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Kenmerken


& specificaties



Bouwjaar:


1965




Soort:

portiekflat




kamers:


4




Inhoud:

250 m³




Woonoppervlakte:


78 m²




Gebouw gebonden buiten ruimte:

6 m²




Externe bergruimte:


6 m²




Verwarming:

blokverwarming



Omschrijving


van de woning

Op korte afstand van de gezellige binnenstad en ook vrij uitkijkend op het groen
gelegen ruim en licht 4-kamer-appartement op de 1e verdieping van kleinschalig
appartementengebouw met berging in de onderbouw. 




Naast 2 slaapkamers beschikt het appartement over een lichte woonkamer met
zijkamer, een moderne keuken uit 2016 met deels inbouwapparatuur. Aan de
voorzijde heeft u vanuit zowel de woonkamer als het balkon op het zuidwesten
prima lichtinval en rustgevend uitzicht op het groen. 




Het appartement is goed onderhouden en in lichte kleurstellingen uitgevoerd. Er ligt
een nette laminaatvloer in het appartement en er is isolerende beglazing
aangebracht. Verwarming is collectief, warm water via een eigen geiser. 

De gezamenlijke goed onderhouden achtertuin is via de berging bereikbaar, kan
mooi dienst doen bij een feestje of bij een zomerdag een gezamenlijke borrel.




Servicekosten VvE bedragen €200,51 per maand en voorschot stookkosten €39,-- per
maand.



Indeling

Begane grond: centrale hal/entree met brievenbussen en trapopgang. Eigen berging.







Indeling





Begane grond: centrale hal/entree met brievenbussen en trapopgang. Eigen berging.
Achter het complex bevindt zich de gemeenschappelijke tuin. 




Eerste verdieping: hal, ruime, lichte woonkamer met zijkamer, gezamenlijk ca. 34m2
met toegang naar het balkon. Moderne keuken in lichte kleurstelling voorzien van
vaatwasser, gaskookplaat, oven en tevens toegang tot het tweede balkon.

Twee slaapkamers van ca. 11 en 8m2, toilet, badkamer met douche, wastafel en
wasmachine-aansluiting. 




Een keurig appartement, ideaal voor wie rustig wil wonen en alle voorzieningen
binnen handbereik wil hebben!




Het appartement ligt in een rustige en gevarieerde buurt met eengezinswoningen en
koopappartementen. Winkelcentrum Euterpeplein, Park Randenbroek en de
binnenstad liggen op loopafstand. Gunstige ligging ten opzichte van het CS-station
en uitvalswegen naar de diverse snelwegen. Er is voldoende parkeergelegenheid voor
de deur aanwezig.















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


