Wittgensteinlaan 338, Amsterdam

Kenmerken
Overdracht
Huurprijs

€ 1.800 onbepaalde tijd

Uitvoering

Gestoffeerd

Aangeboden sinds

04-09-2019

Duur overeenkomst

onbepaalde tijd

Waarborgsom

2 maanden / € 3.600

Totale servicekosten

€ 0 per maand

Indeling
Aantal kamers

4 kamers (3 slaapkamers)

Aantal badkamers

1

Aantal WC's

1

Kelder

nee

Zolder

nee

Garage

nee

Aantal woonlagen

2

Ligging
Ligging

in woonwijk

Bouw
Woontype 1

appartement

Woontype 2

Bovenwoning

Woontype 3

Portiekflat

Bouwjaar

1991

Raamwerk

kunststof

Oppervlakten en inhoud
Perceeloppervlakte

0m2

Totale woonoppervlakte

88m2

Inhoud

220m3

Energie
Verwarming

CV-ketel, gas

Type warm water

CV-ketel, gas

Beglazing

dubbel

Type isolatie

dakisolatie, muurisolatie, volledig geïsoleerd

Impressies 1/4

Impressies 2/4

Impressies 3/4

Impressies 4/4

Plattegrond

Omschrijving
Spacious 3 room home with sunny balcony and private parking space.
Living, in Amsterdam but just outside the tourist center. This light three-room home is suitable for occupancy by a family but also
suitable for sharing. (max 2 persons) The property is in a quiet area with many trees.
The property is very well served by public transport and car. Close to Schiphol, only 1 km from the A10 ring road and 600 meters from
Lelylaan train station. 200 meters from tram, bus and metro station. The property has its own parking space.
The spacious apartment of 88 m2 is located on the third floor of the complex "Rhonevlakte", completed in 1991. The building has a lift
installation, a closed parking lot and is professionally managed by an active and financially healthy Owners Association.
Layout:
You enter the manicured entrance where the elevator is located. Through the elevator you reach the apartment on the third floor. All
rooms are accessible from the hall of the apartment. At the front are the 3 bedrooms, the bathroom, the toilet and the storage room.
At the rear of the complex is the living room with access to the half-open kitchen (which is equipped with various appliances) and the
south-facing balcony.
The whole is completed by a storage room in the basement and a private parking space with braces in the closed parking area.
For a further impression of the layout you can view the enclosed floor plans.
Location:
The property is located in the last complex on Wittgensteinlaan. This is a quiet street with many trees, located in the former
Slotervaart district. The complex is a 5-minute walk from Lelylaan Station from which you can reach Schiphol within minutes. At the
end of the street you have the tram and metro station Heemstedestraat. From here you can go to the bustling Hoofddorpplein,
Vondelpark and the center of Amsterdam. This area is also perfectly accessible by car. Within a few minutes you are on the Ring A10
motorway. On the Sierplein, with a busy market every Wednesday, you can do your daily shopping. This square can be easily reached
on foot or by bike.Particularities:
- Year of construction 1991
- Living area 88 m2
- Private parking space with bracket
- Readily available
- Bike storage on ground floor
We do not guarantee the completeness, accuracy and dating of the data used on this website and advise you to contact us if you are
interested.
The information without obligation shown on this website has been compiled by us (with care) based on data from the lessor (and / or
third parties).
Ruime 3 kamer woning met zonnig balkon en eigen parkeerplek.

Wonen, In Amsterdam maar net buiten het toeristische centrum. Deze lichte driekamerwoning is geschikt voor bewoning door een
gezin maar ook geschikt voor woningdelen.(maximaal 2 personen) De woning ligt in een rustige buurt met veel bomen.
De woning is zeer goed bereikbaar met openbaar vervoer en auto. Dichtbij Schiphol, slechts 1 km vanaf de ring A10 en 600 meter
vanaf treinstation Lelylaan. 200 meter van tram, bus en metro station. De woning beschikt over een eigen parkeerplek.
Op loopafstand zijn winkels, het Confectiecentrum,
Het riante appartement van 88 m2 is gelegen op de derde verdieping van het in 1991 opgeleverde complex ‘Rhonevlakte’. Het gebouw
beschikt over een liftinstallatie, een afgesloten parkeerterrein en wordt professioneel beheerd door een actieve en financieel gezonde
Vereniging van Eigenaren.
Indeling:
Je komt binnen in de verzorgde entree waar zich de lift bevindt. Middels de lift bereik je het appartement op de derde verdieping.
Vanuit de hal van het appartement zijn alle vertrekken bereikbaar. Aan de voorzijde bevinden zich de 3 slaapkamers, de badkamer, het
toilet en de inpandige berging. Aan de achterzijde van het complex bevindt zich de woonkamer met toegang tot de half-open keuken
(welke is voorzien van diverse inbouwapparatuur) en het op het zuiden gesitueerde balkon.
Het geheel wordt compleet gemaakt door een berging in de onderbouw en een eigen parkeerplaats met beugel op het afgesloten
parkeerterrein.
Voor een verdere indruk van de indeling kun je de bijgesloten plattegronden bekijken.
Ligging:
De woning is gelegen in het laatste complex aan Wittgensteinlaan. Dit is een rustige straat met veel bomen, gelegen in het voormalige
stadsdeel Slotervaart. Het complex bevindt zich op 5 minuten loopafstand van Station Lelylaan van waaruit je binnen enkele minuten
op Schiphol bent. Aan het einde van de straat heb je het tram- en metrostation Heemstedestraat. Vanaf hier kun je naar het bruisende
Hoofddorpplein, het Vondelpark en het centrum van Amsterdam. Ook is deze buurt perfect te bereiken met de auto. Binnen een paar
autominuten zit je op de snelweg Ring A10. Op het Sierplein, met elke woensdag een druk bezochte markt, kun je terecht voor je
dagelijkse boodschappen. Dit plein is lopend of op de fiets gemakkelijk te bereiken.

Bijzonderheden:
- Bouwjaar 1991
- Woonoppervlakte 88 m2
- Appartementsrecht
- Eigen parkeerplaats met beugel
- Direct beschikbaar
Wij staan niet in voor de volledigheid, juistheid en datering van de op deze website gebruikte gegevens en adviseren je bij interesse in
een van de woningen met ons contact op te nemen.
De op deze website getoonde vrijblijvende informatie is door ons (met zorg) samengesteld op basis van gegevens van de verhuurder
(en/of derden).

