
Omschrijving

UITERWEG 13 te AALSMEER

Sfeervol vrijstaand woonhuis, gelegen aan het water, zonnig tuin rondom, garage en
botenhuis. Op een steenworp afstand van het centrum van Aalsmeer. Garage en
botenhuis voorzien van elektrische deuren. Vanuit uw botenhuis vaart u direct zonder
bruggen, naar de Westeinderplassen, ca. twee minuten varen.

Indeling:
Entree met vaste kast, toilet met fontein en gang naar slaapkamer met kastenwand en
badkamer voorzien van douche, vaste wastafel en toilet. Deur naar terras aan de
achterzijde.
Airco in de slaapkamer. Oppervlakte slaapkamer en badkamer ca. 25m².

Woon/eetkamer ca. 60 m² met open haard, ramen rondom en openslaande deuren naar
terras en tuin. Doorloop naar de keuken en voorraadkamer, keuken voorzien van 2 ovens,
kookplaat, vaatwasser en hardstenen aanrechtblad.

Brede parketvloeren door het gehele huis, ook boven.

In hal trap naar boven alwaar 2 slaapkamers, 2 badkamers voorzien van toilet, vaste
wastafel en douche (wit met hardsteen), kastruimte. In één van de doucheruimtes
bevindt zich de wasmachine en droger (Miele).
De grootste slaapkamer is voorzien van een airco-installatie. Totaal 3 slaapkamers.

Kortom: een fantastische plek, een charmant huis, nabij winkels, restaurants, bushaltes,
scholen en op slechts 30 minuten rijden van het centrum van Amsterdam en Haarlem.

Verhuurbemiddelaar

De Graaf & Groot Makelaars
Prins Hendriklaan 49 
1075 BA Amsterdam

Contact

Tel 020-6627140

Fax 020-6629163

E-mail info@degraafengroot.nl

Openingstijden

Maandag 8:15 - 17:30

Dinsdag 8:15 - 17:30

Woensdag 8:15 - 17:30

Donderdag 8:15 - 17:30

Vrijdag 8:15 - 17:30

Zaterdag 10:00 - 14:00

Zondag Gesloten

€ 3.400 per maand

6+ maanden

Beschikbaar

In overleg

Landhuis, vrijstaande woning

Kenmerken

Overdracht

Huurprijs

Aangeboden sinds

Status

Aanvaarding

Bouw

Soort woonhuis

Deze woning op funda: http://funda.nl/47245884

Uiterweg 13
1431 AA Aalsmeer
170 m² 5 kamers

€ 3.400 /mnd

http://www.funda.nl/huur/aalsmeer/huis-47245884-uiterweg-13/print/info@degraafengroot.nl
http://funda.nl/47245884


Bestaande bouw

1970

170 m²

500 m³

5 kamers (3 slaapkamers)

4 badkamers

4 douches en 4 toiletten

2 woonlagen

Alarminstallatie en rookkanaal

Niet beschikbaar

Aan water, beschutte ligging en aan vaarwater

Achtertuin en voortuin

450 m² (15m diep en 30m breed)

Gelegen op het zuidwesten bereikbaar via achterom

Aangebouwde houten berging

Elektra en stromend water

Inpandig en parkeerplaats

1 auto

Elektra, stromend water en elektrische deur

Soort bouw

Bouwjaar

Oppervlakten en inhoud

Gebruiksoppervlakten

Wonen (= woonoppervlakte)

Inhoud

Indeling

Aantal kamers

Aantal badkamers

Badkamervoorzieningen

Aantal woonlagen

Voorzieningen

Energie

Energielabel

Buitenruimte

Ligging

Tuin

Achtertuin

Ligging tuin

Bergruimte

Schuur/berging

Voorzieningen

Garage

Soort garage

Capaciteit

Voorzieningen

Foto’s





Uiterweg 13, 1431 AA Aalsmeer
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