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& SPECIFICATIES

Bouwjaar: 2019
Kamers: 5

Woonoppervlakte: 201 m²
Perceeloppervlakte: 1045 m²

 Vraagprijs: € 1.740.000,- k.k.



OMSCHRIJVING
Op een toplocatie staat deze vrijstaande design villa. Zo goed als energie neutraal met 
Energie Label A++. Gebouwd onder architectuur met “ State of the Art “ materialen. De villa 
staat geheel vrij op een zeer groene aantrekkelijke locatie. De international school, centrum 
van Amstelveen en de Zuidas liggen op fietsafstand. Diverse winkels, scholen, 
sportgelegenheden en natuurgebieden bevinden zich op loopafstand.




De villa heeft een unieke lengte van 25 meter en heeft 201m2 woonoppervlakte. De 
architect heeft de boodschap gekregen dat de villa opgaat in de omgeving met 
daarbij volgende filosofie:







- de villa geeft vanuit elke hoek blijdschap en inspiratie.




- de villa is duurzaam en zelfvoorzienend.




- de villa heeft een zeer gezond en stabiel leefklimaat.




Dit heeft geresulteerd in een gekoesterde villa die blijdschap, gezondheid en 
duurzaamheid geeft met een energie label A++, geheel gasvrij en weinig tot geen 
elektriciteitskosten.









Bijzonderheden:




- Vrij uitzicht over de omliggende landerijen.

- Vrij uitzicht zonsopgang en zonsondergang - Parkeren op eigen terrein

 - Volledig onder architectuur gebouwd. 

- Aardgas vrij. 

- Unieke lengte voor Nederlandse maatstaven 

- Volledig voorzien van vloerverwarming.

- Energie label A++ 

- Elektra voorziening middels 24 zonnepanelen.

- Vier slaapkamers en twee badkamers en een kantoorgelegenheid.

- Vliering/berging van 70m2.

- Vrij uitzicht over de omliggende landerijen.

- Vrij uitzicht zonsopgang en zonsondergang 

- Parkeren op eigen terrein. 

- Volledig onder architectuur gebouwd. 







DESCRIPTION
This detached design villa is located in a prime location. Nearly energy neutral with 
Energy Label A++. Built under architecture with "State of the Art" materials. The villa is 
completely detached in a very green attractive location. The international school, the 
center of Amstelveen and the Zuidas are within cycling distance. Various shops, 
schools, sports facilities and nature reserves are within walking distance.





The villa has a unique length of 25 meters and has 201m2 of living space. The 
architect has received the message that the villa blends into the environment 
with the following philosophy:







- the villa gives joy and inspiration from every angle.




- the villa is sustainable and self-sufficient.




- the villa has a very healthy and stable living environment.




This has resulted in a cherished villa that provides happiness, health and 
sustainability with an A++ energy label, completely gas-free and little to no 
electricity costs.







Particularities:




- Unobstructed view over the surrounding farmlands.

- Unobstructed view of sunrise and sunset - Parking on site. - Built entirely under 
architecture.

- Natural gas free.

- Unique length for Dutch standards

- Fully equipped with underfloor heating.

- Energy label A++

- Electricity supply through 24 solar panels.

- Four bedrooms and two bathrooms and an office.

- Attic/storage room of 70m2.

- Unobstructed view over the surrounding farmlands.

- Unobstructed view of sunrise and sunset

- Parking on site.

- Built entirely under architecture.





























PLATTEGRONDEN



PLATTEGRONDEN



PLATTEGRONDEN



INTERESSE?

Heemraadschapslaan 96 B

1181 VC Amstelveen




020- 2240600


amstelveen@petersenpartners.nl

www.petersenpartners.nl

Keizersgracht 451 HA

1017 DK Amsterdam




020- 22 500 33


info@petersenpartners.nl

www.petersenpartners.nl

Nieuwendammerdijk 297 A

1025 LM Amsterdam




020- 771 1888


info@petersenpartners.nl

www.petersenpartners.nl


