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Kenmerken

& specificaties

Inhoud woning:

Woonoppervlakte:

Perceeloppervlakte:

Bouwjaar:

282

75

161

1956



Gemoderiseerde 
hoekwoning
Deze volledig gemoderniseerde en geïsoleerde hoekwoning ligt op loopafstand van het
gezellige centrum van Amersfoort. Met een nieuwe keuken, nieuwe badkamer, strak
gestuukte wanden en plafonds is deze woning instapklaar te noemen!

 

Wil je deze woning vergroten, dan kan dat eenvoudig door de aangebouwde berging bij
de woning te betrekken (deze is namelijk al voorzien van volledige isolatie en
vloerverwarming). Zelfs aan de achterzijde kan er over 2 verdiepingen uitgebouwd
worden en de nok kan verhoogd worden voor een extra verdieping. Opties te over dus!




De ruime tuin ligt op het zuidoosten en heeft toegang tot de aangebouwde stenen en
geïsoleerde berging. De ruime tuin is via de zijkant bereikbaar van af de openbare weg.
In deze berging is naast een klein keukenblok ook de wasmachine-aansluiting
aanwezig.
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Begane grond: 

Entree, hal met trap naar de eerste
verdieping, bergruimte en toilet. De
woonkamer heeft aan zowel de
voorzijde als aan de tuinkant grote
ramen en is voorzien van een pvc
vloer. De halfopen moderne keuken is
voorzien van een koel-/
vriescombinatie, inductie kookplaat,
oven en afzuigkap, vaatwasser
aansluiting. 









Eerste verdieping: 

Via de overloop kom je in de 3
slaapkamers en de nieuwe badkamer
voorzien van inloopdouche,
wastafelmeubel en toilet. 



















Boven bevindt zich nog een praktische
bergzolder. 









Kenmerken:

- voorzien van dubbel glas, muurisolatie
en vloerisolatie. 

- 6 zonnepanelen

- energielabel 

- schilderwerk buitenzijde uit 2020

- op loopafstand van winkels en de
binnenstad
- verwarmde aangebouwde volledig
geïsoleerde berging met
vloerverwarming en elektra.





De ligging van deze woning is ideaal, De
Houtmanstraat is een rustige straat en ligt op
loopafstand van het winkelcentrum, de binnenstad en
scholen. Voor de kinderen zit aan het einde van de
straat de mooie speeltuin Kruiskamp. Voor de
dagelijkse boodschappen heb je het winkelcentrum
Neptunusplein om de hoek. Daarnaast zijn de
ontsluitingswegen A1 en A28 snel te bereiken.





Begane grond



Eerste verdieping



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.



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 iets 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, ík vind het 
juist leuk om het papierwerk goed af te handelen.” 

 
 
 
 
 
Met onze jarenlange ervaring op de regionale woningmarkt zijn we in de omgeving Amersfoort 
bekend in iedere straat. Wij wijzen u graag als eerste op kansen, maar behoeden u ook voor 
risico’s. 
U vindt ons kantoor aan de Arnhemseweg 11 in Amersfoort. We zijn u graag van dienst! 
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