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Kenmerken

& specificaties

Inhoud woning:

Woonoppervlakte:

Perceeloppervlakte:

Bouwjaar:

454

174

385

1933



Ruime uitgebouwde 
twee onder één kap
Uitgebouwde twee-onder-één-kap woning met een garage en een tuin rondom de
woning, met maar liefst 174 m2 aan woonoppervlakte 




Deze woning in het geliefde Leusderkwartier is duidelijk groter dan de gemiddelde jaren
’30 woning. Door de uitbouw ontstaat een riante woonkamer, keuken heeft hierdoor
ook een extra zitgelegenheid gekregen en door de zijingang een leuke zit-werk-
speelhoek aan de voorzijde. De verdieping biedt bovendien zelfs 6 slaapkamers en een
vliering met vaste trap.




De ligging van deze woning is prachtig vrij gelegen, in de hoek van de Jan van der
Heijdenstraat en de Einsteinstraat, ideaal ten opzichte van de winkels van de
Leusderweg, de historische en gezellige binnenstad binnen handbereik en de bossen
van Nimmerdor zo goed als in de achtertuin!




Overigens zijn er ook nog diverse mogelijkheden om de woning anders in te delen, door
een juiste interne verbouwing is ook een open keuken of extra badkamer mogelijk. 




De woning is al gedeeltelijk geïsoleerd en is voorzien van 6 zonnepanelen en
energielabel C.









Begane grond:

entree/hal met toilet en toegang tot
de kelder. Via de openslaande deuren
komt u in de sfeervolle uitgebouwde
woonkamer voorzien van parketvloer
en een open haard. Hier heeft u zowel
aan de voorzijde als aan de tuinzijde
gezellige hoeken om te zitten en is er
voldoende ruimte voor een grote
eettafel. 













De dichte keuken is voorzien van
diverse apparatuur en een granieten
aanrechtblad. Achter de keuken ligt de
serre waar je heerlijk kunt zitten of
eten met het zicht op de tuin.



















1ste verdieping: 

royale overloop met daglicht, 3
slaapkamers waarvan 2 ruime kamers











Slaapkamer met vaste kast en
dakterras.







De badkamer is gemoderniseerd en
klaar om te gebruiken. De wasmachine
kan ook eventueel op een andere
locatie in de woning.







2de verdieping: overloop met inbouwkast en 3
slaapkamers onder het schuine dak van de woning,
alle 3 van een mooi formaat en voorzien van wastafel
en uiteraard van daglicht.





Via deze overloop is er nog een vaste
trap gecreëerd naar de zolderkamer.
Waar nog vroeger door één van de
huurders, Piet Prins, historie is
geschreven (wie kent de boeken van
o.a. Snuf de hond niet :). Daarnaast is
er een ruime vliering welke met een
losse trap bereikbaar is.



Zeker noemenswaardig is de tuin rondom de woning,
de garage staat in de achtertuin voor de liefhebber een
fantastische ruimte. Met de auto is er nog een
mogelijkheid om te komen maar dan moet de zijtuin
aangepakt worden. De achtertuin ligt heerlijk vrij en
uitstekend op de zon. Ook achter de garageboxen ligt
nog een stukje tuin wat heel handig is.






Kortom een ruime helft van dubbel die de moeite
waard is om te bekijken!



Begane grond



Eerste verdieping



Tweede verdieping



Vliering



Garage



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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