Barbusselaan 239, Amsterdam

Kenmerken
Overdracht
Vraagprijs

€ 235.000 k.k.

Aangeboden sinds

29-07-2019

Conditie

Kosten koper

Waarborgsom

nee

Bankgarantie

ja

Ontbindende voorwaarden financiering

€0

Indeling
Aantal kamers

2 kamers (1 slaapkamers)

Aantal badkamers

1

Aantal WC's

1

Kelder

nee

Zolder

nee

Garage

nee

Aantal woonlagen

2

Ligging
Ligging

aan park, in woonwijk

Bouw
Woontype 1

appartement

Woontype 2
Woontype 3

Portiekflat

Bouwjaar

1986

Raamwerk

kunststof, aluminium

Oppervlakten en inhoud
Perceeloppervlakte

0m2

Totale woonoppervlakte

65m2

Inhoud

215m3

Energie
Verwarming

CV-ketel

Type warm water

CV-ketel

Beglazing

gedeeltelijk dubbel

Type isolatie

muurisolatie

Impressies 1/3

Impressies 2/3

Impressies 3/3

Plattegrond

Omschrijving
Modern onderhoudsvriendelijk hoek-appartement met geweldig uitzicht! Klaar om zo te betrekken!
Moderne keuken met inductie-kookplaat, strakke badkamer met inloopdouche, ruime slaapkamer aan de achterzijde met een ruim
balkon, een geweldige lichte living aan de voorzijde, en alle voorzieningen op loopafstand.
INDELING
Via de entree kom je binnen in dit super moderne, kant en klare appartement.
Prachtige lichte living aan de voorzijde die overloopt in een mooie witte keuken uit 2015. Aan de achterzijde ligt een ruime slaapkamer
en de moderne badkamer, ook in 2015 compleet vernieuwd. Aan de achterzijde ook een ruim balkon.
Op de begane grond bevindt zich tevens een ruime berging.
WOONOPPERVLAKTE EN OPPERVLAKTE BUITENRUIMTE/BERGING
De woonoppervlakte bedraagt circa 65 m², exclusief de buitenruimte en de berging.
Het appartement ligt in een pand dat in 1986 is gebouwd. De verwarming en warm water via een cv-ketel van 2005.
EIGEN GROND of ERFPACHT
Het appartement ligt op grond van de gemeente Amsterdam. Woning is gelegen op erfpachtgrond van de gemeente Amsterdam,
canon is afgekocht t/m 01-05-2036 en is dus vrij van maandelijkse kosten aan erfpacht.
VERENIGING VAN EIGENAREN
De actieve vereniging wordt door een professionele partij beheerd, VvE Beheer Amsterdam.
De servicekosten bedragen voor dit appartement momenteel €73,73 per maand.
LOCATIE
Kindvriendelijke buurt met voldoende speelgelegenheid en daarnaast is er voldoende parkeergelegenheid in de directe omgeving. Een
parkeervergunning is relatief goedkoop. Aan het einde van de straat bevindt zich het winkelcentrum Venserpolder met restaurants en
een supermarkt, en de woning ligt op 10-15 minuten loopafstand van het Bijlmerplein. Het appartement is centraal gelegen op
loop/fietsafstand van diverse voorzieningen, zoals natuur- en recreatiegebied De Hoge Dijk, het AMC, het gezellige winkelcentrum
Amsterdamse Poort/Bijlmerplein en openbaar vervoer (trein- en metrostation Bijlmer-Arena en Strandvliet). Het Bijlmerplein heeft
onder andere een Albert Heijn, een Coffee Fellows, een Lidl, een Kruidvat, een C&A, een Etos, een Gall & Gall, een Decathlon, een Media
Markt, Pathé IMAX, AFAS Live, Ziggo Dome, Johan Cruijff ArenA en het woonwinkelcentrum Villa Arena. Daarnaast zijn er voldoende
scholen en dagverblijven in de buurt, en is ook het Stadsloket Zuidoost makkelijk te bereiken. Het centrum van Amsterdam is te
bereiken binnen 20 minuten. Met de auto zit je binnen 5 minuten op de A2 of A9.
BEREIKBAARHEID EN PARKEREN
Het appartement is per auto goed bereikbaar en uitstekend met openbaar vervoer. Het metro-station Strandvliet ligt op loopafstand,
en trein- en metrostation Bijlmer-Arena is ook zeer dichtbij. Parkeren gaat via vergunningsysteem (voor meer informatie verwijzen wij
naar de website van Amsterdam) en betaald parkeren op de openbare weg.

OPLEVERING
De oplevering zal in overleg plaatsvinden, kan per direct.
BIJZONDERHEDEN:
• Bouwjaar 1986
• Volledige renovatie 2015 (nieuwe keuken, badkamer, vloeren, stuuk- en schilderwerk)
• Woonoppervlakte circa 65 m²
• Dubbele beglazing door de gehele woning
• Gehele woning voorzien van een fraaie laminaatvloer
• Alle wanden zijn gestuukt en geschilderd
• Woning is gelegen op erfpachtgrond van de gemeente Amsterdam
• Canon is afgekocht t/m 01-05-2036
• Maandelijkse servicekosten bedragen €73,73
• De VvE wordt beheerd via VvE Beheer Amsterdam
• Oplevering in overleg, kan per direct
Deze aanmelding is met zorg samengesteld; de informatie die wordt verstrekt is echter indicatief en er kunnen geen rechten aan
ontleend worden.

