huur voor 1 jaar (21 juli 2022 t/m 10 juli 2023).
Luxueuze, moderne volledig gemeubileerde en energiezuinige gezinswoning (ca. 130m²) in het Andreas Ensemble, optioneel met
parkeerplaats. De woning beschikt over een ruime woonkamer, 3 slaapkamers en 2 eigen tuinen met toegang tot de binnenplaats.
INDELING
- Voortuin
Voortuin ca. 15m2 voorzien van hoekbank. Voortuin ligt op het zuiden.
- Begane grond
Ruime en luxe entree die toegang geeft tot de, badkamer, separate wc, ruime berging waar wasmachine en droger staat,
garderobekast en de ruime slaapkamer met toegang tot de voortuin van ca. 15m2.
In de slaapkamer is een luxueuze vaste kast ingebouwd en is voorzien van een werkplek. De plafond hoogte van 3,20 maakt de
slaapkamer en entree extra ruimtelijk.
De badkamer is uitgerust met een ligbad, dubbele wastafel, handdoekradiator en een inloopdouche met twee regendouchekoppen en
een losse handdouche.
- 1e etage
Woonkamer, 2 slaapkamers en wc.
De woonkamer is uitgerust met een ruime keuken met kookeiland. De keuken is van alle gemakken voorzien zoals een Siemens
(stoom)oven, afwasmachine, Quooker, espresso machine en 4 pits-inductiekookplaat. De gehele bovenverdieping is voorzien van een
mooie houten vloer. In de woonkamer kan je via de schuifdeur de tuin inlopen. De tuin, van ca. 20m², heeft een directe toegang tot de
gemeenschappelijke binnentuin. Deze kleurige binnentuin is onder architectuur aangelegd en wordt professioneel onderhouden.
Bij de woning is een optie voor een eigen parkeerplaats in de inpandige parkeergarage (€ 150/maand).
LOCATIE
Het appartement is gelegen in het Andreas Ensemble in de gewilde Hoofddorppleinbuurt, aangrenzend aan het Rembrandtpark. Op
loopafstand van diverse winkels, supermarkten en horecagelegenheden en in de nabijheid van verschillende recreatiegebieden zoals
het Vondelpark (10 min lopen), De Nieuwe Meer en het Amsterdamse Bos. Ook zijn er diverse sportvoorzieningen in de omgeving zoals
vele sportscholen/fitnescentra, Sportpark De Schinkel, tennis, voetbal- en hockeyclubs.
In de nabije omgeving zijn meerdere scholen en vele goed onderhouden kinderspeelplaatsen te vinden.
- Andreas Ensemble

De onder architectuur gebouwde appartementengebouwen en buitenterreinen van het Andreas Ensemble zijn in 2009 en 2010
opgeleverd en liggen aan een afgesloten binnentuinen. Het Andreasplein ligt in het midden van het plan en is ingericht met veel groen,
brede trottoirs, begroeide taluds en diverse bomenpartijen
Het binnen-gebied is autoluw, parkeren gebeurt in de garages onder de woongebouwen. Met de auto is de Ringweg A10 om de hoek,
waardoor bijvoorbeeld Schiphol binnen 10 minuten te bereiken is. Het openbaar vervoer is ruimschoots aanwezig: treinstation
Lelylaan (in 6 min op Schiphol) , tramlijnen 1, 2 en 17, metro en diverse buslijnen zijn dichtbij gelegen. Het centrum van Amsterdam is
in 10 minuten op de fiets te bereiken.
In het Andreas Ensemble is het Fashion Hotel gevestigd, bereikbaar via de parkeergarage, waar faciliteiten zoals een sauna, zwembad,
gym, bar en restaurant aanwezig zijn.
KERN GEGEVENS WONING
- Volledig gemeubileerd
- Oppervlakte: 130m²
- Aantal kamers: 4, waarvan 3 slaapkamers.
- Parkeren: optioneel een privé parkeerplaats in aangrenzende inpandige garage (€ 150/maand)
- Buitenruimte: 35m² (2 eigen tuinen)
- Isolatie: zeer goed geïsoleerd, Energielabel A Bouwjaar: 2009
- Verwarming: stadsverwarming (geen Gasverbruik)
- Honden en roken zijn niet toegestaan
- Borg € 4.500
Prijs: € 2.700
- Inclusief internet
- exclusief Service kosten (€ 200)
- exclusief elektriciteit, stadswarmte en water (op basis van verbruik)
****ENGLISH INFORMATION****
For rent from 21 july 2022 until 10 july 2023
Luxurious living in a modern fully furnished and energy efficient family home (approx. 130m²) in the Andreas Ensemble. The house
has a big living room, 3 spacious bedrooms and 2 private gardens with direct access to the communal courtyard.
Optional: a private parking spot in the adjacent underground car park (€ 150 /month).
LAY OUT
- Front yard
A private front garden of approximately 15m2 with a wooden garden bench is situated on the south.
- Ground floor
The front door gives access to a spacious and luxurious hall with access to the bathroom, separate toilet, a big storage room

including washer and dryer machine, a wardrobe closet and the master bedroom with access to the front yard. In the bedroom there is
a large built in wardrobe closet as well as a workplace.
The high ceiling of 3,20m gives an extra spacious feeling. The bathroom features double sinks, a bathtub, a large walk-in shower with
two rain shower heads and towel radiator.
- First floor
The first floor contains the living room with an open and fully equipped kitchen, two spacious bedrooms and a separate toilet. The
kitchen contains a 4 ring-induction hob, a high-tech Siemens (steam)oven, built-in dishwasher, Quooker and an espresso coffee
machine. Via the living room you have direct access to the private garden through a large sliding glassdoor. The private garden,
approximately 20m², has direct access to the communal gated courtyard. The courtyard is architecturally designed and beautifully
maintained, featuring a large grass lawn and flower gardens.

LOCATION
The apartment is located on the Andreas Ensemble in the nearby Hoofddorppleinbuurt and connected to Rembrandtpark. The home is
within walking distance from various shops, restaurants, cafés and supermarkets. Several recreational areas (such as the Vondelpark
– only a 10 min walk) are within walking distance and the city centre is only a short bicycle ride away. There are also multiple sports
facilities in the area such as gym/fitness centres, Sportpark De Schinkel, tennis, football and hockey clubs.
In close vicinity there are multiple schools and a lot of well-maintained playgrounds for children.
- Andreas Ensemble
The "Andreas Ensemble", built in 2009-2010, is lively and spacious with lots of greenery. The complex is furnished with 3 big enclosed
courtyards, a big square, wide sidewalks, green embankments and leafy trees.
The apartment is located on a safe car-free-zone. Parking is done in the garages under the residential buildings. By car, the highway
Ring A10 is around the corner. Schiphol Airport can be reached within 10 minutes.
Public transport is plentiful: train station Lelylaan is a short walk away and brings you to Schiphol Airport within 6 minutes. Tram lines
1, 2 and 17 to the city center, Metro and several Bus lines are also nearby.
In the "Andreas Ensemble" you can find The Fashion Hotel where a sauna, swimming pool, gym, bar and restaurant are available.
GENERAL INFORMATION
- Fully furnished
- Surface: approx. 130m².
- Number of rooms: 4, of which 3 are bedrooms.
- Parking: optional private parking space in an adjacent undercover garage (€ 150 /month)
- Outdoor space: 35m²
- Insulation: Completely and very well insulated, Energy label A
- Year of construction: 2009
- Heating: city heating, no gas
- Dogs and Smoking are not allowed
- Security deposit: € 4.500

Price: € 2.700 per month
- inclusive: internet
- exclusive: service cost (€ 200/month)
- exclusive: electricity, city heating and water consumption.

