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Badhoevedorp



In 1991 door de huidige verkopers onder architectuur gebouwde, moderne en 

riante villa van ca. 325 m2 woonoppervlakte alsmede een dubbele garage en 

ruime tuin rondom. Gelegen in het zgn. groene daken villadorp nabij Amsterdam,

tussen de weilanden en de A9, is dit een uitstekende locatie. De rustige woonwijk

is ruim van opzet en groen, nabij de dorpskern van Badhoevedorp maar ook 

een kwartier rijden naar Amsterdam, Amstelveen of Haarlem. Schiphol is op 

10 minuten rijden gelegen.

de garage (voorheen dubbel maar nu gedeel-
telijk afgescheiden). Ruime woonkamer van ca.
65 m2 groot. Deze woonkamer heeft grote
ramen van de grond tot het plafond aan alle
zijden waardoor er veel licht naar binnen valt.
In het midden valt het ronde metselwerk van
de trap naar de eerste verdieping op, een
speels detail in deze prachtige open ruimte. 

Een grote open haard is een middelpunt in de
woonkamer en staat garant voor vele behaag-
lijke avonden. De woonkeuken met de eet -
kamer (ca. 45 m2) is aan de achterzijde gelegen.
Vanuit de eetkamer kunt u via een schuifpui de
achtertuin bereiken. De SieMatic keuken is
voorzien van een kookeiland en diverse in-

De opzet van het huis en de ligging op het 
perceel kenmerkt zich door rust en ruimte. Zo
kunt u de auto kwijt op de ruime oprit. Een
tweetal grote vijverpartijen wekken de indruk
dat het huis in het water ligt. Meerdere terras-
sen bieden plaats aan een zitje, ligbed of eet-
tafel. Aan de achterzijde is een achterom waar
de kinderen heerlijk autoluw kunnen spelen.
Een overkapt en afgesloten gedeelte naast het
huis is de ideale plaats voor een fiets of scooter,
maar ook het hout voor een van de twee
openhaarden.

Indeling
Entree aan de voorzijde middels een glazen
portaal. Ruime hal met interne toegang naar
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slaapverdieping. Grote ouderslaapkamer met
ruime inbouwkasten. Deze kamer is voorzien
van een badkamer met lig/bubbelbad, douche,
bidet en toilet en dubbele wastafels. De bad -
kamer is voorzien van marmeren tegels en
vloerverwarming. Vanuit deze kamer is een 
berging met wasmachineruimte bereikbaar 
alsmede een warmteterugwinsysteem.

Aan de achterzijde bevindt zich een tweetal
slaapkamers waarvan een grote met eigen
openhaard en inbouwkasten. Aan de zijkant
van het huis bevinden zich nog eens twee
ruime kamers met veel lichtinval. Vanuit de
gang is een tweede badkamer bereikbaar met
toilet, dubbele wastafel en inloopdouche. 

bouwapparatuur. De kastjes zijn off white en
het aanrechtblad is van donker hardsteen. De
ruime bijkeuken heeft een entree naar de over-
dekte opslag naast het huis, alsmede naar de
stookruimte.
Vanuit de centrale gang bereikt u een toilet
met zwevend toilet, urinoir en wastafel. Een
gedeelte van de garage is afgescheiden en in
gebruik als fitness/welnessruimte maar kan
ook weer bij de garage worden betrokken. De
garage is ruim van opzet, ca. 42 m2 groot en
voorzien van een overheaddeur.

Eerste verdieping
Middels een ronde trap en aan de bovenkant
voorzien van groot rond daklicht bereikt u de
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Algemeen
• Woonoppervlakte 325 m2; 
• Oppervlakte garage 42 m2;
• Perceel 761 m2 gelegen op eigen grond;
• Uitstekend onderhouden pand, recentelijk geschilderd;
• Fraai aangelegde tuin v.v. sierbeplanting, diverse terrassen en vijverpartijen;
• Uitstekend geïsoleerd pand geheel voorzien van dubbel glas;
• Begane grond vloer geheel voorzien van leistenen vloeren vv vloerverwarming;
• Het pand is voorzien van een alarmsysteem;
• Deze villa is gebruikt in meerdere televisieseries door haar bijzondere uitstraling.
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