
AMERSFOORT
Camera Obscurastraat 61

Vraagprijs

€ 289.000,- k.k.

033 - 467 1205 | info@himakelaars.nl

www.himakelaars.nl



Kenmerken


& specificaties



Bouwjaar:


1986




Soort:

benedenwoning




kamers:


3




Inhoud:

210 m³




Woonoppervlakte:


72 m²




Externe bergruimte:

10 m²




Verwarming:


c.v.-ketel



Omschrijving


van de woning

Prachtig afgewerkt 3 kamer appartement op de begane grond met riante tuin
inclusief overkapping en stenen berging. 




Ideaal voor starters alsmede ook voor ouderen, direct vanaf de stoep in je eigen
appartement stappen, die dan ook nog helemaal gemoderniseerd is met mooie
badkamer en keuken!




Dit instapklare appartement ligt bovendien nabij veel voorzieningen zoals
Winkelcentrum Schothorst en Park Schothorst, maar ligt ook op slechts tien minuten
fiets afstand van de dynamische en sfeervolle Amersfoortse binnenstad.




Wilt u na de zomer zelf genieten van dit appartement, kom dan snel kijken en wordt
de nieuwe eigenaar.




Servicekosten EUR 77,- per maand



Indeling 


van de woning

Entree, meterkast en cv-kast, aan beide kanten van de hal een slaapkamer waarvan 1
ruim, de moderne badkamer is voorzien van hangend toilet, douchhoek en dubbel
wastafel met 2 kommen en uit de wand komende kranen. De praktische inpandige
berging is ideaal voor huishoudelijke spullen alsmede voorraad. De tuingerichte
woonkamer heeft veel licht door de raampartijen over de volle breedte en de open
keuken met inbouwapparatuur. Door de hoekopstelling en de bar is het heerlijk open
en toch ook nog knus achter een muurtje gelegen. De laminaatvloer maakt het
geheel netjes.




De tuin is verrassend ruim door de extra breedte (achter de berging), hierdoor is er
naast de standaard stenen berging, nog een houten berging en een overkapping om
heerlijk onder te zitten.




Achtergelegen gemeente tuin maakt dat ook het uitzicht vanaf deze achtertuin
lekker ruim voelt.





















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


