
AMERSFOORT
Kortenaerstraat 2 a

Vraagprijs

€ 239.000,- k.k.

033 - 467 1205 | info@himakelaars.nl

www.himakelaars.nl



Kenmerken


& specificaties

Bouwjaar:

1962




Soort:


portiekflat




kamers:

3




Inhoud:

240 m³




Woonoppervlakte:


85 m²




Overige inpandige ruimte:

-




Gebouw gebonden buiten ruimte:

6 m²




Externe bergruimte:


8 m²




Verwarming:

c.v.-ketel



Omschrijving


van de woning

Een prachtig licht en modern hoekappartement (85m2), op de eerste verdieping.
Modern zijn de luxe keuken en een comfortabele badkamer. 




De aanwezige grote raampartijen zorgen voor een optimaal lichte woonruimte. Er
zijn twee slaapkamers waarvan de grootste bestaat uit twee samengevoegde kamers.
Het appartement heeft aan twee zijden een balkon. Vanuit de woonkamer en de
woonkeuken heb je een fantastisch vrij uitzicht. In de onderbouw is een ruime eigen
berging en een gezamenlijke fietsenberging. Het appartement ligt bijzonder gunstig
ten opzichte van de voorzieningen. 




De binnenstad ligt op 5 minuten loopafstand. Op enkele minuten loopafstand is een
winkelcentrum. Het Centraal Station ligt op 5 minuten fietsafstand. Voor de auto is er
voldoende parkeergelegenheid (vrij parkeren) bij het appartementengebouw en met
enkele minuten zit je op de snelwegen rond Amersfoort. .



Omschrijving


van de woning

De indeling: Via het trappenhuis in de centrale entree bereik je het appartement op
de eerste verdieping. Een gang waarlangs alle ruimten liggen voert naar de riante en
moderne leefruimte die is onderverdeeld in een woonkamer met zicht op de vijver
en de woonkeuken met zijraam. Vanuit beide gedeelten is toegang tot een balkon.
De inbouw- keuken bestaat uit de nodige kast-en ladenruimte en diverse
inbouwapparaten waaronder een oven, een 4-pits kookplaat, een koelkast, een
vriezer en een vaatwasser.




Vervolgens zijn er twee slaapkamers waarvan de kleinste ook toegang heeft tot één
van de balkons. De andere slaapkamer heeft een riante afmetingen en zou eventueel
weer kunnen worden opgesplitst. Naast de meterkast is er nog een bergkast en een
berging met onder andere de wasmachine en droger. Tenslotte is er een aparte
toiletruimte en een ruime moderne badkamer met een inloopdouche en een dubbele
wastafel. Alle ruimten zijn voorzien van laminaatvloeren in één uitvoering en van
gestucte of geschuurde wandafwerking.















Bijzonderheden












- Modern met woonkeuken en grote badkamer




- Aparte wasruimte




- Vrij uitzicht met woonkamer balkon op het zuidwesten kijkend over water




- Gezamenlijke fraai aangelegde tuin welke door tuinman word onderhouden




- Woonoppervlak 85m2




- Schilderwerk buitenkant van december 2019




- Ideale ligging ten opzichte van de binnenstad, winkels en snelweg




Kortom een bijzonder aantrekkelijk en instap klaar appartement op een ideale 
locatie.



Plattegrond



Locatie


op de kaart



Kadastrale kaart



Hi! Wij zijn Hi! Makelaars, dé makelaar 
in Amersfoort en omgeving, 
gespecialiseerd in appartementen.





Waarom deze specialisatie? 

Omdat appartementen echt een 
andere tak van sport zijn. Zo krijg je 
bijvoorbeeld bij aankoop te maken met 
een VvE. Ook worden appartementen 
nog steeds razendsnel verkocht.

Zonder gespecialiseerde makelaar grijp 
je er tegenwoordig vaak naast. Maar 
niet alleen dat. Ook praktisch gezien 
spelen er zaken mee. Wel eens bedacht 
dat je andere verkoopborden nodig 
hebt dan bij reguliere woningen? Het 
bord moet immers ook leesbaar zijn als 
je omhoog kijkt en op vijf hoog een 
appartement te koop ziet staan.

Dé specialist in 

aan- en verkoop 


van appartementen


