Leusdenhof 389, 1108 DW Amsterdam
Vanaf prijs € 324.500,- k.k.

Omschrijving
Leusdenhof 389, 1108 DW Amsterdam
Wij bieden u aan een ruim 5- kamer appartement in Amsterdam Zuid-Oost. Gelegen nabij de
Gaasperplas in een parkachtige en kindvriendelijke omgeving met alle voorzieningen zoals
winkels en openbaar vervoer direct in de buurt. De woning zal verkocht worden middels een
vrijwillige veiling waarbij het appartement bij opbod verkocht wordt.
Eerste Biedronde
Starttijd: Maandag 30 maart om 13:00 uur
Eindtijd: Dinsdag 31 maart om 15:00 uur
Kijkdagen:
Op woensdag 25 maart van 14:00 tot 16:00 uur uitsluitend op afspraak.
Op donderdag 26 maart van 10:00 – 12:00 uur uitsluitend op afspraak.
Wilt u al eerder de woning bekijken en direct een bod uitbrengen, dan is dat in overleg
mogelijk.
Tweede biedronde (indien woning nog niet is gegund)
Starttijd: woensdag 08 april om 13:00 uur
Eindtijd: Donderdag 09 april om 15:00 uur
Kijkdagen:
Op Woensdag 1 april van 14:00 tot 16:00 uur uitsluitend op afspraak.
Op Donderdag 2 april van 10:00 tot 12:00 uur uitsluitend op afspraak
Derde biedronde (indien woning nog niet is gegund)
Nog niet gepland.

Locatie
Leusdenhof 389
1108 CX AMSTERDAM

Een zeer leuk 5-kamer appartement in Amsterdam Zuid-Oost. Gelegen nabij de Gaasperplas
in een parkachtige en kindvriendelijke omgeving met alle voorzieningen zoals winkels en
openbaar vervoer direct in de buurt. Daarnaast zijn uitvalswegen zoals
A9, A2 en A10 vlakbij.

Kenmerken

Vanafprijs
Soort woning
Type woning
Aantalkamers
Gebruiks oppervlakte
woonfunctie
Soort woning
Bouwperiode
Tuin
Garage
Energie label
Verwarming
VvE bijdrage

: € 324.500,00
: Appartement
: Maisonnette
: 5 kamers, waarvan 2/3 slaapkamers
:128 m2
: Bestaande bouw
: 1980
: Geen
: Eigen parkeerplaats in centraal gelegen parking
:C
: CV (eigendom)
: € 389,27 (wonen) + € 27,51 (parkeren)

Indeling
Op de vierde en vijfde verdieping ligt dit ruime 5-kamer appartement annex
maisonnettewoning. Het uitzicht op de Gaasperplas is adembenemend en ieder jaargetijde
weer verrassend.
Woonverdieping

Verdieping

