Gijsbrecht van Amstellaan - Amstelveen

Kenmerken

Koops Makelaardij Amstelveen

Plaats

Amstelveen

Woonoppervlakte

Regio

Amstelveen

Buiten

Kale huur

€0

Opp. buitenruimte

Lev. en diensten

€

Opleveringsniveau

GWE

€

Beschikbaar per

Prijs

€ 3950

Soort woning
Kamers

Hoekwoning

Opbergruimte
Openbaar vervoer

250 m2

Rembrandtweg 161A

Tuin, dakterras

1181 GG Amstelveen

70 m2
Gestoffeerd
Per direct
Inpandig
Bus, tram

7

Zeer ruime eengezinswoning in Randwijck
Gijsbrecht van Amstellaan/Amstelveen (ca. 250 m2) €3950,- excl. G/W/E
Ruime luxe gerenoveerde 7 kamer woning met 6 slaapkamers, 3 badkamers, airco, infra rood
sauna, grote woonkeuken, vloerverwarming, haard, grote tuin met terrassen, schuur en gas
BBQ in het gewilde Elsrijk in Amstelveen en parkeren op eigen terrein. De woning is gelegen in
de prachtige straat Gijsbrecht van Amstellaan. De woning is tevens gelegen in de nabijheid van
de Internationale scholen. De woning is volledig gerenoveerd en beschikt over gloednieuwe
smart apparatuur. Tijdens de renovatie zijn alleen materialen van hoge kwaliteit gebruikt en alle
ruimtes zijn bijzonder praktisch ontworpen. Hierdoor heeft het huis een prettige atmosfeer en
ook de hoge ramen geven extra licht inval en er is bijzonder veel kastruimte in gebouwd. Via de
entree met toegang tot de logeerkamer, vindt men een grote garderobe met schoenen rekken
en de toilet met fontein. De logeerkamer beschikt over een slaapbank en een eigen badkamer
met douche en wastafel. De woonkamer met natuurstenen vloer en vloerverarming heeft een
grote schuifpui naar de tuin. Door het vele licht is er een gevoel dat het in dit huis altijd zomer is.
De keuken heeft uitzicht op de tuin en is volledig voorzien van hoogwaardige apparatuur. De
ruime tuin is gelegen op het oosten en beschikt over een barbeque (gas en kool gestookt) en
een aparte schuur met veel opbergruimte. De eerste verdieping beschikt over 3 ruime
slaapkamers en een grote badkamer. De badkamer is voorzien van een wastafel,
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