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Ruime vrijstaande 
woning
Deze ruime vrijstaande woning met achtertuin op het westen, zij en voortuin,
bovendien een garage en oprit voor 2 auto's ligt aan een doodlopend straatje in
Hooglanderveen. Met het gezellige dorpscentrum van Hooglanderveen en alle
voorzieningen van de wijk Vathorst dichtbij is het heerlijk wonen hier!




De woning heeft een riante woonkamer met grote ramen en haard en een half open
keuken op de begane grond. Op de verdieping zijn 4 slaapkamers, een complete
badkamer en een aparte wasruimte. Bovendien is de woning onderhoudsarm door de
kunststofkozijnen en energiezuinig met label A en 24 zonnepanelen. 




De tuin is fraai aangelegd en is de gehele zomer mooi in bloei. Door de diverse
terrassen kun je hier de hele dag genieten van zowel zon als schaduw.





Begane grond: entree, hal met
garderobe, zwevend toilet, meterkast
en mooie glazen deur die toegang
geeft tot de woonkamer. De ruime
woonkamer ligt aan de voorzijde van
de woning is voorzien van een
gezellige gashaard (en plek voor een
vleugel), door de vele ramen en
erkerhoek is de woonkamer heerlijk
licht. DE extra deuren geven direct
toegang tot het terras aan de zijkant
(zuid).









De halfopen keuken is voorzien een composieten
aanrechtblad, een Quooker en diverse Miele
apparatuur, waaronder een inductie koopplaat,
afwasmachine, combi-oven, koelkast en aparte
vriezer. Via de terrasdeuren is de diepe tuin
bereikbaar. 











De begane grond is voorzien van een
laminaatvloer.



Eerste verdieping: Via de overloop kom
je aan de voorzijde bij de grootste
slaapkamer over de volle breedte van
de woning (voorheen 2) met
airconditioning.





angrenzend op de overloop de ideale
walk-in closet met voldoende ruimte
voor alle kledingstukken







Aan de achterzijde van de woning de tweede
slaapkamer en de moderne badkamer voorzien van
ligbad, douche en wastafelmeubel. Het tweede toilet is
separaat te bereiken via de overloop.





Tweede verdieping: 

Hier bevinden zich nog 2 slaapkamers,
waarvan 1 voorzien is van een grote
dakkapel. 





Daarnaast is hier de technische ruimte
aanwezig met de wasmachine- en
drogeraansluiting, de cv-ketel en de
mechanische ventilatie. Praktisch is
hier nog een wastafel aanwezig. Extra
bergruimte is er gecreëerd in de nok
waar nog een bergvliering aanwezig is.





De vrijstaande garage biedt voldoende ruimte voor
een auto, fietsen en bergruimte. De ruime oprit is groot
genoeg voor 2 auto’s en aan de woning is een eigen
laadpaal bevestigd.




Kenmerken:

- Voorzien van kunststof kozijnen

- Energiezuinig met 24 zonnepanelen, energielabel A

- Laadpaal op eigen terrein

- Rustig gelegen

- 4 ruime slaapkamers



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 
 
 
 
 
 
 
     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 iets 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, ík vind het 
juist leuk om het papierwerk goed af te handelen.” 

 
 
 
 
 
Met onze jarenlange ervaring op de regionale woningmarkt zijn we in de omgeving Amersfoort 
bekend in iedere straat. Wij wijzen u graag als eerste op kansen, maar behoeden u ook voor 
risico’s. 
U vindt ons kantoor aan de Arnhemseweg 11 in Amersfoort. We zijn u graag van dienst! 



Arnhemseweg 11

3811 NN Amersfoort
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