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Onder architectuur in 2000 nieuw gebouwde vrijstaande villa met een dubbele
garage, gelegen in de ‘Gouden Hoek’ in Amstelveen, op nog geen 0.5 km van
Amsterdam! De villa is gelegen op een royaal perceel van 1.531m2.

Deze luxueuze villa met maar liefst bruto 993 m2 vloeroppervlakte en 750 m2
netto woonoppervlak, is ontworpen door de bekende architect Ed Veenendaal, met
de volgende uitgangspunten; maximale privacy aan de straatzijde en grote
raampartijen met veel lucht en licht, naar de tuin die op het zuiden georiënteerd is.
In het ontwerp komen de kenmerkende ronde vormen op meerdere plaatsen terug.
De zonnige tuin is ontworpen door tuinarchitect Robert Broekema.

Begane grond: Royale hal met fraaie trap naar de verdieping, garderobe en
gastentoilet, zonnige, zeer ruime woonkamer met open haard en openslaande
deuren naar de prachtig aangelegde, zonnige tuin, met diverse terrassen. Mooie
tijdloze woonkeuken v.v. alle denkbare Miele en Gaggenau apparatuur, bijkeuken,
eetkamer, logeerkamer met eigen badkamer en separaat 2e gastentoilet. Verder is
er nog een werkkamer en een tweede slaapkamer met eveneens een eigen
badkamer. Royale inpandige garage met ruimte voor twee auto's en een technische
ruimte.

1e verdieping: Zowel te bereiken met de trap vanuit de hal als met de trap vanuit
de woonkamer/keuken.

Overloop (corridor): Master bedroom met openslaande deuren naar het terras,
inloopkast en een luxueuze badkamer. Verder is er nog een kastenkamer en een
tweede slaapkamer met eigen badkamer en inloopkast, overloop in gebruik als 2e
woonkamer v.v. open haard en toegang tot het terras.

Onderverdieping: Hier treft u een complete wellness-ruimte aan met een sauna,
stoomcabine, douche, kleedruimte, toilet en een gym/recreatieruimte. Verder is er
nog een wijnkelder en zijn er twee bergingen aanwezig.

LUXUEUZE VILLA MET RIANTE TUIN EN MAXIMALE PRIVACY IN DE GOUDEN HOEK

‘Ontworpen door de bekende architect Ed Veenendaal’
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De villa is gelegen in een kleinschalige, groene woonwijk bestaande uit ca. dertig vrijstaande
villa's waar alleen bestemmingsverkeer komt, aan de zogenaamde “Goudkust” in Amstelveen.
Vanuit de wijk is er toegang tot het J.P. Thijssenpark en het Amsterdamse Bos. Voor de
dagelijkse boodschappen kunt u terecht bij de winkels aan de Amsterdamseweg. Het Stadshart
van Amstelveen en het Gelderlandplein in Buitenveldert liggen beide op 10 minuten afstand.
De Zuid-As, The International School en het centrum van Amsterdam liggen in de directe
omgeving en vanaf de A9 en de ringweg A10 bent u zo richting Schiphol, Utrecht of Den
Haag/Rotterdam.

LIGGING EN BEREIKBAARHEID

• Woonoppervlak: 750m2
• Perceeloppervlak: 1.531m2
• Bouwjaar: 1998
• Gelegen op eigen grond
• Zeer goed onderhouden
• Gebruik gemaakt van prachtige materialen zoals marmer, eikenhout en parket
• Zonzijde v.v. zonneschermen
• Intercom camera systeem, alarminstallatie en beveiligingscamera’s aanwezig
• Aantal slaapkamers: 4 v.v. airconditioning
• Aantal badkamers: 4
• Aanvaarding in overleg.
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