
HOOGLANDERVEEN
De Hoevens 62

Vraagprijs

€ 259.000,- k.k.

033 - 467 1205 | info@himakelaars.nl

www.himakelaars.nl



Kenmerken


& specificaties

Bouwjaar:

2010




Soort:


galerijflat




kamers:

3




Inhoud:

240 m³




Woonoppervlakte:


68 m²




Overige inpandige ruimte:

-




Gebouw gebonden buiten ruimte:

-




Externe bergruimte:

5 m²




Verwarming:


c.v.-ketel



Omschrijving


van de woning

Dit moderne, efficiënt ingedeelde en zorgvuldig afgewerkte 3 kamer appartement
staat op een centrale plek in de levendige en aantrekkelijke wijk Hooglanderveen /
Vathorst.



De woonkamer en keuken bevinden zich in een ruimte aan de voorzijde, met volop
daglicht een heerlijk sfeervolle ruimte. 

Het appartement ligt op de eerste verdieping van een gebouw met vier woonlagen
en 26 appartementen. Op de begane grond is een ruime inpandige berging en er is
voldoende parkeergelegenheid bij het complex. 




Het winkelcentrum, restaurantjes, het NS-station, en alle voor een jonge en moderne
wijk denkbare voorzieningen zijn op korte afstand aanwezig. Het oude dorp
Hooglanderveen ligt om de hoek maar ook het centrum van Amersfoort is per auto
en ook met een rechtstreeks fietspad bereikbaar binnen 15 minuten.  



Indeling


van de woning

Via de centrale entree met de lift en het trappenhuis of via de achteringang kom je bij
het appartement op de eerste verdieping. 




Alle vloeren zijn voorzien van een neutrale kleur laminaat en alle wanden zijn
voorzien van spuitwerk. De hardhouten raamkozijnen hebben draai-kiepramen en
zijn vanzelfsprekend uitgevoerd met dubbelglas. Langs de centrale hal in het
appartement liggen achtereen volgend de beide slaapkamers, de badkamer voorzien
van douche en vaste wastafel , de separate toiletruimte en tenslotte de ruime
woonkamer. Hier zorgen de op het zuiden gerichte ramen voor een optimaal lichte
leefruimte. In deze kamer is ook de open keuken met inbouwapparatuur. Aansluitend
is een bergruimte met de opstelling van de cv-ketel, de wasmachine en de droger. 




Kortom een ideale en comfortabele starterswoning op een bijzondere handige
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


