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Kenmerken

& specificaties

Inhoud woning:

Woonoppervlakte:

Perceeloppervlakte:

Bouwjaar:

360

125

145

1993



Sfeervolle 
hoekwoning
Bijzonder riante sfeervolle hoekwoning met maar liefst 5 slaapkamers, lichte
tuingerichte  woonkamer met diepe tuin en veranda.




De woning is keurig afgewerkt, met moderne keuken en badkamer, bovendien veel
lichtinval en daardoor lichte woning. De heerlijke diepe en rustige tuin met berging en
veranda is gelegen op het zuid-oosten. 




De ligging is zeer gunstig aan de rand van de architectuurwijk Kattenbroek tegen het
stadspark en Schothorsterbos aan. Maar ook winkelcentra Emiclaer en Hoogland zijn
nabij gelegen net als het openbaar vervoer en uitvalswegen (A1 en A28). 





Entree, meterkast (negen groepen),
vrijhangend toilet met fontein geheel
betegeld, tuingerichte woonkamer met
fraaie raampartijen richting de tuin, de
ramen beschikken over screens. 

De keuken is gelegen aan de voorzijde
van de woning, deze is geüpgraded en
heeft moderne fronten en modern
aanrechtblad. Deze verdieping is
voorzien van Frans eikenhouten
vloerdelen en de wanden zijn
afgewerkt met spackspuitwerk.





Drie mooie slaapkamers allen voorzien
van grenen geverfde vloerdelen en
keurig afgewerkte wanden. De indeling
is aangepast waardoor twee van de
drie kamers beschikken over een
schuifwanden kast. De moderne
badkamer is voorzien van een
inloopdouche, dubbele wastafel en
toilet. In de badkamer is een extra raam
geplaatst, daarnaast is er mechanische
ventilatie aanwezig. Op de overloop
bevindt zich de cv-installatie in een
afgesloten kast. 











Deze verdieping is in 2005 geplaatst en
is keurig afgewerkt, beschikt over twee
ruime slaapkamers en een wasruimte,
hier is ook nog voldoende bergruimte
aanwezig en de mogelijkheid gemaakt
voor een 3e toilet. 







De tuin is keurig aangelegd, onderhoudsvriendelijk en
is voorzien van sierbestrating, pergola, veranda en een
berging met elektra. Als gevolg van de hoekligging is
de achtertuin direct via het zijpad te bereiken.







Bijzonderheden:

• Keurig en neutraal afwerkingsniveau;

• Gelegen op een hoek met keurig
aangelegde tuin; 

• Dakopbouw geplaatst in 2005;

• Screens op de begane grond;

• Woonoppervlak: 125 m2 inhoud ca.
360 m3. 




Kortom een ideale woning voor een
gezin met opgroeiende kinderen.





Begane grond



Eerste verdieping



Tweede verdieping



Kadastrale kaart



Wonen in

Amersfoort
Amersfoort is een groeistad en vervult economisch een regiofunctie met een sterk
gegroeid bedrijfsleven, heeft een van de grootste spoorwegknooppunten van
Nederland en is een belangrijke garnizoensstad. De binnenstad bezit een middeleeuws
karakter met grachten.




De stad Amersfoort dankt zijn ontstaan en naam aan een doorwaadbare plaats of
voorde in de rivier de Eem (vroeger: Amer). De Eem begint waar de Lunterse Beek
(Heiligenbergerbeek) en de Barneveldse Beek (Flierbeek), die water afvoerden uit de
Gelderse Vallei, bij elkaar kwamen in een laagte tussen de Amersfoortse Berg en het
hoger gelegen gebied ten noorden van Amersfoort (Hoogland). Bij die doorwaadbare
plaats werd de Eem gekruist door handelsroutes die van Utrecht naar het oosten en
noorden liepen.
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Het team van Hoekschoeman 

 
 
 
 
Fulco Hoekerswever, Register makelaar taxateur 
“Het blijft boeiend om te horen waarom mensen 
willen verhuizen en hen daarbij te helpen.” 

 
 
 
 
 
 
 
Peter Doornbos, register makelaar taxateur 
“Voor mij is er niets leuker dan woningmakelaardij. 
Je kunt dan echt betekenen voor je klanten.” 
 
 
 
 
 
 

Alexandra van den Bosch, Kandidaat makelaar 
“Het begeleiden van mensen bij 1 van de 
belangrijkste transacties van hun leven blijft 
boeien.” 

 
 
 
 
 
Rebecca Wijntjes, Medewerker binnendienst 
“Ik ben nauw betrokken bij het hele verkoopproces 
en help al onze aan- en verkoopklanten met veel 
plezier.” 
 
 
 
 

Evelien Doppenberg, Medewerker binnendienst 
“Makelaars zijn goed in het verkopen van een huis, 
Ik vind het juist leuk om het papierwerk goed af te handelen.” 


