
AMERSFOORT
Treublaan 17 A

Vraagprijs

€ 269.000,- k.k.

033 - 467 1205 | info@himakelaars.nl

www.himakelaars.nl



Kenmerken


& specificaties






Bouwjaar:

1957




Soort:


benedenwoning




kamers:

3




Inhoud:

225 m³




Woonoppervlakte:


65 m²




Gebouw gebonden buiten ruimte:

5 m²




Externe bergruimte:


4 m²




Verwarming:

c.v.-ketel



Omschrijving


van de woning

Op een schitterende, groene locatie in Amersfoort Zuid wordt dit prachtige 3-kamer
appartement van 65m2 woonoppervlakte door Hi makelaars aangeboden.




Het complex ligt in een ruim opgezet groen gebied op een rustige locatie.




Bijzonder aan de begane grond is dat u vanuit de woonkamer en het balkon de
kleine maar heerlijk zonnige tuin kunt gebruiken. Vanuit deze tuin is ook het
gemeenschappelijk groen bereikbaar. Wat deze plek uniek maakt is de ligging;de
bossen van Birkhoven maar ook de binnenstad en het centraal station liggen op
fietsafstand. Daarnaast zijn ook de winkels, scholen, sportverenigingen en het
dierenpark in de nabijheid. Deze combinatie maakt deze woning uniek voor mensen
die van rust en natuur houden, maar tegelijkertijd niets willen missen van het
gezellige stadsleven. 




Toegang tot het balkon en de tuin. Vanuit de woonkamer kunt u ook naar de nette
badkamer voorzien van douche en wastafel. Aan de achterzijde van het appartement
liggen de 2 prima slaapkamers welke beiden ook toegang geven tot het balkon. 




In de kelder, bereikbaar via het trappenhuis,is nog een praktische berging gelegen.







Indeling


van de woning

Indeling:

Na binnenkomst van het complex vindt je na een kleine trap het appartement aan de
linkerkant. Allereerst betreedt je de hal met meterkasten toilet, vanuit de hal kom je
aan de voorzijde in de moderne dichte keuken voorzien van alle benodigde
inbouwapparatuur. Daarnaast ligt de lichte woonkamer met grote raampartijen aan
zowel de voor-als achterzijde.Aan de achterzijde bevindt zich de toegang tot het
balkon en de tuin. Vanuit de woonkamer kunt u ook naar de nette badkamer
voorzien van douche en wastafel.Aan de achterzijde van het appartement liggen de
2 prima slaapkamers welke beiden ook toegang geven tot het balkon. In de kelder,
bereikbaar via het trappenhuis,is nog een praktische berging gelegen.




Bijzonderheden:

-Het gebouw is een aantal jaar geleden gerenoveerd en is volledig geïsoleerd
voorzien van dubbel glas.

-Beschikt over een energielabel A.

-Dit appartement is voorzien van 6 zonnepanelen.

-Beschikt over een actieve VVE.

















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


