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“Kom binnenkijken!”



> Kenmerken

Woonoppervlakte



 106 m²





Perceeloppervlakte



 0 m²





Inhoud



 374 m³





Energielabel



 B

> Omschrijving

Een schitterende woning op een uitstekende locatie dichtbij 

voorzieningen! Deze mooie hoekwoning, gelegen aan de Vrijburg, heeft 

106,1 m2 aan woonoppervlak en is keurig onderhouden. De woning 

bevindt zich in de nabijheid van het winkelgebied Osdorpplein, sport- en 

horecagelegenheden en scholen. Het huis heeft echter niet alleen een 

fantastische locatie. Je bent voorzien van een heerlijke living met vier 

slaapkamers, nette keuken, prima sanitair en een grote tuin waar je volop 

privacy hebt. Een woning waar je kunt genieten van ultiem wooncomfort!





Over de ligging en de buurt:


Deze fijne eengezinswoning (1983) is gelegen aan een rustige weg aan de 

Vrijburg in Amsterdam. Vrijburg 69 ligt in de buurt Wildeman: een 

kindvriendelijke, rustige buurt met relatief veel gezinnen.





Op loopafstand van de woning vind je het gezellige winkelgebied 

Osdorpplein (Nieuw West). Dit winkelgebied biedt voor ieder wat wils. Van 

unieke speciaalzaken tot grote landelijke winkelketens: je vindt het hier 

allemaal. Zo zijn er meerdere supermarkten, kledingwinkels en 

elektronicawinkels te vinden. Het winkelgebied heeft meer dan 150 

winkels, waardoor je hier kunt genieten van een groot en gevarieerd 

winkelaanbod. Op en rond Osdorpplein vind je ook talloze leuke 

restaurants, bars en cafés waar je een bezoekje aan kunt brengen.





Op korte afstand van de woning vind je het Sloterpark. Hier kun je heerlijk 

wandelen, hardlopen of fietsen. Voor de kinderen is hier een 

kinderboerderij en speeltuin te vinden. In de directe omgeving van de 

woning vind je diverse scholen. Je beschikt over goede OV-verbindingen 

(bus, tram, trein), waardoor je binnen no time in het centrum van 

Amsterdam staat. De uitvalswegen (A9 en A10) zijn snel te bereiken. De 

dichtstbijzijnde uitvalsweg is slechts 5 minuten rijden.





Indeling van de woning:


Begane grond:


Via de voordeur kom je deze keurig onderhouden woning binnen. Entree 

met meterkast, betegelde toiletruimte met staand toilet en fonteintje, 

trapopgang naar de eerste verdieping en toegang tot de eerste slaapkamer 

en de woonkamer.







Na binnenkomst bereik je vrij snel de eerste slaapkamer van deze 

woning. Deze slaapkamer is gelegen aan de voorzijde en beschikt 

over een laminaatvloer. Daarnaast zijn in deze moderne slaapkamer 

ook de muren en het plafond netjes afgewerkt en ben je voorzien van 

veel lichtinval dankzij de grote raampartij.





Middels de entree is ook de woonkamer te bereiken. De woonkamer 

kenmerkt zich door de mooie vloer van laminaat en de muren en het 

plafond zijn hier ook in rustige kleuren afgewerkt. De ruimte is 

voorzien van meerdere raampartijen, waardoor de lichtinval hier 

uitstekend is. Van deze raampartijen heeft er één een openslaande 

deur naar de achtertuin. De woonkamer biedt toegang tot de 

keukenruimte van deze woning. De laminaatvloer van de woonkamer 

loopt hierbij door in de keuken. De keuken heeft crème keukenkastjes 

en een donker werkblad. Je beschikt hier over de volgende 

apparatuur: vaatwasser, oven, stoomoven, gasfornuis, koelkast en 

vriezer. De keukenapparatuur is afkomstig van Zanussi.





Eerste verdieping:


Via de trap bereik je de overloop van de eerste verdieping. Deze ruime 

overloop biedt jou toegang tot de tweede, derde en vierde 

slaapkamer, de berging met wasmachine en droger aansluitingen en 

de badkamer.





Van de drie slaapkamers op deze verdieping liggen er twee aan de 

achterzijde en één aan de voorzijde. De slaapkamers zijn stuk voor 

stuk netjes afgewerkt en te herkennen aan de mooie laminaatvloer. 

De muren en plafonds zijn in deze ruimtes afgewerkt in rustige 

kleuren. Centraal op deze verdieping beschik je over een berging. Hier 

zijn de wasmachine- en droger aansluitingen te vinden en heb je de 

mogelijkheid om nog een aantal spullen op te bergen. De overloop 

biedt jou ook toegang tot de fijne badkamer. Deze badkamer heeft 

een zwevend toilet, badmeubel met wastafel en inloopdouche.





Tuin:


Het huis beschikt over een grote tuin op het zuidwesten. De tuin is 

zowel groen als betegeld en biedt veel mogelijkheden. Dankzij de 

ruimte in de tuin is het hier goed mogelijk om tuinmeubelen te 

plaatsen, om hier een fijne, comfortabele plek te creëren. Echter kun 

je ook denken aan het creëren van speelgelegenheid voor de 

kinderen. Een groot pluspunt aan deze tuin is dat je hier veel privacy 

hebt, omdat het goed beschut is. Zo kun je hier optimaal van je rust 

en het lekkere weer genieten!





Parkeren:


Er is parkeergelegenheid rond het huis.





Kenmerken van de woning:


- Prachtige hoekwoning met grote tuin


- Fijne living met vier slaapkamers, mooie keuken en prima sanitair


- Eigen berging


- Gelegen in een rustige, kindvriendelijke buurt


- Winkelgebied Osdorpplein op loopafstand


- Veel voorzieningen dichtbij


- Uitvalswegen snel bereikbaar


- Energielabel: B


- Het woonhuis betreft juridisch een appartementsrecht in 

professioneel beheerde Vereniging van Eigenaren met een 

meerjarenonderhoudsplan, maandelijkse bijdrage betreft EUR 193,00


- De erfpachtcanon is vooruitbetaald tot 1 september 2034, na het 

tijdvak is de canon vastgeklikt onder de gunstige voorwaarden.





















> Plattegrond Ontdek de...



 Begane grond



> Plattegrond Ontdek de...
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> Plattegrond Ontdek de...



 Eerste verdieping



> Plattegrond Ontdek de...



 Situatie



> Kadaster Ontdek het perceel...


van Vrijburg 69



“Woon jij 

binnenkort op 

deze locatie?”

Tekst



> Lijst van zaken

Blijft achter Gaat mee Ter overname NVT

Woning - Interieur

(Voorzet) openhaard met toebehoren X

Allesbrander X

Houtkachel X

(Gas)kachels X

Designradiator(en) X

Radiatorafwerking X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 - X

 - X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - X

 - X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - overgordijnen X

 - vitrages X

 - rolgordijnen X

 - lamellen X

 - jaloezieën X

 - (losse) horren/rolhorren X

 - X



> Lijst van zaken

Blijft achter Gaat mee Ter overname NVT

 - X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - parketvloer X

 - houten vloer(delen) X

 - laminaat X

 - plavuizen X

 - X

 - X

 

Overig, te weten

 - spiegelwanden X

 - schilderij ophangsysteem X

 - X

 - X

 - X

 - X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - magnetron X

 - oven X

 - combi-oven/combimagnetron X



> Lijst van zaken

Blijft achter Gaat mee Ter overname NVT

 - koelkast X

 - vriezer X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 - Quooker X

 - koffiezetapparaat X

 - X

 - X

 

Keukenaccessoires, te weten

 - X

 - X

 - X

 - X

 - X

 - X

 - X

 - X

 

Woning - Sanitair/sauna

Sauna met toebehoren X

X

X

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X



> Lijst van zaken

Blijft achter Gaat mee Ter overname NVT

 - X

 - X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - jacuzzi/whirlpool X

 - douche (cabine/scherm) X

 - stoomdouche (cabine) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - planchet X

 - toiletkast X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - X

 - X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/

energiebesparing

Schotel/antenne X

Brievenbus X

Kluis X

(Voordeur)bel X

Alarminstallatie X

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X



> Lijst van zaken

Blijft achter Gaat mee Ter overname NVT

Airconditioning X

Screens X

Rolluiken X

Zonwering buiten X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Veiligheidsschakelaar wasautomaat X

Waterslot wasautomaat X

Zonnepanelen X

Oplaadpunt elektrische auto X

X

X

X

X

X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 - boiler X

 - geiser X

 - X

 - X

 - X

 

Isolatievoorzieningen (voorzetramen/radiatorfolie 

etc.), te weten

 - X

 - X

 

Tuin - Inrichting



> Lijst van zaken

Blijft achter Gaat mee Ter overname NVT

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder X

X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging X

(Broei)kas X

X

X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - (sier)hek X

 - vlaggenmast(houder) X

 - X

 - X

 

Overig - Contracten

CV: Nee

Boiler: Nee

Zonnepanelen: Nee



INTERESSE
in deze woning?

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

020-5247430


www.vlieg.nl


amsterdam@vlieg.nl
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