
AMERSFOORT
Piet Mondriaanlaan 465

Vraagprijs

€ 279.000,- k.k.

033 - 467 1205 | info@himakelaars.nl

www.himakelaars.nl



Kenmerken


& specificaties

Bouwjaar:

2014




Soort:


portiekflat




kamers:

2




Inhoud:

199 m³




Woonoppervlakte:


60 m²




Overige inpandige ruimte:

-




Gebouw gebonden buiten ruimte:

8 m²




Externe bergruimte:


3 m²




Verwarming:

blokverwarming



Indeling


van de woning

Prachtig appartement op de 12e verdieping van de 45 meter hoge woontoren
Fourty5High. Het appartement met BALKON, EIGEN PARKEERPLAATS EN EEN EIGEN
BERGING is instap klaar! 

Je woont hier op een toplocatie in Amersfoort, tegenover het Eemplein, vlakbij De
Nieuwe Stad, op loopafstand van het NS trein- en busstation en het gezellige
stadscentrum van Amersfoort! Door de centrale ligging ben je binnen 35 minuten in
het centrum van Amsterdam, het centrum van Utrecht bereik je binnen 15 minuten
met de trein. 




Indeling:

Begane grond:

In de centrale hal met hoge plafonds word je stijlvol ontvangen. Het complex is strak
vormgegeven, uitgerust met automatische deuren en camera's, goed geïsoleerd en
voorzien van een WKO-systeem. In het midden van het complex is een sfeervolle
binnenplaats waar je als bewoner heerlijk kunt genieten in de buitenlucht. 




Over het parkeren op deze centrale plek hoef je je ook geen zorgen te maken. Het
appartement beschikt over een eigen parkeerplaats in de afgesloten parkeerkelder op
niveau -1. De parkeerkelder is te bereiken met een van de 2 autoliften. Je fiets parkeer
je veilig in je eigen berging.



Appartement:

Het appartement is gelegen op de 12e verdieping en is volledig voorzien van
vloerverwarming/koeling en een fraaie laminaatvloer. De indeling van het
appartement is praktisch: entree/hal met toegang tot de diverse vertrekken,
meterkast, royale slaapkamer aan de voorkant. Vaste kast ruimte met eventueel
aansluiting voor wasmachine. Vanuit de hal is er toegang tot de geheel betegelde
wit/antraciet kleurige badkamer met wastafel, douchehoek met badkamerscherm en
toilet (en ook een aansluiting wasmachine).

Lichte en ruime woonkamer met moderne open keuken. Via een aluminium draai/
kiepdeur is er toegang tot het balkon op het noordwesten (je hebt hier zon vanaf
einde van de middag tot in de avond) hier proef je direct de sfeer van de stad. De
hoogglans witte hoekkeuken is netjes afgewerkt en voorzien van diverse
inbouwapparatuur.



Aanvullende informatie:

- Uniek zijn de eigen berging, balkon  en eigen parkeerplaats

- Volledig geïsoleerd, energielabel A 

- Bijdrage VVE € 113,-- per maand

















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


