Prof. Junkerslaan 10, Amstelveen

Kenmerken
Overdracht
Vraagprijs

€ 670.000 k.k.

Aangeboden sinds

24-06-2020

Conditie

Kosten koper

Waarborgsom

nee

Bankgarantie

ja

Ontbindende voorwaarden financiering

€0

Indeling
Aantal kamers

5 kamers (4 slaapkamers)

Aantal badkamers

1

Aantal WC's

1

Kelder

nee

Zolder

ja

Garage

nee

Aantal woonlagen

3

Tuin
Oppervlakte

m2

Breedte

7.8m

Diepte

6m

Ligging
Ligging

aan rustige weg, in woonwijk

Bouw
Woontype 1

woning

Woontype 2

Eengezinswoning

Woontype 3

Tussenwoning

Bouwjaar

1951

Raamwerk

aluminium

Oppervlakten en inhoud
Perceeloppervlakte

129m2

Totale woonoppervlakte

132m2

Inhoud

475m3

Energie
Verwarming

CV-ketel

Type warm water

CV-ketel

Beglazing

dubbel

Type isolatie

dakisolatie, vloerisolatie

Impressies 1/4

Impressies 2/4

Impressies 3/4

Impressies 4/4

Plattegrond

Plattegrond

Plattegrond

Omschrijving
Volledig gerenoveerde karakteristieke jaren 50 eensgezinswoning met een voor- en achtertuin in de favoriete wijk bekend als “De
Witte Stad” (Keizer Karelpark West) in Amstelveen.
De woning is zeer rustig gelegen aan een brede laan met een groenstrook in een kindvriendelijke buurt. De locatie is perfect, u bent in
enkele minuten op de A9, het charmante Oude Dorp van Amstelveen met diverse leuke restaurants is op enkele minuten evenals het
prachtige natuurgebied De Poel met aangrenzend het Amsterdamse Bos. Maar ook het mondaine Stadshart Amstelveen met een
diversiteit aan winkels, uitgaansgelegenheden, horeca en theater is op slechts 5 minuten loopafstand. Tevens is de locatie uitstekend
gesitueerd ten opzichte van de diverse uitvalswegen, openbaar vervoerverbindingen en scholen.
De woning is recent volledig en fraai gerenoveerd. Zowel de electriciteit, het loodgieterswerk als de verwarming is volledig vervangen.
Alle muren zijn vernieuwd. De plafonds zijn vervangen en geïsoleerd. Door de gehele woning zijn nieuwe houten vloeren aangebracht.
Daarnaast is er een nieuw toilet en badkamer en een volledig uitgeruste keuken die is voorzien van een Quooker. In de woonkamer is
een nieuwe moderne open haard geplaatst met afstandsbediening.
Indeling: voortuin, via de entree bereikt u de vestibule en de hal, de trapkast (meterkast) en het separate toilet. Middels de lichte
doorzonwoonkamer en de semi open keuken is de tuin gelegen aan de achterzijde bereikbaar (met een stenen schuur).
Op de eerste verdieping treft u een ruime overloop, de badkamer en drie slaapkamers waarvan één met een balkon gelegen aan de
achterzijde.
Via een vaste trap bereikt u de tweede verdieping met een royale overloop alsmede een ruime kamer.
Bijzonderheden:
Bouwjaar: 1951
Renovatiejaar: 2017
Parkeren: Vrij parkeren
** ENGLISH **
Fully renovated and characteristic 1950’s family house with a front- and back garden in the popular district known as “De Witte Stad”
(Keizer Karelpark West) in Amstelveen.
The house is located in a quiet area on a wide avenue with a green area in a child-friendly neighbourhood. The location is perfect, in a
few minutes you are on the A9, the charming Oude Dorp of Amstelveen with many nice restaurants is just minutes away as well as the
beautiful nature reserve De Poel which is adjacent to the Amsterdamse Bos. In addition, the vibrant Stadshart Amstelveen with a
diversity of shops, entertainment venues, restaurants and theatre is only a 5-minute walk away. The location is also well situated in
relation to various roads, public transport connections and schools.
The house has recently been completely and beautifully renovated. The electricity, plumbing and heating has been completely
replaced. All walls have been redone. The ceilings have been replaced and insulated. New wooden floors have been installed
throughout the house. In addition, there is a new toilet and bathroom and fully-equipped kitchen that includes a Quooker. A new

modern fireplace with remote control has been placed in the living room.
Layout: front garden, through the entrance you reach the vestibule and the hall, the stairs cupboard (meter cupboard) and the
separate toilet. Through the light living room and the semi open kitchen is the garden located at the rear accessible (with a stone
shed).
On the first floor you will find a spacious landing, the bathroom and three bedrooms, one with a balcony at the rear.
Via a staircase you reach the second floor with a spacious landing and a spacious room

