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KENMERKEN

SOORT WONING:

Eengezinswoning





ENERGIELABEL:


A




BOUWJAAR:


2007




WOONOPPERVLAKTE:


100 m²




INHOUD:


351 m³




PERCEELOPPERVLAKTE:


120 m²



OMSCHRIJVING
Comfortabel & verrassend ruim! Aan de 
Valutaboulevard in Vathorst treft u deze 
uitgebouwde eengezinswoning aan. De woning 
beschikt over een royale living, keurige keuken en 
badkamer, 3 slaapkamers, een beschutte 
achtertuin en een (eigen) parkeergelegenheid. 




Naast pluspunten als de praktische indeling en 
afwerking, is de bereikbaarheid perfect.

Op korte afstand tref je het winkelcentrum van 
Vathorst, het gezellige bronpark, speeltuintjes, 
verschillende basis- en middelbare scholen, 
station Amersfoort Vathorst, de bibliotheek en het 
gezondheidscentrum. Zo hoef je nooit ver van 
huis voor de dagelijkse benodigdheden. Het 
station biedt verschillende verbindingen qua 
openbaar vervoer en met de auto rij je binnen 
enkele minuten op de A1 en A28.




Indeling:




Begane grond




Entree onder glazen luifel, hal met meterkast, 
toilet (vrijhangend closet en fontein) en toegang 
tot de woonkamer. Uitgebouwde woonkamer 
met praktische trapkast en grote schuifpui naar 
de tuin. Aan de voorzijde gesitueerde keuken 
welke in een hoekopstelling is uitgevoerd en 
voorzien van Bosch inbouwapparatuur: 5-pits 
kookplaat, oven met pyrolyse functie, vaatwasser 
en koel/vriescombinatie. De begane grond is 
voorzien van een mooie tegelvloer met 
vloerverwarming.




Eerste verdieping:




Overloop met toegang tot de diverse 
verblijfsruimten: Aan de voorzijde van de woning 
treft u de ‘master bedroom’ van ca. 14m2 aan. 
Daarnaast vind u de wasruimte met CV (Intergas, 
2006), mechanische ventilatie unit en 
wasmachine. 





De twee overige slaapkamers van ca. 9m2 zijn 
aan de achterzijde van de woning te vinden. De 
badkamer is voorzien van een tweede toilet, 
wastafel, spiegelkast, design radiator en een 
gelijkvloerse inloopdouche.




Tuin:




De achtertuin is op het noordoosten georiënteerd 
en kent een onderhoudsvriendelijke aanleg met 
een achterom en een houten berging voorzien 
van elektra. De voortuin biedt 
parkeergelegenheid op eigen grond.




Bijzonderheden:




- Goed onderhouden 

- Vloerverwarming begane grond

- Uitgebouwde woonkamer

- Volledig geïsoleerd

- Vrij uitzicht aan de voorzijde op groenstroken

- Eigen parkeerplaats

- Diverse speelvoorzieningen op loopafstand

- Rijksweg A1 binnen 1 minuut bereikbaar



































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


