
Brochure

Hofgeest 97

 vraagprijs € 189.000,- k.k.



Dit kom je maar zelden tegen! Een luxe appartement met het design van een 
boetiekhotel. Dit werkelijk fantastische appartement met een nieuwe keuken,  
een luxe badkamer en een zeer goede afwerking is nu te koop.

Beelden zeggen zoveel meer dan woorden. Dus voordat je verder leest, ga 
naar onze website www.makelaarinamsterdam.nl voor de virtuele 3d tour. Met 
deze tour kun je virtueel door de woning lopen. Een beter online indruk kan 
niet.

Heb je de 3d tour gezien? Dan hoef ik de indeling niet te omschrijven. Hieron-
der de informatie die wel belangrijk is:

• De woning heeft een sterk verbeterde indeling
• Nieuwe keuken uit 2018 met vaatwasser, magnetron, oven, 5 pits fornuis met 
afzuigkap en inbouwverlichting
• Gerenoveerde woonkamer met prachtig afgewerkt plafond
• Luxe design badkamer (2018) met een vrijstaand bad, inloopdouche, toilet en 
plaats voor wasmachine en droger
• Volledig dubbel glas
• Balkon is woning breed en gelegen op het zuiden
• Berging op de begane grond
• Erfpacht afgekocht tot 2049
• Service kosten zijn € 219,55 inclusief stookkosten en warmwater. 
• Oplevering kan per direct

De locatie van het appartement is erg goed. Geen directe buren die bij je bin-
nen kunnen kijken en veel groen. Om een paar minuten lopen van de Amster-
damse Poort. En natuurlijk ook de Johan Cruijff Arena, station Bijlmer Arena en 
het Nelson Mandela Park.













Plattegrond



Adres:    Hofgeest 97, 1102 EE Amsterdam
Type:     appartement derde verdieping
Bouwjaar:    1979

Ligging:    nabij Amsterdamse Poort
Buiten:    ruim balkon op het zuiden
Erfpacht:    afgekocht tot 31-03-2049

Oppervlakte   ca. 65 m²
Inhoud:     ca. 170 m³ 
 
Onderhoud binnen:  goed
Onderhoud buiten:  goed

Kamers:     2
Slaapkamers:   1
Badkamers:   1 
Toilet:    1 

Parkeren:     middels vergunning
Isolatie    dubbel glas
Verwarming:   blokverwarming 
Warm water:   centrale voorziening
Energie certificaat:  E
Funderingscode:   -

VvE:     professioneel beheerd (provvebeheer)
Bijdrage VvE:   € 220 per maand. Dit is inclusief de verwarming en warm   
     water.

Vraag prijs:    € 189.000,- k.k.
Levering:    kan per direct 
 

Deze brochure is met de grootste zorg samengesteld. Alle belangrijke zaken hebben 
wij voor je verzameld en kenbaar gemaakt. Wij staan niet in voor de juistheid of volle-
digheid daarvan. Afmetingen van de plattegrond kan afwijken. Wij adviseren je om alle 
documenten op de te vragen en alles goed te controleren.

Kenmerken



Makelaar in Amsterdam is een makelaarskantoor gerund door Hadewij en Micha. 
Hadewij neemt de fotografie voor haar rekening en Micha verzorgt de bezichtigingen en 
het gehele ver- en aankoopproces. Doordat wij alle kennis in huis hebben en op een 
efficiënte manier werken, kunnen wij eerlijke tarieven hanteren.

Makelaar in Amsterdam is:
Duidelijk en transparant
Volledige service
Uitgebreid verkooppakket
Vaste tarieven voor al onze diensten

Wil je meer informatie, neem dan contact met ons op: 
 
Makelaar in Amsterdam

Olympiaplein 62-1
1076 AE Amsterdam
020-84 55 878
info@makelaarinamsterdam.nl

Wij zijn ook bereikbaar ‘s avonds en in het weekend.


