
AMERSFOORT
Mozartweg 15 A

Vraagprijs

€ 209.000,- k.k.

033 - 467 1205 | info@himakelaars.nl

www.himakelaars.nl



Kenmerken


& specificaties

Bouwjaar:

1956




Soort:


portiekflat




kamers:

2




Inhoud:

140 m³




Woonoppervlakte:


48 m²




Overige inpandige ruimte:

-




Gebouw gebonden buiten ruimte:

6 m²




Externe bergruimte:


-




Verwarming:

c.v.-ketel



Omschrijving


van de woning

Heerlijk wonen in een groene omgeving en dicht bij het historische centrum van
Amersfoort; dat

kan in dit instapklare 2 kamer appartement. Gelegen op de begane grond van een
kleinschalig
appartementencomplex.




Dit lichte appartement is recent helemaal opgeknapt. Het heeft een sfeervolle woon-
en
slaapkamer en een moderne keuken met ontbijtbar. De praktische ingedeelde
badkamer, het

separate toilet en 2 balkons maken het compleet.




Noemenswaardig is de rustige en vrije ligging; zowel aan de voor- als achterzijde van
het
appartement. Het winkelcentrum Euterpeplein, de historische binnenstad en park
Randenbroek
liggen op loopafstand. Diverse uitvalswegen en het Centraal Station liggen dicht in de
buurt.



Indeling


van de woning

Hal met automatische deuropener op de begane grond.

Entree/hal met inpandige berging voor de cv-ketel, wasmachine en opslag, vaste
kasten en het

toilet. Vanuit de hal is er ook toegang tot de badkamer met douche en wastafel en de
moderne
keuken in lichte kleurstelling welke is voorzien van de benodigde inbouwapparatuur.
Bij de

keuken is het eerste balkon. Aan de lichte en royale woonkamer grenst de
slaapkamer met het

tweede balkon.




Bijzonderheden:

- Centrale ligging ten opzichte van het centrum van Amersfoort en natuur;

- Goed onderhouden en keurig afgewerkt;

- Geheel voorzien van een fraaie laminaat vloer;

- Nieuwe keuken met nieuw inbouwapparatuur;

- Servicekosten bedragen € 96,- 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


