
Brochure

Oldengaarde 108

 vraagprijs € 235.000,- k.k.



Op een geweldige locatie vlakbij de Zuidas en het Gelderlandplein vind je dit 
leuke appartement op de begane grond met tuin, twee slaapkamers, afgekoch-
te erfpacht (2059) en een aparte berging. 

Kijk op onze website (makelaarinamsterdam.nl) voor de virtuele 3d tour. Met 
deze tour kun je virtueel door het huis lopen. 

Heb je de 3d tour gezien? Dan heb je een goed beeld van de indeling.

De woonkamer met open keuken is lekker licht dankzij het grote raam met dub-
bel glas en biedt toegang tot de tuin. De tuin heeft een oppervlakte van 15m2 
en is onderhoudsvriendelijk en gelegen op het westen.
De badkamer is goed afgewerkt en is voorzien van een wastafelmeubel, in-
bouwverlichting en douche. Het toilet is separaat. Ook is er een aparte ruimte 
voor de wasmachine, droger en cv-ketel. 
Het appartement beschikt over twee slaapkamers.
Alle muren zijn glad gestuukt en de woning is voorzien van een fraaie vloer.

De locatie is meer dan geweldig. Verschillende winkels, restaurants en sport-
faciliteiten zijn te vinden in de buurt. Om de hoek ligt het Gelderlandplein. In 
de andere richting zijn de Zuidas en NS Station Zuid op korte afstand, vanwaar 
de luchthaven Schiphol binnen 6 minuten te bereiken is en het Centraal Station 
binnen 11 minuten met de metro. Het Amsterdamse Bos en Amstelpark liggen 
op slechts enkele minuten fietsafstand.

Het complex is gemakkelijk bereikbaar met de auto (in de buurt van de snelwe-
gen A2 en A10) en met het openbaar vervoer (tram-, metro- en bushaltes)
Parkeren met de auto? Geen probleem. Dit is bijna altijd mogelijk vlak voor de 
deur en er is momenteel geen wachttijd voor een vergunning. 

De woning is gelegen in een rustige straat waar alleen bestemmingsverkeer 
komt. Het gebouw wordt professioneel beheerd door Ymere.













Plattegrond



Plattegrond



Adres:    Oldengaarde 108, 1083 TL Amsterdam
Type:     appartement begane grond
Bouwjaar:    1972

Ligging:    in Buitenveldert
Buiten:    tuin op het westen
Erfpacht:    afgekocht tot 15-12-2059

Oppervlakte   ca. 34 m²
Inhoud:     ca. 90 m³ 
 
Onderhoud binnen:  goed
Onderhoud buiten:  goed

Kamers:     3
Slaapkamers:   2
Badkamers:   1 
Toilet:    1 (separaat)

Parkeren:     middels vergunning, momenteel geen wachttijd
Isolatie    dubbel glas
Verwarming:   cv-ketel (intergas 2011) 
Warm water:   via cv-ketel
Energie certificaat:  D
Funderingscode:   -

VvE:     professioneel beheerd door Ymere
Bijdrage VvE:   € 80,- per maand. 

Vraag prijs:    € 235.000,- 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.


