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Kenmerken

& specificaties

Inhoud woning:

Woonoppervlakte:

Perceeloppervlakte:

Bouwjaar:

405

121

123

1984



Ruime 
eengezinswoning
Verrassend ruime eengezinswoning door de uit- en opbouw, aangelegde achtertuin met
berging en een vrij uitzicht op het Stadspark Schothorst!




Deze woning valt aan de buitenkant op vanwege de bouwstijl en de houten
gevelbekleding. Deze gevelbekleding, in combinatie met houtskeletbouw, zorgt voor
een uitstekende isolatie en is bovendien onderhoudsarm. Aan de achterzijde is de
woning op zowel de begane grond als de eerste en tweede verdieping uitgebouwd
waardoor het nu beschikt over 120 m2 woonoppervlak. 




Met een uitzicht op stadspark Schothorst, het winkelcentrum Schothorst op
wandelafstand en het centrum van Amersfoort op 10 minuten fietsen, is de locatie erg
aantrekkelijk te noemen. Een speeltuin voor de deur en een privé speelvoorziening in
een afgesloten binnenterrein aan de achterzijde versterken deze aantrekkelijke locatie. 











Begane grond: 

entree/hal met meterkast, garderobe
en toiletruimte. De grote woonkamer is
voorzien van een parketvloer (nog
opnieuw te schuren), grote raampartij
zorgt voor veel lichtinval in de
woonkamer. 









De open keuken is ingericht met een U-
opstelling en grotendeels voorzien van
inbouwapparatuur.









1e verdieping: 

overloop met toegang tot 3 flinke
slaapkamers die allemaal zijn voorzien
van dubbele beglazing. De badkamer is
inpandig en ingericht met een douche,
badkamermeubel met wastafel en een
2e toilet. 









2e verdieping: 

royale voorzolder met vaste berging
voorzien van CV-ketel (combiketel HR
2004) en wasmachineaansluiting.
Vanaf de overloop heb je toegang tot
de royale slaapkamer aan de
achterzijde. 









Het perceel met privé speelplaats wat achter de
woning ligt, is in gezamenlijk eigendom met de rest
van de bewoners van het blok.



Begane grond



Eerste verdieping



Tweede 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

Persoonlijke benadering, 
doeltreffendheid en klantgerichtheid 
staat voorop bij onze advisering.

Met onze jarenlange ervaring op de
regionale woningmarkt zijn we in
omgeving Amersfoort bekend in iedere
straat. Wij wijzen u graag als eerste op
kansen, maar behoeden u ook voor
risico's.








Vanaf 1 juli 2013 vindt u ons kantoor aan
de Arnhemseweg 11 in Amersfoort. Onze
twee beëdigde makelaars en onze
binnendienstmedewerkers zijn u graag
van dienst.
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