Postjesweg 238, Amsterdam

Kenmerken
Overdracht
Huurprijs

€ 2.200 bepaalde tijd

Uitvoering

Gemeubileerd

Aangeboden sinds

30-01-2020

Duur overeenkomst

bepaalde tijd

Waarborgsom

1 maand / € 2.200

Totale servicekosten

€ 100 per maand

Indeling
Aantal kamers

4 kamers (2 slaapkamers)

Aantal badkamers

1

Aantal WC's

2

Kelder

nee

Zolder

nee

Garage

ja

Aantal woonlagen

2

Ligging
Ligging

in centrum

Bouw
Woontype 1

appartement

Woontype 2

Gebouw

Woontype 3

Galerijflat

Bouwjaar

2019

Raamwerk

aluminium

Oppervlakten en inhoud
Perceeloppervlakte

58m2

Totale woonoppervlakte

110m2

Inhoud

450m3

Energie
Verwarming

stadsverwarming

Type warm water

warmtepomp

Beglazing

driedubbel

Type isolatie

volledig geïsoleerd

Impressies 1/4

Impressies 2/4

Impressies 3/4

Impressies 4/4

Plattegrond

Omschrijving
Ruim, licht en luxe gemeubileerd loft appartement Postjesweg Amsterdam (110m2) met parkeerplaats € 2200 excl. G/W/E – (NIEUW
opgeleverd)
Spacious, light and luxurious furnished loft apartment Postjesweg Amsterdam (110m2) with parking lot € 2200 excl. G/W/E – (NEW
delivered)
**See for English text below**
Ruim, licht en luxe gemeubileerd loft appartement (110m2) € 2200 excl. G/W/E gelegen op de 5e en 6e verdieping van het luxe
appartementencomplex NEW WEST dat begin 2020 is opgeleverd.
Algemene beschrijving
De woning heeft een riante woonkamer op de 5e verdieping voorzien van een fraaie gietvloer met vloerverwarming. De luxe open
keuken beschikt over een inductie kookplaat met inbouwafzuiging, een koffiebar en diverse luxe inbouw apparatuur. Via de schuifpui
in de woonkamer is er toegang tot het riante balkon op het oosten. Hier is het al in het vroege voorjaar genieten van de zon. De woning
betreft een loft appartement en heeft een open verbinding met de 6e verdieping van 12m2 wat een geweldig ruimtelijk effect geeft en
wat de woning ook extra licht maakt. Op de 6e verdieping bevindt zich de loft, 2 ruime slaapkamers en een moderne badkamer. De
badkamer beschikt over een ruim ligbad, inloopdouche, dubbele wastafel en een 2e toilet. In de onderbouw bevindt zich de separate
(fietsen)berging en de eigen parkeerplaats.
SUPER CENTRAAL GELEGEN
De woning is zeer centraal gelegen aan de rand van de stad in Overtoomse Veld. Hier is het genieten van de voordelen van het net
buiten de stad wonen: rust, groen en ruimte terwijl de voordelen van de binnenstad zich op nog geen op 20 minuten fietsen bevinden.
Met de metro die om de hoek ligt is de binnenstad nog sneller bereikbaar. Vanaf station Lelylaan pak je de trein alle kanten op en met
de auto is De Ring A10 zeer dichtbij.
Het pand is energiezuinig gebouwd en begin 2020 opgeleverd. Het pand is voorzien van twee liften, stadsverwarming en goed
geïsoleerd. Op de begane grond komt nog een gemeenschappelijke binnentuin met verschillende inrichtingen waar diverse planten,
bloemen en een watertje met elkaar zorgen voor een mooie sfeer. Er komen diverse gemeenschappelijke ruimten waaronder ook een
gezamenlijke moestuin op de 1e verdieping waarin iedereen op zijn eigen stukje grond groente kan verbouwen.
In de plint van het gebouw komen diverse voorzieningen zoals een koffiezaakje, een schoonheidssalon en een kinderdagverblijf.
Binnen een straal van 1 km zijn alle voorzieningen te vinden zoals een tennisbaan, sportvelden, sportscholen en natuurlijk diverse
winkels. Het Rembrandtpark ligt op 5 minuten fietsen en wil je genieten van buiten zwemmen dan kan dat in de nabij gelegen
Sloterplas. Ook ligt De Nieuwe Internationale School Esprit (DENISE) om de hoek.
Indeling:
Begane grond:

Afgesloten gemeenschappelijk entree met toegang tot het trappenhuis en de liften.
5e Verdieping:
Entree met toegang tot het appartement. Ruime, luxe open keuken voorzien van koffiebar en diverse luxe inbouw apparatuur
waaronder een zelfreinigende afzuigkap, een vaatwasser, een quooker, een combimagnetron en een koel-vriescombinatie. De riante
woonkamer is lekker licht en heeft vanwege de vide een extra ruimtelijk effect. Via de schuifpui is het ruime balkon bereikbaar. Naast
de keuken bevindt zich de wasruimte met wasmachine. Tevens bevindt zich op deze verdieping een separaat toilet.
6e Verdieping:
Overloop met toegang tot 2 ruime slaapkamers en de moderne badkamer. De badkamer beschikt over een zeer ruim ligbad, een
inloopdouche, een dubbele wastafel en een 2e toilet.
In de onderbouw bevindt zich de eigen parkeerplaats.
Bijzonderheden:
- Ruim en licht 3 kamer loft appartement van ca. 110m2 gelegen op de 5e en 6e etage
- Riante woonkamer met schuifpui naar balkon op het oosten
- Luxe open keuken
- Moderne badkamer voorzien van een zeer ruim bad, inloopdouche, dubbele wastafel en 2e toilet
- 2 Ruime slaapkamers
- Eigen parkeerplaats in de onderbouw
- Het pand is voorzien van twee liften;
- Het pand wordt verwarmd middels stadsverwarming
- De woning is voorzien van dubbele beglazing en aluminium kozijnen
- Er is een EPA (energie) certificaat A afgegeven;
- Het pand is begin 2020 opgeleverd en totaal nieuw
De woning is volledig en stijlvol gemeubileerd.
English text
Spacious, light and luxurious loft apartment (110m2) € 2200 excl. G / W / E located on the 5th and 6th floor of a luxury new built
apartment complex called NEW WEST. The apartment is delivered early 2020.
The house has a spacious living room on the 5th floor with a beautiful cast floor with underfloor heating. The luxurious open kitchen
has a coffeebar and various luxury appliances.
Through the sliding doors in the living room there is access to the spacious balcony facing east. Here you can enjoy the sun early
Spring.
The house is a loft apartment and has an open connection to the 6th floor of 12m2 which gives a spacious effect and makes the
house extra light. On the 6th floor is the loft, 2 spacious bedrooms and a modern bathroom. The bathroom has a bath, a double sink,
walk-in shower and a 2nd toilet.
In the basement is the separate (bicycle) storage room and private parking.

SUPER CENTRALLY LOCATED
The property is very centrally located on the outskirts of the city in Overtoomse Veld. Here you can enjoy the benefits of living just
outside the city: tranquility, greenery and space while the benefits of the city center are less than 20 minutes' bike ride away. With the
metro located just around the corner you can reach the city center even faster. From Lelylaan station you can take the train in all
directions and by car the Ring A10 is very close.
The building is built in an energy-efficient way and delivered early 2020. The building is equipped with two lifts, district heating and is
well insulated. On the ground floor there will be a communal courtyard garden with various facilities where various plants, flowers and
a little water together create a beautiful atmosphere. There will be various communal areas including a communal vegetable garden
on the 1st floor where everyone can grow vegetables on their own piece of land.
Various facilities such as a coffee shop, a beauty salon and a daycare center will be built in the base of the building.
Within a radius of 1 km all facilities can be found such as a tennis court, sports fields, gyms and of course various shops. The
Rembrandtpark is 5 minutes by bike and if you want to enjoy swimming outside, you can do so in the nearby Sloterplas.
Layout:
Ground floor:
Closed communal entrance with access to the stairwell and the elevator.
5th Floor:
Entrance with access to the apartment. Spacious, luxurious open kitchen with coffee bar and various luxury appliances including a
self-cleaning extractor hood, a dishwasher, a quooker, a combi microwave and a fridge-freezer combination. The spacious living room
is nice and light and has an extra spatial effect because of the void. The spacious balcony is accessible through the sliding doors. The
balcony faces east and here you can enjoy the morning sun in early spring.
Next to the kitchen is the laundry room with washing machine. There is also a separate toilet on this floor.
6th Floor:
Landing with access to 2 spacious bedrooms and the modern bathroom. The bathroom has a bathtub, a walk-in shower, a double sink
and a 2nd toilet.
In the basement is the private parking space.
Particularities:
- Spacious and light 3 room loft of approx. 110m2 located on the 5th and 6th floor
- Spacious living room with sliding doors to the east-facing balcony
- Luxury open kitchen with coffeebar
- Modern bathroom with a bath, walk-in shower, double sink and 2nd toilet
- 2 Spacious bedrooms
- Own parking space in the basement
- The building is equipped with two lifts;

- The building is heated by district heating
- The house has double glazing and aluminum frames
- An EPA (energy) certificate A has been issued;
- The building is delivered the beginning of 2020
Delivery:
- The property will be delivered fully furnitured

