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Vraagprijs € 450.000,--  

De door ons verstrekte informatie is vrijblijvend en uitsluitend voor geadresseerde bestemd.  
Alle door ons verstrekte gegevens zijn met zorg samengesteld en gebaseerd op verkregen informatie.  

Ter zake de juistheid hiervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.  
Alle verstrekte informatie moet worden beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een bieding of het starten 

van onderhandelingen. Op onze werkzaamheden zijn de voorwaarden en gedragsrichtlijnen van de NVM van 
toepassing. Aan opgegeven maten en afmetingen kunnen geen rechten worden ontleend. 
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Geweldig licht penthouse van circa 120 m2 met rondom een prachtig dakterras op de 5e 
verdieping van een kleinschalig appartementen complex. De lift gaat naar de vijfde verdieping 
waar zich alleen het penthouse bevindt. 
Het appartement beschikt over een zeer ruime lichte woonkamer met openhaard en open 
keuken. 
De woonkamer is circa 80 m2 heeft een gietvloer met vloerverwarming en aan twee zijde 
toegang naar het dakterras. De openkeuken is voorzien van inbouwapparatuur zoals een oven, 
gaskookplaat, RVS afzuigkap, vaatwasser en een koel/vries combinatie. 
 
 
De ligging van het appartement is gunstig ten opzichte van het openbaarvervoer, op 5 minuten 
loopafstand bevindt zich de halte van lijn 51 die via de Zuid-As naar het centrum van Amsterdam 
rijdt. 
In de nabije omgeving zijn onder meer het Stadshart, de Internationale school en uitvalswegen 
als Beneluxbaan en A9 te vinden. Tevens bevinden zich het buurtwinkelcentrum Groenhof en de 
speciaal zaken op de Van der Hooplaan op loopafstand. 
Naast het gebouw is voldoende ruimte om de auto te parkeren(gratis). Verder beschikt het 
appartement over een ruime be rging op de begane grond. 
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Indeling: 
Gemeenschappelijke afgesloten entree met trappenhuis en lift naar de 5e verdieping. 
Op de 5e verdieping bevindt zich een overdekte hal met de toegang naar het appartement. 
Via de ruime hal waar zich tal van inbouwkasten bevinden is de slaapkamer en de prachtige 
ruime living bereikbaar.  
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Het appartement is rondom voorzien van terrassen met een vrij uitzicht.  
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De master bedroom is via de hal bereikbaar, maar heeft ook een toegang tot de 2e 
slaapkamer/studeerkamer. Deze kamer is teven via de living bereikbaar.  
De moderne badkamer heeft een hoekligbad en een aparte douchecabine. In de hal bevindt zich 
het toilet met fonteintje. 
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De VvE is actief bezig met plannen om het gebouw duurzaam te renoveren. 
 
 
Bijzonderheden: 
- Penthouse. 
- Woonoppervlak: 120 m2. 
- Plafondhoogte: 295 cm. 
- Vloerverwarming door het hele appartement. 
- Dakterras: ruim 110 m2 
- Servicekosten: € 427,33 p.m.. 
- Open haard in de woonkamer. 
- Lichtkoepel in het dak van de badkamer. 
- Openbaar vervoer op loopafstand. 
- Gratis parkeren voor de deur. 
- Ruime berging op de begane grond. 
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