
AMERSFOORT
Randenbroekerweg 136

Vraagprijs

€ 350.000,- k.k.

033 - 467 1205 | info@himakelaars.nl

www.himakelaars.nl



Kenmerken


& specificaties



Bouwjaar:


2000




Soort:

portiekflat




kamers:


3




Inhoud:

267 m³




Woonoppervlakte:


84 m²




Overige inpandige ruimte:

5 m²




Gebouw gebonden buiten ruimte:


7 m²




Verwarming:

c.v.-ketel



Omschrijving


van de woning

Aantrekkelijke appartement (89 m2) op de tweede verdieping met zicht op Park
Randenbroek.



Dit appartement heeft een top ligging binnen het complex, door het zijraam biedt het
veel meer licht en uitzicht, het zicht van af de woonkamer en balkon op het park en
de middagzon is erg aangenaam, bovendien is het verzorgingshuis direct binnen
door bereikbaar. 




Afhankelijk van behoefte zijn de voorzieningen in de omgeving dichtbij; het
stadscentrum, winkelcentrum Euterpeplein ligt op wandelafstand en de bus stopt
nagenoeg voor de deur. Deel uitmakend van het appartementencomplex "Andreas
Staete” kan naar eigen behoefte gebruik worden gemaakt van voorzieningen van
woonzorgcentrum "Nijenstede”: bezoek aan het restaurant, kapsalon of
fysiotherapeut. Het verzorgingshuis Nijenstede is bij calamiteiten en noodgevallen
binnendoor toegankelijk. 




De servicekosten die bedoeld zijn voor het onderhoud en het schoonhouden van het
gebouw bedragen € 122,- per maand.

.



Omschrijving


van de woning

Indeling: 

Vanuit de centrale entree kunt u met een lift naar de 2e etage waar dit appartement
is gesitueerd. Hier treft u de entree naar de woning.

Via de hal heeft u toegang naar een ruime lichte woonkamer, de open keuken is
uitgevoerd met een keukeninrichting voorzien van gasfornuis en koelkast. De
woonkamer en open keuken zijn samen ongeveer 44 m² groot. Het aan de
woonkamer grenzende balkon is van zodanige afmeting dat u daar met meerdere
personen goed kunt zitten. 

De slaapkamer is eveneens ruim en beschikt over rechtstreekse toegang naar de
badkamer. Deze is betegeld tot het plafond en uitgevoerd met inloopdouche, toilet,
wastafel en badkamermeubel. 

Verder beschikt het appartement over een separate toiletruimte, een inpandige
berging met CV-opstelling en aansluiting voor wasmachine en -droger. Dit
appartement heeft een extra ruimte welke geschikt is als werk-/hobbyruimte of extra
bergruimte. Tevens vanuit de hal is de extra berging met cv-ketelopstelling.




In het appartementencomplex is op de begane grond een afgesloten,
gemeenschappelijke fietsenstalling met oplaadpunten voor elektrische fietsen
aanwezig.

















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




