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> Omschrijving

TE KOOP! Parkeerplaats (nummer 206) gelegen in een afgesloten 

parkeergarage onder het complex ''De Spartaan''.





Ligging:


De parkeerplaats heeft een uitstekende ligging ten opzichte van de 

uitvalswegen en het openbaar vervoer. De Rinus Michelslaan ligt in 

Amsterdam West, nét buiten de Ringweg A10 en dus vlakbij de binnenstad 

van Amsterdam. Met de fiets of de tram bereik je in 15 minuten de Dam. 

Daarnaast vindt je om de hoek de metrohalte Jan van Galenstraat.





Wil jij deze parkeerplaats bekijken? Neem dan gerust contact met ons op 

om een afspraak te maken.





Kenmerken:


- Het betreft parkeerplaats nummer 206


- Afgesloten parkeergarage in het complex ''De Spartaan''


- De Vereniging van Eigenaars wordt professioneel beheerd door Ymere


- De maandelijkse VvE bijdrage bedraagt ca. € 44,96. Betaling vindt plaats 

per kwartaal


- De erfpachtcanon is afgekocht tot en met 15 november 2060


- Vaste projectnotaris Brummelhuis te Amsterdam


- Levering is mogelijk op korte termijn!








FOR SALE! Parking place (number 206) situated in a closed parking garage 

under the complex ''De Spartaan''.





Location:


The parking has an excellent location in relation to roads and public 

transport. The Rinus Michelslaan is located in Amsterdam West, just off the 

A10 ring road and therefore close to the centre of Amsterdam. By bike or 

tram you can reach Dam Square in 15 minutes. Around the corner you will 

also find the metro stop Jan van Galenstraat.





Would you like to view this parking space? Please feel free to contact us to 

make an appointment.





> Kenmerken

Woonoppervlakte



 -





Perceeloppervlakte



 0 m²





Inhoud



 0 m³





Bouwjaar










INTERESSE
in deze woning?

Neem gerust contact met ons op!
We helpen je graag verder.
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