
SOEST
Veenbesstraat 84

Vraagprijs

€ 325.000,- k.k.

033 - 467 1205 | info@himakelaars.nl

www.himakelaars.nl



Kenmerken


& specificaties

Bouwjaar:

1968




Soort:


portiekflat




kamers:

4




Inhoud:

260 m³




Woonoppervlakte:


100 m²




Overige inpandige ruimte:

-




Gebouw gebonden buiten ruimte:

8 m²




Externe bergruimte:


7 m²




Verwarming:

c.v.-ketel



4- kamer 
appartement

Op de eerste verdieping, met een schitterend uitzicht over de vijver en het groen, ligt
dit 4-kamer appartement met balkon.

Het appartementencomplex heeft een afgesloten entree met intercominstallatie, een
toegang tot de centrale hal met uw brievenbus, de lift en natuurlijk het trappenhuis.
Meer dan voldoende parkeergelegenheid voor de deur!

De ligging van het appartement is gunstig gelegen ten opzichte van winkels,
zorgvoorzieningen en openbaar vervoer. De Soesterduinen en de bossen liggen op
slechts enkele minuten fietsen,




Indeling appartement:

Hal met toegang tot de woonkamer met aansluitend een eet-/werkkamer en
toegang tot het zonnige balkon op het zuidwesten. Een grote slaapkamer met vaste
kast en een kleinere slaapkamer. Een dichte keuken en een badkamer met douche,
wastafel en wasmachine-aansluiting, een separaat toilet. In de hal bevindt zich nog
een ruime bergkast en de stookruimte. 




Bijzonderheden:

- geheel voorzien van dubbele beglazing

- gezonde en actieve Vereniging van Eigenaren

- Servicekosten € 220,- 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


