
AMERSFOORT
Ringweg-Randenbroek 106 

Vraagprijs

€ 259.000,- k.k.

033 - 467 1205 | info@himakelaars.nl

www.himakelaars.nl



Kenmerken


& specificaties

Bouwjaar:

1961




Soort:


maisonnette




kamers:

5




Inhoud:

340 m³




Woonoppervlakte:


97 m²




Overige inpandige ruimte:

-




Gebouw gebonden buiten ruimte:

5 m²




Externe bergruimte:


5 m²




Verwarming:

blokverwarming



Omschrijving


van de woning

Prachtig hoekappartement, verdeeld over twee woonlagen, waardoor 2 prachtige
ruime slaapkamers met dakramen zijn ontstaan op de tweede verdieping. De
sfeervolle lichte woonkamer met aan 2 zijden ramen maken het erg licht en
ruimtelijk. Het balkon zuid-westen geeft nog de mogelijkheid om buiten te zitten,
bovendien ook in de achtergelegen gemeenschappelijke tuin. 




De woning ligt tegenover het mooie Park Randenbroek, op loopafstand van het
winkelcentrum 'Euterpeplein' en het stadscentrum en voorts nabij ontsluitingswegen
en het CS-station. Nabij de woning is voldoende vrije parkeergelegenheid. 




Woonoppervlakte 97 m2 NeN norm gemeten. Door de schuine daken is
vloeroppervlakte vele male groter en daarmee ook beide slaapkamers.  




 

Indeling: entree, ruime hal met meterkast en modern toilet, slaapkamer met
inbouwkast, compacte badkamer met wastafel en royale douchecabine, lichte
keuken met inbouwapparatuur (koelkast, oven en vaatwasmachine) en L-vormige
woonkamer met inbouwkast. De ruime en sfeervolle woonkamer (voorheen twee
kamers) heeft een karakteristieke schouw ()en heeft vanwege de hoekligging van het
appartement en de grote ramen een mooie lichtinval. Zowel de woonkamer als de
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Entree, ruime hal met meterkast en modern toilet, slaapkamer met inbouwkast,
compacte badkamer met wastafel en royale douchecabine, lichte keuken met
inbouwapparatuur (koelkast, oven en vaatwasmachine) en L-vormige woonkamer
met inbouwkast. De ruime en sfeervolle woonkamer (voorheen twee kamers) heeft
een karakteristieke schouw ()en heeft vanwege de hoekligging van het appartement
en de grote ramen een mooie lichtinval. Zowel de woonkamer als de keuken bieden
toegang tot het balkon. Het balkon is gelegen op het zuidwesten en verscholen
tussen het groen.  

 

De hal biedt via een vaste trap toegang tot de zolderverdieping, welke verdieping
bestaat uit een royale voorzolder met bergruimte, wastafel, boileropstelling en
wasmachine- en drogeraansluiting. Daarnaast bevinden zich op deze verdieping
twee ruime slaapkamers, waarvan één met grote inloopkast. Door de vele dakramen
en de hoge plafonds is de zolderverdieping erg licht en ruimtelijk.  

Beide verdiepingen zijn (met uitzondering van keuken, toilet en badkamer) geheel
voorzien van een fraaie laminaatvloer en dubbele beglazing (kunststof kozijnen op de
benedenverdieping).



Servicekosten 101 euro per maand  

Voorschot stookkosten ca. 60 per maand.



















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


