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KENMERKEN

SOORT WONING:

maisonnette





ENERGIELABEL:


-




BOUWJAAR:


2006




WOONOPPERVLAKTE:


116 m²




INHOUD:


392 m³




PERCEELOPPERVLAKTE:


0 m²



OMSCHRIJVING
Wilt u graag in het centrum van het mooie 
Scherpenzeel wonen? Wenst u een groot 
dakterras en veel woonoppervlakte? Wilt u 
dichtbij de winkels en toch ook in het 
buitengebied wonen? Dan is de Martkstraat 16 E 
precies wat u zoekt. Dit moderne appartement 
heeft een groot trappenhuis en uiteraard mag 
een lift niet ontbreken.




Dit appartement is het type maisonnette en heeft 
dus twee woonlagen. Op de eerste woonlaag 
treft u de badkamer met ligbad, douche en 
wastafel aan. Het toilet is separaat van de 
badkamer. In de hal treft u ook nog de meterkast 
aan en toegang tot twee royale slaapkamers. 
Ook is er een kast waar u uw wasmachine en 
droger kwijt kan. Tot slot treft u op deze 
verdieping nog een zeer grote inloopkast aan.




Op de tweede verdieping komt u terecht in een 
prachtige ruimte. Een fraaie luxe open keuken 
met een groot kookeiland, een barretje en de 
luxe inbouwapparatuur van deze keuken een 
heerlijke plek om lekker te kokkerellen en toch ook 
contact met elkaar te houden. De zithoek is aan 
de voorzijde geplaatst en door de hoeveelheid 
praktische ruimte kan je het appartement op 
diverse manier indelen. Ook is het gehele 
appartement voorzien van airconditioning. 




Bij de keuken zit een deur naar het grote 
dakterras. Deze is op het oosten gelegen en biedt 
een fraaie aanblik over Scherpenzeel. Doordat 
het appartement op de bovenste verdieping is 
gelegen kan je genieten van de zon en heb je 
ook een mooi aanzicht op de kerktoren. Aan de 
achterzijde van het complex is het dus heerlijk 
rustig genieten en dat midden in het centrum van 
Scherpenzeel. 




Onder in het gebouw treft u uw eigen ruime 
berging aan en heeft uw eigen twee 
parkeerplaatsen.





Indeling




Entree hal met meterkast, toegang tot het toilet, 
wasruimte, badkamer, inloopkast en twee 
slaapkamers. 




Eerste verdieping

Grote open ruimte met keuken en woonkamer en 
toegang tot het dakterras. De deur naar het 
dakterras beschikt over vol automatische 
zonwering.




Balkon

Groot en zonnig dakterras.




Bijzonderheden

- Fraai dakterras;

- Airconditioning;

- Luxe keuken;

- Eigen berging en twee parkeerplekken;

- In het centrum van Scherpenzeel gelegen;

- Bouwjaar 2006.













































































PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



KADASTRALE KAART



LOCATIE OP DE KAART

KOM JIJ HIER 
BINNENKORT 
WONEN?



INTERESSE IN DEZE WONING?

Neem vrijblijvend 

contact met ons op!

Eerenbeemt Makelaardij


Dorpsstraat 1


3931 ED Woudenberg






033 - 286 55 11


info@eerenbeemtmakelaardij.nl


www.eerenbeemtmakelaardij.nl
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Voor de onderstaande zaken -ongeacht of ze roerend dan wel onroerend zijn- geldt dat ze soms wel 
en soms niet in de woning achterblijven. De lijst is bedoeld om duidelijkheid te scheppen om 
discussies achteraf te voorkomen. 
 
 
 
 Blijft 

achter 
Gaat 
mee 

Kan worden 
overgenomen 

n.v.t. 

Woning 
Interieur 
Verlichting, te weten:  

- inbouwspots/dimmers     
- opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers     
- losse (hang)lampen     

(Losse)kasten, legplanken, te weten:     
Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten: 

- gordijnrails     
- gordijnen     
- overgordijnen     
- vitrages     
- rolgordijnen     
- lamellen     
- jaloezieën     
- (losse) horren/rolhorren     

Vloerdecoratie, te weten: 
- vloerbedekking     
- parketvloer     
- houten vloer(delen)     
- laminaat     
- plavuizen     

 Blijft 
achter 

Gaat 
mee 

Kan worden 
overgenomen 

n.v.t. 

 
(Voorzet) openhaard met toebehoren     
Allesbrander     
Houtkachel     
(Gas)kachels     
Designradiator(en)     
Radiatorafwerking     
Overig, te weten: 

- spiegelwanden     
- schilderij ophangsysteem     
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Keuken 
Keukenblok (met bovenkasten)     
Keuken (inbouw)apparatuur, te weten:     
Keukenaccessoires, te weten:     
Sanitair/sauna 
Toiletaccessoires:     
Wastafelkast     
Badkamer meubel     
 Blijft 

achter 
Gaat 
mee 

Kan worden 
overgenomen 

n.v.t. 

     
Badkameraccessoires     
Sauna met toebehoren     
     
Exterieur/installaties/veiligheid/energiebesparing     
Schotel/antenne     
Brievenbus     
Kluis     
(Voordeur)bel     
Alarminstallatie     
(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie     
Rookmelders     
(Klok)thermostaat     
Airconditioning     
Warmwatervoorziening, te weten: 

- CV-installatie     
- boiler     
- geiser     

Screens     
Rolluiken     
Zonwering buiten     
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 Blijft 
achter 

Gaat 
mee 

Kan worden 
overgenomen 

n.v.t. 

     
Isolatievoorzieningen     
Telefoonaansluiting/internetaansluiting     
Veiligheidsschakelaar wasautomaat     
Waterslot wasautomaat     
Zonnepanelen     
Oplaadpunt elektrische auto     

 
 
 
 
Tuin 
Inrichting 

Tuinaanleg/bestrating     
Beplanting     

 
Verlichting/installaties 

Buitenverlichting     
Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder     

 
Bebouwing 

Tuinhuis/buitenberging     
Kasten/werkbank in tuinhuis/berging     
(Broei)kas     

 
Overig 
Overige tuin, te weten:     

- (sier)hek     
- vlaggenmast(houder)     

 


