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TEILINGEN RESIDENCE
Get to know more

Teilingen Residence is een luxe woontoren

De

met geheel gestylde huurappartementen.

variëren tussen de 55 m2 en 152 m2 en zijn

De woontoren is gelegen in de groene

luxueus en sfeervol ingericht. De moderne

omgeving van Amsterdam-Buitenveldert.

keukens

Bij binnenkomst in de fraaie welkomsthal

inbouwapparatuur en van alle gemakken

vind je de conciërge waar je voor al je

voorzien. De slaapkamers beschikken over

vragen terecht kunt. Bovendien kunnen

heerlijke

bewoners

badkamers zijn luxe en modern. Wat wil je

van

Teilingen

Residence

gebruik maken van de gym, gelegen op
de tweede verdieping. Dat is nog eens fijn
wonen!

gemeubileerde

zijn

uitgerust
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nog meer?
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luxe

en
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NEIGHBORHOOD
GROEN
Het wooncomplex is gelegen in een rustige
woonwijk met in de nabije omgeving
verschillende parken en bossen zoals o.a.
het Amsterdamse Bos en natuurgebied
Amstelland.

VOORZIENINGEN
Er zijn veel goede winkelvoorzieningen in de
buurt,
In
de
directe
omgeving
het
winkelcentrum Rooswijck en iets verder, het
moderne
en
luxe
winkelcentrum
Gelderlandplein. Hier vind je naast de
supermarkt
ook
luxe
boetiekjes
en
speciaalzaken.
Toch
liever
naar
het
stadscentrum?
Dit
is
gemakkelijk
te
bereiken met het OV vanaf station Zuid of
natuurlijk op de fiets!

BEREIKBAARHEID
Door de gunstige ligging buiten het
stadscentrum is Teilingen Residence zeer
gemakkelijk te bereiken. Er zijn diverse
uitvalswegen (Ring A10, afslag S108 en S109
en A9) en opties voor openbaar vervoer.

PARKEREN
Parkeren kan in de straat (betaald). Tevens
is het mogelijk om een parkeervergunning
aan te vragen.

A WARM WELCOME
IN THE BEAUTIFUL
ENTRANCE HALL

TWEEKAMERAPPARTEMENT
De keuken is voorzien van inbouwapparatuur zoals
een vaatwasser, oven, koelkast en alle overige
keukenbenodigdheden. Het appartement beschikt
over 1 slaapkamer, uitgerust met een hotelkwaliteit
bed en ruime kledingkast. De perfecte plek om te
ontspannen? Dat kan in de luxe badkamer met
ligbad, stortdouche en wastafelmeubel. Het toilet is
separaat. Kortom; de luxe van een hotel met een
huiselijk en comfortabel gevoel.

HUURPRIJS
€ 1.550,- p.m. (excl. servicekosten
van € 2,50 per m2 p.m.)

OPPERVLAKTE
55 m2

SLAAPKAMERS
1 slaapkamer

DRIEKAMERAPPARTEMENT
Type A

Dit luxe en ruime driekamerappartement is
direct te bewonen! De woning is modern en
sfeervol ingericht waarbij het aan werkelijk
niets
ontbreekt!
De
ruim
opgezette
woonkamer heeft door de grote raampartijen
veel licht en biedt een fantastisch uitzicht. De
moderne keuken is uitgerust met luxe
inbouwapparatuur.

De slaapkamers beschikken over comfortabele
bedden, grote kledingkasten, verduisterende
gordijnen, een bureau en een flatscreen tv. De
chique
badkamer
met
een
ligbad,
inloopdouche met stortdouche en een
dubbelel wastafelmeubel geeft je het gevoel
van comfort en luxe. Het toilet is separaat.

HUURPRIJS
€ 1.830,- p.m. (excl. servicekosten
van € 2,50 per m2 p.m.)

OPPERVLAKTE
91 m2

SLAAPKAMERS
2 slaapkamers

DRIEKAMERAPPARTEMENT
Type B

Dit luxe appartement beschikt over een royale
halfopen woonkamer en is sfeervol ingericht.
Vanaf de fijne zithoek bij de openhaard of
vanaf de eettafel geniet je van een prachtig
panoramisch uitzicht! De open keuken met
kookeiland
is
uitgerust
met
luxe
inbouwapparatuur en van alle gemakken
voorzien. Je kunt hier als chef helemaal je ei
kwijt!

De master bedroom is voorzien van een kingsize bed, bureau, flatscreen tv en ruime
kledingkast. De tweede slaapkamer heeft twee
heerlijke éénpersoonsbedden
en is tevens
ingericht met een bureau, een ruime
kledingkast en flatscreen tv. De luxe
afgewerkte badkamer beschikt over een
ligbad, inloopdouche met stortdouche en een
dubbel wastafelmeubel. Het toilet is separaat.

HUURPRIJS
€ 2.450,- p.m. (excl.
servicekosten van € 2,50 per
m2 p.m.)

OPPERVLAKTE
129 m2

SLAAPKAMERS
2 slaapkamers

DRIEKAMERAPPARTEMENT
Type C

De woonkamer met open keuken is zeer
ruimtelijk en licht dankzij de vele raampartijen.
De woonkamer is luxe en smaakvol ingericht,
met een fijne zithoek en een flatscreen tv. De
fraaie open keuken is volledig uitgerust met
kookgerei en luxe inbouwapparatuur.
Het
kookeiland maakt de keuken extra sfeervol.

Het appartement beschikt over 2 riante
slaapkamers met badkamers en suite. De
slaapkamers zijn beide ingericht met een zeer
comfortabel tweepersoonsbed, kastruimte en
een tv. De badkamer in de master bedroom is
voorzien van een ligbad, ruime douche, dubbel
wastafelmeubel en wc. De andere slaapkamer
is voorzien van een inloopdouche. In de hal is
een tweede, separate toilet.

HUURPRIJS
€ 3.380,- p.m. (excl. servicekosten
van € 2,50 per m2 p.m.)

OPPERVLAKTE
150 m2

SLAAPKAMERS
2 slaapkamers

INTERESTED?

CONTACT US
Wij helpen je graag verder!

CONTACTGEGEVENS

KANTOOR

020-3050560

Parnassusweg 201

info@eefjevoogd.nl

1077 DG Amsterdam

