
Brochure

Aalsmeerweg 95-3

 vraagprijs € 500.000,- k.k.



Prachtige dubbele bovenwoning gelegen op eigen grond, met een riant dakter-
ras, ruime zolderverdieping en drie slaapkamers in de geliefde Hoofddorpplein 
buurt.  
 
Kijk op www.makelaarinamsterdam.nl voor de virtuele 3d tour!

De Aalsmeerweg is gelegen in de bruisende Hoofddorpplein buurt. Een leven-
dige buurt met veel verschillende winkels op het Hoofddorpplein, maar ook de 
Zeilstraat, Heemstedestraat en de Sloterkade. Aan horeca geen gebrek. Tal van 
leuke restaurantjes, lunchzaken en cafe’s vindt je op loopafstand. Met de auto 
is de A-10 snel en gemakkelijk te bereiken. Er is momenteel geen wachttijd 
voor een parkeervergunning.

Indeling:
Via het gemeenschappelijke trappenhuis bereik je de tweede verdieping waar 
de voordeur van het appartement zich bevindt. Achter de voordeur heb je 
ruimte voor de garderobe. 
Op de derde verdieping vind je drie ruime slaapkamers, de badkamer en een 
separaat toilet. De eerste slaapkamer bevindt zich aan de voorzijde van de wo-
ning. De twee andere slaapkamers vind je aan de achterzijde. De master be-
droom heeft middels openslaande deuren toegang tot het balkon.
De luxe badkamer is uitgevoerd met grote wandtegels, dubbele wastafel en 
een zeer fijne stortdouche.

Middels de tweede interne trap kom je op de riante woonverdieping met aan-
sluitend dakterras van bijna 14 m2. Het terras ligt op het zuidoosten, dus vrij-
wel de gehele dag zon!
De open keuken heeft een kookeiland met een stoer aanrecht. Alle denkbare 
apparatuur is aanwezig zoals, koelkast met vriezer, vaatwasser magnetron, 
oven, 5-pits-gasfornuis en afzuigkap. 

Via de prachtige woonverdieping kan je middels een vaste trap de zolder be-
reiken. Hier is ook de aansluiting voor de wasmachine. De zolder kan gebruikt 
worden als opbergruimte of als vierde slaap/werk kamer.



















Type:     dubbele bovenwoning
Bouwjaar:    1933
Ligging:    Hoofddorpplein buurt.
Buiten:    balkon van 4 m²
     dakterras van 14 m²
Bijzonderheden   appartement begint op de 2de verdieping. Extra zolder   
     verdieping

Oppervlakte   ca. 103 m²
Inhoud:     ca. 280 m³  

Onderhoud binnen:  goed
Onderhoud buiten:  goed

Kamers:     5
Slaapkamers:   3 (4de op zolder mogelijk)
Badkamers:   1
Toilet:    1 (separaat)

Berging:    zolder

Eigendomssituatie:  eigen grond
Parkeren:     middels vergunning, momenteel geen wachttijd

Isolatie    grotendeels dubbel glas. Twee slaapkamers enkel glas.
     
Verwarming:   Intergas HRE 2014
Energie certificaat:  D (geldig tot 04-03-2029
Funderingscode:   -

VvE:     € 93,22 per maand. MJOP aanwezig
Vraag prijs:    € 500.000,- k.k.

Levering:    in overleg

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

Kenmerken



Makelaar in Amsterdam is een makelaarskantoor gerund door Hadewij en Micha. Hade-
wij 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 wijze 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

Bezichtigingen zijn ook mogelijk buiten de kantoortijden. 


