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Inpandig
Bus, tram

3

Prachtig gemeubileerd 3-kamer appartement met tuinhuis op de begane grond in Schinkelbuurt!
Sluisstraat, Amsterdam/ Schinkelbuurt (ca. 70 m2) € 1900,- Excl. G/W/E
Stijlvol appartement met 2 slaapkamers en een heerlijke tuin met tuinhuis wat perfect dient als
thuiskantoor! Gelegen op de begane grond binnen enkele minuten van het geliefde Vondelpark
in Amsterdam biedt dit uitgebouwde appartement een ruime 70 m² en is het volledig voorzien
van houten vloeren, een frisse inrichting en smaakvolle details. Entree, toegang tot eetkamer
met grote eettafel om thuis te werken of gezellig samen te eten en aansluitend de open keuken,
modieus ontworpen en uitgerust met alle benodigdheden, zoals een kookplaat, oven,
vaatwasser, Quooker en een koelkast. Uitgerust met een flatscreen-tv en een comfortabele
bank, bevindt het woongedeelte zich aan de achterzijde van het appartement, dat tevens
toegang biedt tot de aangename tuin van 25 m2, met geïsoleerd tuinhuis. De hoofdslaapkamer
is voorzien van een tweepersoonsbed en de tweede slaapkamer is een ideale plek voor gasten
of een kinderkamer. Beide kamers zijn aan de achterzijde gelegen en daardoor erg rustig. De
badkamer sluit de woning af met een wastafel, ligbad en douche. Het tuinhuis in de tuin kan
gebruikt worden als logeerkamer, opslag of kantoor. Gelegen op 300 meter van het populaire
Vondelpark van Amsterdam, is het appartement uitstekend gelegen om te genieten van zowel
het authentieke stadsleven als gemakkelijke toegang tot de historische kern van de hoofdstad.
Het appartement ligt in een rustige straat grenzend aan de bruisende Amstelveenseweg, waar

