
AMERSFOORT
Karper 38

Vraagprijs

€ 335.000,- k.k.

033 - 467 1205 | info@himakelaars.nl

www.himakelaars.nl



Kenmerken


& specificaties



Bouwjaar:


2001




Soort:

maisonnette




kamers:


3




Inhoud:

295 m³




Woonoppervlakte:


92 m²




Gebouw gebonden buiten ruimte:

10 m²




Externe bergruimte:


15 m²




Verwarming:

stadsverwarming



Omschrijving


van de woning

Dit goed onderhouden 3-kamer hoekappartement (maisonnette) heeft een zonnig
dakterras en een eigen parkeerplaats in de parkeerkelder. 




Het complex waar deze maisonnette toe behoord ligt in de "Stadstuin” in de wijk
Nieuwland. Wonen in een groene omgeving met overal plekken om te zitten en te
spelen! Daarnaast ligt de woning zeer gunstig, alle dagelijkse voorzieningen bevinden
zich in de wijk en binnen een paar minuten zit je op de snelwegen A1 en A28.






Algemeen:

- eigen parkeerplaats en aparte berging in de kelder

- bouwjaar 2001

- dak van het dakterras is onlangs vervangen

- goed onderhouden appartement

- servicekosten € 118,12 per maand



Indeling


van de woning

Begane grond: entree, hal met meterkast, trapkast en toilet. Een ruime slaapkamer
voorzien van Frans balkon en een complete badkamer voorzien van ligbad, douche
en wastafel.




Eerste verdieping:

Deze hele verdieping is in gebruik als woonruimte. De ruime woonkamer is voorzien
van laminaatvloer en door de vele ramen heerlijk licht. Doordat dit appartement op
de hoek is gelegen heb je vanaf hier fijn uitzicht over de Stadstuinen. De halfopen
keuken is voorzien van een inductie kookplaat en afwasmachine.




Tweede verdieping:

Overloop met ruimte voor de wasmachine en tweede toilet welke met een
schuifdeur is afgesloten. Verder bevindt zich hier de tweede royale slaapkamer en
het zonnige dakterras met uitzicht over de groene omgeving.























Plattegrond



Plattegrond



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


