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Kenmerken


& specificaties



Bouwjaar:


2001




Soort:

maisonnette




kamers:


6




Inhoud:

383 m³




Woonoppervlakte:


120 m²




Overige inpandige ruimte:

9 m²




Gebouw gebonden buiten ruimte:


18 m²




Verwarming:

stadsverwarming



Omschrijving


van de woning

Houdt u van rust, licht, de zon, ruimte en weinig onderhoud? Dan nodigen wij u
graag uit om een kijkje te komen nemen in deze fraaie 4-kamer maisonnette
(appartement) met twee balkons waardoor u op elk moment van de dag van de zon
kunt genieten.

Deze in 2001 gebouwde riante (120 m²) maisonnette met aan de voor-en achterzijde
een balkon is gelegen op een mooie locatie de "Stadstuin” in de wijk Nieuwland.
Doordat deze maisonnette uit drie verdiepingen bestaat heeft u de ruimte en de
beleving van een volwaardig woonhuis.




De Stadstuin kenmerkt zich door het heuvelachtige landschap, met verschillende
speelplekken en de grote hoeveelheid groenvoorziening. Op korte afstand bevinden
zich het winkelcentrum "De Nieuwe Hof”, uitvalswegen, openbaar vervoer, scholen
en recreatie mogelijkheden in de nabij gelegen Eempolder.




Een volledig woonhuis van 120m2 met weinig onderhoud en een eigen parkeerplaats
in de ondergelegen parkeergarage en een aparte berging én hele lage (78,29) vve
bijdrage.



Indeling

Entree, hal, garderoberuimte, meterkast met voldoende groepen en de trapopgang
naar de eerste verdieping.




1e verdieping:

Ruime overloop, bergruimte met aansluiting voor wasmachine en droger. 2 ruime
slaapkamers (ca. 13 en 11 m²) gelegen aan de voorzijde. Royale vernieuwde
badkamer voorzien van ligbad, inloopdouche, wastafel en toilet.




2e verdieping:

Overloop met vernieuwde toilet en intercominstallatie met automatische voordeur-
opener. Eveneens vernieuwde eet/woonkeuken met inbouwapparatuur o.a. inductie
kookplaat, koel/vrieskast, vaatwasser en combi oven. Vanuit de eet/woonkamer
heeft u toegang tot het balkon gelegen op het oosten. Heerlijk om de dag te kunnen
beginnen in het zonnetje!




Riante lichte woonkamer gelegen aan de achterzijde met ramen die tot de grond
doorlopen en een schuifpui naar groot balkon gelegen op het westen. Op deze
verdieping treft u tevens nog een slaap/werkkamer aan van 10 m² met frans balkon
en handig gemaakte bergkast in de gang. Kortom: een volledig woonhuis van 120m2
met weinig onderhoud en een eigen parkeerplaats in de ondergelegen parkeergarage















Plattegrond



Plattegrond



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


