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Omschrijving:

**English summary below** 

Huur jouw designappartement aan de Sloterplas! 

21 fantas sche turn-key appartementen fraai gelegen aan de noordelijke oever van het Sloterplas. De
woonoppervlaktes variëren van 41 m² tot 67 m² met een maandelijkse huurprijs vanaf € 1.175, - exclusief
servicekosten en G/W/L. De appartementen zijn medio juni 2019 te betrekken! 

OMGEVING 
De Sloterplas is de trots van Nieuw-West. In 2017 werd de noordelijke oever van de Sloterplas aangewezen tot
gemeentelijk beschermd stadsgezicht. Op korte fietsafstand van het centrum is deze mooie omgeving gelegen. De
wijk is rus g, ruim opgezet en het is er groen. Het gebied rondom de Sloterplas is volop in ontwikkeling. Dit zie je
niet alleen aan de nieuwe buur entjes zoals Hotel Buiten (goed terras!), Puck en De School maar ook aan het
nieuwe Van Eesterenpaviljoen en het vernieuwde zwemstrand. Zwemmen in het Sloterparkbad, bootje varen op de
Sloterplas, een rondje hardlopen of wandelen, een potje tennissen, het kan hier allemaal. 

De diverse tram- en busverbindingen op loopafstand en de nabijheid van NS-treinsta ons Amsterdam Sloterdijk en
Amsterdam Lelylaan en metrosta on Jan van Galen zorgen ervoor dat je je snel kan verplaatsen binnen de stad of
regio. Met de auto ben je binnen drie minuten op de Ring A10. 

INDELING (zie ook plattegronden) 
De prach ge gemeenschappelijke entree is luxe en mooi gedecoreerd. Er zijn verschillende zithoekjes gecreëerd wat
direct een huiselijk en verzorgd gevoel gee . De appartementen zijn na tekenen van de huurovereenkomst snel te
betrekken (medio juni 2019). Alle appartementen zijn voorzien van: nieuwe keuken (o.a. induc ekookplaat,
afzuigkap, combi-oven, vaatwasser en koelkast), luxe badkamer met inloopdouche, separaat toilet, was-
droogcombina e, raamdecora e in woon- en slaapkamer, luxe intercomsysteem en op maat gemaakte
kastenwanden. De woningen zijn energieneutraal gerenoveerd. Zo is er door de hele woning vloerverwarming
aanwezig en zijn ze aangesloten op stadsverwarming. Door de glazen schuifpui over de gehele breedte van de
woning is de woonkamer lekker licht en heb je een schi erend vrij uitzicht over de Sloterplas. De appartementen
beschikken over één ruime slaapkamer, het grotere appartement (type C) beschikt over twee slaapkamers met
beide een eigen badkamer. 

OPLEVERING & SERVICEKOSTEN 
De appartementen worden ‘gestoffeerd’ opgeleverd, te weten inclusief raamdecora e, inbouwkasten en een nieuwe
was-/droogcombinatie van Beko. Wij verhuren geen gemeubileerde woningen. Verder is het beheer van het complex
uitbesteed aan: Compact Real Estate Services 

Kosten van de stoffering zijn inbegrepen in de genoemde huurprijzen 
Servicekosten bedragen € 50,- per maand. 

BIJZONDERHEDEN
Turn-key woningen, vanaf medio juni 2019 te betrekken;
Luxe gerenoveerd & High-end afgewerkt;
Gasloos, modern en zeer goed geïsoleerd;
Korte fietsafstand naar het centrum;
Met de auto binnen drie minuten op Ring A10;
Goede openbaar vervoersmogelijkheden;

VOOWAARDEN;
U mag de woning delen met maximaal één andere huurder.
Uw bruto maandinkomen bedraagt minimaal 3,5 maal de maandhuur (alleen) waarbij het inkomen van de
tweede huurder voor maximaal 50% wordt meegerekend.
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U heeft een vast inkomen uit een dienstverband of een eigen bedrijf.
Waarborgsom van minimaal twee maanden huur.
De maatvoeringen vermeld op de woningpla egronden zijn indica ef. Juiste maten zijn op te nemen in de
woning. De getoonde afbeeldingen zijn impressies, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend

Minimale huurperiode 
Een woning dient voor minimaal 12 volledige kalendermaanden te worden gehuurd. Tussen jdse opzegging binnen
deze periode is niet mogelijk. Hierna geldt een opzegtermijn van één maand. 

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van dit project; www.keywestamsterdam.nl! 

**English summary ** 

For rent! 

21 fantas c turnkey apartments beau fully situated on the north bank of the Sloterplas. The surface areas vary
from 41 m² to 67 m² with a monthly rent star ng from € 1,175- excluding service costs and u li es. The
apartments can be moved into from mid-June 2019! 

SURROUNDINGS 
The Sloterplas is the pride of New West. In 2017, the northern bank of the Sloterplas was designated as a municipal
protected townscape. This beau ful area is a short cycling distance from the center. The neighborhood is quiet,
spacious and green. The area around the Sloterplas is in full development. You can see this not only in the new
neighborhood establishments such as Hotel Buiten (good terrace!), Puck and De School, but also in the new Van
Eesterenpaviljoen and the renewed swimming beach. Swimming in the Sloterparkbad, boat sailing on the Sloterplas,
a round of running or walking, a game of tennis, everything is possible here. 

The various tram and bus connec ons within walking distance and the proximity of Amsterdam train sta ons
Amsterdam Sloterdijk and Amsterdam Lelylaan and metro sta on Jan van Galen ensure that you can move quickly
within the city or region. With the car you are on the Ring A10 within three minutes. 

LAYOUT 
See floorplans 

TRANSFER & SERVICE COSTS 
The apartments are delivered 'upholstered', namely including window decora on, fi ed wardrobes and a new
washing / drying combina on from Beko. We do not rent furnished houses. Furthermore, the management of the
complex is outsourced to: Compact Real Estate Services 

The costs of the upholstery are included in the mentioned rental prices 
Service costs amount to € 50 per month. 

PARTICULARITIES
Turn-key homes, available from mid-June 2019;
Luxury renovated & High-end finished;
Gasless, modern and very well insulated;
Short cycling distance to the center;
By car you can reach the A10 within three minutes;
Good public transportation options;

CONDITIONS;
You may share the property with a maximum of one other tenant.
Your gross monthly income is at least 3.5 mes the monthly rent, whereby the income of the second tenant
is taken into account for a maximum of 50%.
You have a fixed income from employment or from your own company.
Deposit of at least two months rent.
The dimensions stated on the floor plans are indica ve. Correct sizes can be measured in the home. The
images shown are impressions, no rights can be derived from this

Minimum rental period 
A home must be rented for a minimum of 12 full calendar months. Early termina on within this period is not
possible. After this a cancellation period of one month applies. 

For more information, visit the website of this project; www.keywestamsterdam.nl! 

Kenmerken:

Adres  : Burgemeester Hogguerstraat 793B, 1064EB Amsterdam
Soort woning  : Appartement
Totaal aantal kamers  : 2
Aantal slaapkamers  : 1
Woonoppervlakte  : 48 m²
Ligging  : Aan rustige weg, aan water, vrij uitzicht
Woonlaag  : 1
Aantal woonlagen  : 1
Isolatievormen  : volledig geïsoleerd
Voorzieningen  : frans balkon, glasvezel kabel, mechanische ventilatie, schuifpui
Soort verwarming  : vloerverwarming geheel;warmtepomp
Warmwater installatie  : elektrische boiler eigendom
Servicekosten  : € 50 p/m
Waarborgsom  : € 2690
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Locatie:

Kantoor Westerpark

Frederik Hendrikstraat 84
1052 HX Amsterdam

Tel: 020 - 6 816 716

Kantoor IJburg

IJburglaan 1279
1087 GJ Amsterdam

Tel: 020 - 4 950 650

E-mail: info@hallie-vanklooster.nl
Internet: www.hallie-vanklooster.nl 

Volg ons op:
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Een vrije sector huurwoning is direct te huur. U hoe  zich hiervoor niet in te schrijven bij WoningNet. U moet wel
voldoen aan de volgende voorwaarden.

Voor deze woning geldt een inkomenseis. Op het inschrijfformulier kunt u de eisen voor deze specifieke
woning nalezen.
De aanvrager dient voor het ondertekenen van de huurovereenkomst gegevens te overleggen waaruit het
inkomen blijkt, zoals bijvoorbeeld een werkgeversverklaring, een recente salarisspecifica e en/of
jaaropgave.
Ingeval u als zelfstandige werkzaam bent dient u ten aanzien van het genoten inkomen een gewaarmerkte
accountantsverklaring te overleggen alsmede een uittreksel uit het handelsregister.
U dient rekening te houden met het stellen van een waarborgsom. De hoogte van de waarborgsom hee
een minimum van 1 maand huur inclusief servicekosten. Indien u zelfstandig ondernemer bent dan moet u
rekening houden met een hogere waarborgsom ter zekerheidstelling.
Aanvrager dient voor het ondertekenen van de huurovereenkomst een kopie van een iden teitsbewijs
(paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) te overleggen.
De aanvrager dient voor het ondertekenen van de huurovereenkomst, een verklaring af te geven van de
huidige eigenaar/beheerder; bij koopwoning dient door de hypotheekverstrekker een verklaring te worden
afgegeven waaruit blijkt dat de aanvrager zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
Een aanvraag kan zonder opgaaf van redenen worden afgewezen.
De op het inschrijfformulier ingevulde gegevens kunnen eventueel gebruikt worden ten behoeve van
woningmarktonderzoek.
In beginsel zal aanvrager bij het tot stand komen van een huurovereenkomst een huurcontract tekenen
overeenkoms g het ROZ- model. Huurcontracten worden te allen jde aangegaan voor een periode van
tenminste een jaar waarbij huurder bereid dient te zijn een mach ging af te geven ten behoeve van de
automatische incasso voor de maandelijkse betalingsverplichtingen.
Aanvrager is ermee bekend dat bovenstaande gegevens worden opgenomen in een persoonsregister als
bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en deze zullen uiteraard vertrouwelijk worden
behandeld.

Het formulier is geheel vrijblijvend, zowel de ingeschrevene(n) als de verhuurder verplichten zich niet tot huur of
verhuur.

Bij te voegen documenten bij het inschrijfformulier:

Kopie legitimatiebewijs (eventueel van beiden)
Uittreksel bevolkingsregister (eventueel van beiden)
Werkgeversverklaring (eventueel van beiden)
Kopie salarisstroken van de laatste 3 maanden (eventueel van beiden)
Kopie bankafschri en met stor ng van salaris, uitkering, pensioen e.d. van de laatste 3 maanden (eventueel
van beiden)
Een verklaring van uw huidige hypotheekverstrekker of verhuurder (verhuurdersverklaring)
Bij een eigen bedrijf dient u 2 meest recente jaarrekeningen aan te leveren en een ui reksel van het Kamer
van Koophandel register te overleggen.
Bij pensionering of uitkering dient u jaaropgaven te verstrekken
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