
AMERSFOORT
Sint Bonifaciusstraat 1 D

Vraagprijs

€ 230.000,- k.k.

033 - 467 1205 | info@himakelaars.nl

www.himakelaars.nl



Kenmerken


& specificaties

Bouwjaar:

1905




Soort:


bovenwoning




kamers:

2




Inhoud:

200 m³




Woonoppervlakte:


68 m²




Gebouw gebonden buiten ruimte:

27 m²




Externe bergruimte:


6 m²




Verwarming:

c.v.-ketel




Servicekosten:


€ 156,25 per maand



Omschrijving


van de woning

Een fantastisch twee kamerappartement met een woonoppervlakte van 68 m2 met
een uniek dakterras van 27 m2, op korte afstand van de binnenstad van Amersfoort.




Dit licht afgewerkte appartement bevindt zich op de bovenste verdieping van een
kleinschalig complex. In 2008 is dit appartement volledig gerenoveerd: de keuken,
badkamer, toilet, elektriciteit, dubbele beglazing en alle wanden en vloeren zijn
vernieuwd.



Op steenworp afstand van centraal station, de binnenstad van Amersfoort en op
loopafstand diverse winkels. Een absolute aanrader op een rustige locatie waar u zo
in kunt trekken! Achter deze authentieke gevel van begin 19e eeuw, wat ooit een
bakkerij is geweest, zijn in 1995 diverse appartementen gecreëerd die allen uniek in
sfeer en ruimte zijn. 




Kenmerken:

- royaal dakterras aan de achterzijde 

- centrale locatie

- zeer lichte woning 

- gemoderniseerd in authentieke sfeer 

- geen bovenburen 



Indeling


van de woning

Ruime hal met opberg(schoenen)kasten, kapstok en meterkast. De woonkamer (35
m²) is voorzien van een laminaatvloer, witte gespachtelde muren en grote
raampartijen waardoor veel licht de woning binnen valt. De woonkamer biedt u
toegang tot het riante dakterras. 




Het kookeiland verbindt de open keuken met de woonkamer. De keuken is voorzien
van Smeg 5-pits gaskookplaat (incl. grillbrander) en afzuigkap. Vanuit de woonkamer
heeft u toegang tot de slaapkamer. De slaapkamer is v.v. een spiegel inbouwkast.




De ruime badkamer (ca 12 m²) bestaat uit 2 ruimtes. Een compleet betegelde ruimte
voorzien van open douche met thermostaatkraan en toilet. Aangrenzend de ruimte
met wastafel en inbouwkast.




Het zeer royale en zonnige dakterras (oost) van ca 30 m² is werkelijk uniek. Het terras
is ingericht met houten afscheidingswanden en houten vlonders. Het terras ligt aan
de achterzijde van de woning waardoor het heerlijk rustig is. Het appartement heeft
tevens een extra afgesloten stenen berging voor o.a. fietsen en opslag. 



















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


