
AMERSFOORT
Hinderstein 28

Vraagprijs

€ 279.500,- k.k.

033 - 467 1205 | info@himakelaars.nl

www.himakelaars.nl



Kenmerken


& specificaties

Bouwjaar:

1985




Soort:


portiekflat




kamers:

3




Inhoud:

195 m³




Woonoppervlakte:


64 m²




Gebouw gebonden buiten ruimte:

5 m²




Externe bergruimte:


6 m²




Verwarming:

c.v.-ketel



Omschrijving


van de woning

Wonen op loopafstand van zowel Park Schothorst als winkelcentrum Schothorst en
de binnenstad van Amersfoort ook dichtbij? Dat kan in dit 3-kamer appartement! 




Op de bovenste etage van dit kleinschalige complex ligt dit gezellige appartement. De
ruime woonkamer is heerlijk licht en heeft een praktische open keuken voorzien van
diverse inbouwapparatuur. Vanuit de woonkamer is het ruime balkon te bereiken,
gelegen op het zuidoosten, waardoor je een groot gedeelte van de dag van het
zonnetje kunt genieten! Aan de achterzijde liggen de 2 slaapkamers waarvan 1
voorzien is van een praktische inbouwkast.



Indeling


van de woning

Begane grond:

Entree voorzien van video-installatie, brievenbussen, trappenhuis en toegang tot de
bergingen.



Appartement:

Hal met meterkast en toegang tot alle vertrekken. Aan de voorzijde de woonkamer
met voldoende ruimte voor een ruime zithoek en een grote eettafel. De open keuken
in lichte kleurstelling is voorzien van gasfornuis, oven, afwasmachine en koelkast.
Vanuit de hal is zijn ook de badkamer, met inloopdouche, wastafel en wasmachine-
aansluiting, en het separate toilet te bereiken. Aan de achterzijde liggen de 2
slaapkamers, één grotere en één kleine kamer.




Kenmerken:

- bouwjaar 1985

- Woonoppervlak 64 m2

- Servicekosten € 98,-  per maand

- Berging op de begane grond

- Voldoende parkeergelegenheid bij het complex.

















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


