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Kenmerken


& specificaties

Bouwjaar:

2010




Soort:


galerijflat




kamers:

2




Inhoud:

115 m³




Woonoppervlakte:


35 m²




Verwarming:

c.v.-ketel




Bijzonderheden:


- Verwarming en warm water middels cv-combiketel. 

- Volledig geïsoleerd, energielabel A. 


- Het appartement maakt deel uit van een actieve VvE. 

-Servicekosten VVE thans circa € 55,= per maand. 


- oplevering in overleg.



Omschrijving


van de woning

Op zoek naar een kant en klare twee-kamer appartement (35m2) gebouwd in 2010 in
de wijk Zuilen? Het appartement is gelegen in een speels opgezet complex met veel
jonge mensen om je heen. De supermarkt zit letterlijk om de hoek,

je kunt gratis parkeren in de omgeving en met de fiets naar Station Zuilen duurt
slechts 7 minuten en naar het Centrum van de stad 15 minuten. Ben je klaar met
huren en wil je iets kopen voor jezelf? Hier kun je comfortabel wonen met lage
maandlasten.



Indeling: Via de gemeenschappelijke, afgesloten entree met intercom kom je op het
binnenterrein met de toegang tot de appartementen en de gemeenschappelijke
fietsenberging. Je komt binnen in de hal van waaruit je alle ruimtes kunt bereiken.
Allereerst kom je bij de knusse slaapkamer gelegen aan de rustige achterzijde. Daarna
kom je in de lichte badkamer met douche, wastafelmeubel en toilet. Vervolgens kom
je de berging met cv-opstelling tegen en hier kan ook de wasmachine staan. Als
laatste kom je in de lichte woonkamer met een Frans balkon naar de straatzijde. De
open keuken is voorzien van een modern hoek-opgesteld blok met apparatuur. Er ligt
een lichte laminaatvloer in het appartement.













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


