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Kenmerken


& specificaties

Bouwjaar:

1995




Soort:


portiekflat




kamers:

4




Inhoud:

417 m³




Woonoppervlakte:


112 m²




Overige inpandige ruimte:

-




Gebouw gebonden buiten ruimte:

12 m²




Externe bergruimte:


8 m²




Verwarming:

c.v.-ketel



Omschrijving


van de woning

In de oude binnenstad, achter deze stijlvolle gevel van het voormalig St. Elisabeth
Gasthuis ligt dit onder architectuur verbouwde appartement van 112 m2 met
overdekte eigen parkeerplaats.




Achter de grote uitspringende erker aan de voorzijde bevindt zich een lichte werk-
hobbykamer. De erker sluit aan op de ruime living met zonnig loungeterras dat
uitkijkt op de groene binnentuin.




Het appartement biedt twee slaapkamers en een superluxe badkamer met vrijstaand
bad en infraroodsauna (2018).




De penthouseachtige indeling met doorlopende spiegelwand en design woonkeuken
verbinden alle leefruimtes met elkaar en maken het tot een uniek en eigentijds thuis
binnen de oude stadsmuren.




Ondanks de rustige ligging aan de rand van het stadspark, vindt u op twee minuten
lopen het bruisende centrum met de supermarkt, hippe koffietentjes en gezellige
terrasjes.



Indeling






Brede open hal met videofoon en lange spiegelwand, waarin zich meerdere (garderobe-)
kasten bevinden alsmede de toegangsdeuren tot 2 ruime slaapkamers. De hal loopt over in
de royale tuingerichte living bestaande uit een design-keuken met een houtkleurig 

(inductie-) kookeiland annex eettafel. Daar tegenover bevindt zich een design-aanrecht met
inbouwapparatuur (o.a. een vaatwasser en speciale pizza oven.), welke overgaat in een
wand- en audiomeubel. De zonnige en royale living is voorzien van brede raampartijen en
openslaande deuren welke toegang geven tot het grote (overdekte) terras op de het
zuidwesten en zicht biedt op de fraaie aangelegde parktuin.




In het “2e deel” van de hal bevindt zich een 2e spiegelwand met 7 kasten alsmede een
modern hangend toilet en de luxe badkamer met vrijstaand ligbad, douchehoek met
infrarood sauna, fraai design badkamermeubel. De wasmachine en droger zijn keurig
ingebouwd achter een maatwerkkast. Aan de voorzijde de uitspringende erker die thans
gebruikt wordt als kantoor, bibliotheek en muziekkamer.




Een eigen overdekte parkeerplaats en separate berging zijn aanwezig in het souterrain,
bereikbaar per lift en trap.




Algemeen: Bouwjaar 1995. Het betreft een gewilde locatie aan de rand van de oude stad
nabij het Plantsoen. Een bijzonder goed onderhouden gebouw met een uitstekende VVE,
hardhouten kozijnen, volledige isolatie, liftinstallatie, invalidelift en extra hoge plafonds van
maar liefst 2,75m! De servicekosten bedragen ca. €155,-- per maand. 




Heeft u altijd al willen wonen in de historische binnenstad van Amersfoort met alle
voorzieningen binnen handbereik? Dit is uw kans!































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


