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Kenmerken

& specificaties

Inhoud woning:

Woonoppervlakte:

Perceeloppervlakte:

Bouwjaar:

407

118

162

1990

Ruime leefruimte op de begane grond
Gladde wandafwerking en modern plafond met 
verlichting
Kindvriendelijke omgeving
Energielabel B



Hoekwoning met 
veel leefruimte
Aan de buitenzijde zult u niet vermoeden hoeveel ruimte er in deze hoekwoning aan de
Banjostraat verscholen zit! Op de begane grond bevindt zich een royale woonkamer in
open verbinding met de eetkamer en de keuken voorzien van een eiland. De woning is
modern en sfeervol afgewerkt met een luxe keuken en nieuw sanitair.




De woning ligt aan een autoluwe straat aan een groen park. Diverse scholen, het
winkelcentrum, kinderopvang en het openbaar vervoer liggen allemaal in de directe
omgeving. Wil je naar de gezellige binnenstad van Amersfoort, binnen een kwartiertje
fietsen is deze te bereiken. 






Kenmerken:

- Door de ligging biedt de woning veel privacy

- Besloten tuin met mogelijkheid voor parkeren op eigen terrein

- Ruime vrijstaande berging in de tuin

- Gelegen aan een groen park met een groot grasveld





Begane grond: Via de hal
kom je in de grote
leefruimte van maar liefst
43 m² van de woning. Hier is 
er voldoende ruimte voor
een royale zithoek en een
grote eettafel voor de hele
familie. De begane grond is
voorzien van een marmeren 
vloer met vloerverwarming.









De half open keuken is
voorzien van diverse
inbouwapparatuur en een
groot spoeleiland. Middels
een deur in de keuken kom
je in de tussenhal met de
trap naar de eerste
verdieping, het moderne
toilet en de praktische
bijkeuken met bergruimte,
de wasmachine aansluiting
en de cv-opstelling. 









Via de overloop bereik je de 
3 slaapkamers van goed
formaat. Daarnaast is er een 
zeer grote bergruimte











De moderne badkamer
voorzien van inloopdouche,
toilet en groot
wastafelmeubel.







Vanuit de keuken kom via een grote
schuifpui in de besloten tuin gelegen  op 
het oosten. Deze biedt naast groen en
terras ook de mogelijkheid om te
parkeren op eigen terrein.



Begane grond



Eerste 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.



           
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.” 
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