Lunalaan - Aalsmeer

Kenmerken

Koops Makelaardij Amstelveen

Plaats

Aalsmeer

Regio

Amstelveen

Kale huur

€ 2450

Woonoppervlakte
Buiten
Opp. buitenruimte

Lev. en diensten

€

Opleveringsniveau

GWE

€

Beschikbaar per

Prijs

€ 2450

Soort woning
Kamers

Eengezinswoning

Opbergruimte
Openbaar vervoer

188 m2

Rembrandtweg 161A

Tuin

1181 GG Amstelveen

45 m2
Gestoffeerd
Per direct
Garage
Bus

6

Ruime eengezinswoning met 5 slaapkamers in Aalsmeer
Lunalaan, Aalsmeer (ca. 188 m2) €2450,- excl. G/W/E
Deze ruime eengezinswoning is gelegen in de groene en kindvriendelijke wijk Hornmeer. De
woning is toegankelijk via de voortuin. Via de entree/gang zijn de woonkamer, keuken en apart
toilet bereikbaar. De woonkamer is over de gehele diepte van de woning gelegen en door de
vele raampartijen biedt het veel licht. Tevens is er een open haard aanwezig in de woonkamer.
De keuken is zeer ruim en is voorzien van alle gemakken zoals een koelkast, vriezer, 5-pits
gasfornuis, oven en afzuigkap. De keuken is voorzien van Belgisch hardsteen. Vanuit de
keuken is de zonnige tuin toegankelijk. De tuin is gelegen op het zuid-westen en door de
gunstige ligging is er volop zonlicht gedurende de dag. Op de eerste verdieping zijn drie
slaapkamers en de badkamer gesitueerd. De slaapkamers zijn allen ruim opgezet en
beschikken over veel kastruimte. De badkamer is voorzien van een ligbad met jacuzzi functie,
douchecabine, toilet en wastafel. Op de tweede verdieping zijn nog eens twee slaapkamers
beschikbaar en een tweede badkamer. De slaapkamers op de tweede verdieping zijn voorzien
van elektrische rolluiken. De badkamer op de tweede verdieping is voorzien van een toilet,
douchecabine en wastafel. Voor de deur is er gratis parkeren en tevens is er parkeerruimte in
de garage. De zeer centrale ligging van de woning ten opzichte van Amstelveen, Schiphol en
Amsterdam is bijzonder te noemen. Vanuit de woning bent u in circa 18 minuten in Amsterdam
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