Aaf Bouberstraat 52, Amsterdam

Kenmerken
Overdracht
Huurprijs

€ 1.550 bepaalde tijd

Uitvoering

Gemeubileerd

Aangeboden sinds

08-04-2021

Duur overeenkomst

bepaalde tijd

Waarborgsom

1 maand / € 1.550

Totale servicekosten

€ 0 per maand

Indeling
Aantal kamers

3 kamers (2 slaapkamers)

Aantal badkamers

1

Aantal WC's

1

Kelder

nee

Zolder

nee

Garage

nee

Aantal woonlagen

1

Ligging
Ligging

beschutte ligging, aan rustige weg, vrij uitzicht

Bouw
Woontype 1

appartement

Woontype 2
Woontype 3
Bouwjaar

1984

Raamwerk

aluminium

Oppervlakten en inhoud
Perceeloppervlakte

0m2

Totale woonoppervlakte

70m2

Inhoud

245m3

Energie
Verwarming

CV-ketel

Type warm water

CV-ketel

Beglazing

dubbel

Type isolatie

muurisolatie

Impressies 1/4

Impressies 2/4

Impressies 3/4

Impressies 4/4

Plattegrond

Omschrijving
Heerlijk ruim, licht en volledig gemeubileerd appartement te huur in Amsterdam Nieuw-West. Met ca. 70 m2 aan woonoppervlakte en
2 slaapkamers, kunnen we spreken van een ruime woning met een gunstige ligging. De woning bevindt zich vlak buiten de
ringweg-A10 en station Lelylaan ligt op 5 minuten fietsen. Hiernaast is het ook mogelijk om direct een parkeervergunning te
verkrijgen.
Voor boodschappen of recreatie kunt u in de buurt goed terecht! Loop tijdens je lunchpauze een rondje om de Sloterplas of huur een
kano om de omgeving vanaf het water te ontdekken. Voor dagelijkse boodschappen kunt u terecht bij het Sierplein en diens
wekelijkse markt (woensdag), dat op enkele minuten lopen is gelegen.
Men bereikt de woning op de 2de verdieping via het gezamenlijk trappenhuis van een keurig onderhouden pand. De entreehal geeft
toegang tot de verschillende kamers en via de ruime keuken tot het balkon waar je de hele dag zon hebt. Doordat het appartement
ruim is opgezet is er ook genoeg ruimte om op verschillende plekken een ideale thuiswerkplek te realiseren.
Kortom, een ruim 2-slaapkamer appartement met een gunstige ligging: Zeker een bezichtiging waard!
-Net appartement
-2 slaapkamers, moderne ruime keuken, badkamer(incl. ligbad) en woonkamer
-Gunstige ligging, snel op de snelweg en met 15 min. fietsen in het centrum plus goede bereikbaarheid met het OV
-Winkels in directe omgeving (o.a. Osdorp & Sierplein)
Huurprijs is exclusief: Gas, water, licht, internet en tv. Geen zin om dit zelf te regelen dan is het appartement eventueel ook inclusief
gas, water, licht internet en tv te huren voor € 1750,-.
ENGLISH:
Lovely spacious, light and fully furnished apartment for rent in Amsterdam Nieuw-West. With 70m2 of living space and 2 bedrooms,
we can say it is a spacious apartment with a convenient location. The apartment is located just outside de A10 motorway and
Lelylaan station is a 5-minute bike ride away. In addition, it is also possible to obtain a parking permit immediately.
For groceries or outdoor activities you are in the right area! During your lunch break, walk around the Sloterplas or rent a canoe to
discover the area from the water. For daily shopping you can go to the Sierplein and its weekly market(Wednesday), which is in
walking distance.
The house is reached on the 2nd floor via the joint staircase of a well-maintained building. The entrance hall gives access to the
various rooms and through the spacious kitchen you'll get to the balcony where you have sun all day long. Because the apartment is
spacious, there is also enough space to realise an ideal workplace set up in different rooms.
Summary, a spacious, fully furnished, 2-bedroom apartment with a convenient location: Definitely worth a visit!
- Perfect apartment
- 2 bedrooms, modern spacious kitchen, bathroom (including bath) and living room

- Convenient location, quick access to the motorway,15 minute bike ride to the city centre and good accessibility by public transport
- Shops nearby (Osdorp & Sierplein)
Rental price excludes: gas, water, electricity, internet and TV. Don't feel like arranging gas, water, electricity, internet and TV yourself
than there is the possibility to rent the apartment including those amenities for € 1750,-.

