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Kenmerken


& specificaties



Bouwjaar:


1968




Soort:

portiekflat




kamers:


3




Inhoud:

350 m³




Woonoppervlakte:


100 m²




Gebouw gebonden buiten ruimte:

8 m²




Externe bergruimte:


6 m²




Verwarming:

c.v.-ketel



Omschrijving


van de woning

Veel licht en ruimte in dit appartement 



Om direct maar te laten zien welke mogelijkheden het heeft, deze impressiefoto van
de woonkamer. Dit ruime appartement (100 m2) ligt op de 2e verdieping van een
appartementencomplex in Soest. 

Het appartement heeft een andere indeling dan standaard, door de locatie van de
keuken en de riante slaapkamer, bovendien doordat de hal bij de woonkamer is
betrokken. De afwerking dient geheel te worden verbeterd. 

Het is bereikbaar per lift of trap en voorzien van een zonnig en inpandig balkon met
uitzicht over plein en een bomenpartij. 

Je woont vlakbij het winkelcentra Overhees, de Smitshoef en het openbaar vervoer
naar Zeist, Hilversum en Amersfoort. Ook de drie treinstations en uitvalswegen A27
en A28 zijn nabij. Verder kun je direct vanuit huis wandelingen maken over de Eng
en in de bossen van Soesterveen.



Indeling


van de woning

Direct bij de hal is de woonkamer al zichtbaar, de woonkamer heeft veel
raampartijen waardoor volop daglicht naar binnenkomt. Via de eetkamer/
slaapkamer is het balkon bereikbaar.

De grote slaapkamer zit aan de voorzijde van het complex en de keuken is thans een
afsluitbare ruimte naast de badkamer. De badkamer is verruimd door de hal erbij te
betrekken.



Een appartement met enorm veel ruimte en mogelijkheden. Wel even de handen uit
de mouwen steken.




Bijzonderheden 

- Rustige woonomgeving met alle voorzieningen op korte afstand; 

- Grote (gratis)parkeerplaats voor de deur; 

- Ruim appartement, bouwjaar: 1968; 

- Oplevering: direct/in overleg.























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


