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Kenmerken

& specificaties

Inhoud woning:

Woonoppervlakte:

Perceeloppervlakte:

Bouwjaar:

577

149

247

2000

parkeerplaats op eigen terrein
kindvriendelijke omgeving
op loopafstand van zowel het centrum als Park 
Randenbroek
energielabel A
dak is geschikt voor zonnepanelen



Royale hoekwoning 
met garage







Deze royale hoekwoning met garage ligt op een ruim perceel (247 m2) en op
loopafstand van het gezellige stadscentrum van Amersfoort. 




De woning is in 2000 gebouwd, waardoor het goed geïsoleerd is en tevens 5 goede
slaapkamers biedt. Bovendien heeft het een heerlijk ruime tuin op het zuidwesten en
veel leefruimte op de begane grond. 




De woning is zeer fraai gelegen aan een rustig en kindvriendelijk hofje, op loopafstand
van het stadscentrum en winkelcentrum Euterpeplein. Nabij Centraal Station en
uitvalswegen.



Woonoppervlakte  149 m2 en interne ruimte (garage) 16 m2.











Woonkamer




De woonkamer is over de gehele
breedte van de woning gelegen en
heeft door de grote raampartijen
heerlijk uitzicht over de achtertuin. 







Keuken




De halfopen keuken ligt aan de
voorzijde en is voorzien van diverse
inbouwapparatuur, waaronder een 6-
pits Boretti gasfornuis, een koel-/
vriescombinatie en een afwasmachine. 











Eerste verdieping




vanaf de overloop kom je in de 3
slaapkamers van goed formaat













Badkamer




De lichte badkamer met daglicht en
voorzien van ligbad, douchecabine,
hangend toilet en wastafel.









Tweede verdieping




Hier bevinden zich 2 ruime
slaapkamers, aan de voor- en
achterzijde en een aparte wasruimte
met opstelling cv-ketel.







Tuin




De heerlijke tuin met diverse zitjes ligt
op het zuidwesten





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.



           
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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