TE KOOP

Antje Breijerstraat 5
Hoofddorp

"Driekamerappartement met balkon op het westen."
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Over Antje Breijerstraat 5

Ruim drie-kamer appartement van circa 74 m² gelegen op de begane grond van een kleinschalig
appartementencomplex. Dit complex is gelegen in het centrum van Hoofddorp op steenworp afstand van winkelcentrum
De Vier Meren. Het appartement beschikt over een balkon van ruim 5 m² gelegen op het westen, een separate berging
en heeft een eigen parkeerplaats op het parkeerdek van de naastgelegen afgesloten parkeergarage.
De woning ligt in de Verzetswijk, op steenworp afstand van de bushalte waar verschillende lijnen stoppen. Onder
andere de snelle R-NET bussen richting Haarlem, Schiphol en Amsterdam.
Met de auto bent u binnen 10 minuten op de A4 en bent u zo op luchthaven Schiphol en in grote steden als
Amsterdam, Leiden of Den Haag. Via de N201 zijn Aalsmeer, Heemstede, Zandvoort en Haarlem goed bereikbaar.
Tevens is het treinstation van Hoofddorp op ongeveer 1 kilometer afstand gelegen waar u met de trein binnen 5
minuten op Schiphol kunt staan. Verder heeft Hoofddorp rechtstreekse treinverbindingen met Amsterdam en Leiden.
De Verzetswijk kenmerkt zich door uitstekende ligging nabij het centrum, hierdoor zijn restaurants, cafeetjes,
koffietentjes en natuurlijk het 4 Meren winkelcentrum op een paar minuten loopafstand. Vanuit het appartement heeft u
tevens zicht op de Hoofdvaartkerk en de Geniedijk. De Geniedijk is onderdeel is van de Stelling van Amsterdam, is
mooi groen en biedt uitstekende wandelingsmogelijkheden. In 1996 werd de Stelling van Amsterdam door UNESCO op
de Werelderfgoedlijst geplaatst.
Doordat de woning midden in het centrum is gelegen is er direct voor de deur betaald parkeren, maar deze woning
beschikt over een eigen parkeerplaats op het parkeerdek van de naastgelegen afgesloten parkeergarage.
Indeling:
Begane grond:
Bellentableau met brievenbussen, algemene hal met toegang tot het appartement. Tevens bevindt zich hier de eigen
berging van circa 4 m² welke bij de woning hoort.
Appartement:
Entree, hal met toegang tot separaat toilet met fonteintje, ruime, geheel betegelde badkamer met douche, wastafel en
wasmachineaansluiting, toegang tot de ruime ouderslaapkamer van circa 13 m² en de 2e slaapkamer van circa 6 m².
Verder is in de hal de toegang tot de zeer ruime en lichte woonkamer met open keuken tezamen ongeveer 33 m². In de
hal is tevens nog een ruime berging met de opstelling voor de CV (Remeha 2003). Vanuit de woonkamer heeft u
toegang tot het balkon van circa 5 m² gelegen op het westen.
Bijzonderheden:
- Woonoppervlakte 74,1 m² (NEN 2580 meetrapport aanwezig);
- Bouwjaar 2003;
- Beschikking over een balkon van ruim 5 m² op het westen;
- Actieve en professioneel beheerde VVE (appartement en parkeerplaats aparte VVE's)
- Servicekosten € 125,36 per maand voor appartement + berging en € 36,93 per maand voor de parkeerplaats;
- Openbaar vervoer (bus) op loopafstand en nabij uitvalswegen (A4 en N201);
- Voormalig huurappartement, verkoper heeft de woning nooit zelf bewoond;
- Ouderdomsclausule van toepassing;
- Verkoper geeft voorkeur aan een koper die koopt voor eigen gebruik;
- Projectnotaris KB Notarissen te Amsterdam;
- Oplevering per direct.

Vraagprijs €270.000 k.k.
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De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie
van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij
het uitvoeren van de meting.
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Uittreksel kadaster:

Belangrijk om te weten:

Rechtsgeldige koopovereenkomst pas ná ondertekening
Een mondelinge overeenstemming tussen de particuliere verkoper en de particuliere
koper is niet rechtsgeldig. Met andere woorden: er is geen koop. Er is pas sprake van
een rechtsgeldige koopovereenkomst als de particuliere verkoper en de particuliere koper
de koopovereenkomst hebben ondertekend. Dit vloeit voort uit artikel 7:2 Burgerlijk
Wetboek. Een bevestiging van de mondelinge overeenstemming per e-mail of een
toegestuurd concept van de koopovereenkomst wordt overigens niet gezien als een
'ondertekende koopovereenkomst'.

Uitbrengen van biedingen:
Ten behoeve van de voortgang van de verkoop en afbakening van
verantwoordelijkheden, geven wij hierbij graag melding van de verkoopcondities in geval
een aspirant koper geen gebruik wenst te maken van deskundige aankoopbegeleiding in
de vorm van een makelaar. Indien, bij het aangaan van de onderhandelingen, hiertoe
door een aspirant-koper wordt gekozen dient deze: aan verkopend makelaar naar
genoegen aan te tonen dat het onderliggende voorstel voldoende financieel is
gewaarborgd. Uiteraard is het mogelijk om via ons kantoor een vrijblijvend
hypotheekadvies te verkrijgen.
Biedingen worden slechts behandeld indien deze schriftelijk (per post, fax of e-mail) aan
de verkopend makelaar zijn bevestigd.
Een bieding gedaan per e-mail is pas rechtsgeldig wanneer de ontvangst van de e-mail is
bevestigd door Makelaardij Van der Linden aan de afzender.
Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds
wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid,
onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en
oppervlakten zijn indicatief.
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