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KENMERKEN

SOORT WONING:

eengezinswoning





ENERGIELABEL:


A




BOUWJAAR:


1999




WOONOPPERVLAKTE:


94 m²




INHOUD:


318 m³




PERCEELOPPERVLAKTE:


138 m²



OMSCHRIJVING
Ideaal voor starters!




In het deelplan "Waterkwartier" in de wijk 
Nieuwland staat deze goed onderhouden en 
uitgebouwde tussenwoning. De woning is 
gelegen aan een hofje in een kindvriendelijke 
buurt en op loopafstand van Winkelcentrum De 
Nieuwe Hof.




Door het autovrije hofje aan de voorzijde van de 
woning ervaar je veel vrijheid en spelen de 
kinderen veilig in het speeltuintje. En dat met alle 
voorzieningen, zoals: supermarkten, scholen en 
sportfaciliteiten in de directe omgeving. Maar ook 
het openbaar vervoer is goed geregeld met een 
bushalte dichtbij en het NS station Schothorst 
Amersfoort op 10 fietsminuten afstand. Zowel de 
A1 als de A28 zijn middels de nabije op- en afrit 
binnen enkele minuten bereikbaar per auto.




INDELING

Begane grond: Entree/ hal met meterkast en 
toilet. Ruime tuingerichte en uitgebouwde 
woonkamer met 2 lichtkoepels en openslaande 
deuren naar de zonnige, op het oosten gelegen 
tuin. Aan de voorzijde een moderne lichte keuken 
die van alle gemakken is voorzien. De entree en 
woonkamer zijn afgewerkt met een parketvloer. In 
de keuken liggen praktische vloertegels.




Via de openslaande deuren bereikt u de 
gezellige en goed verzorgde achtertuin met een 
houten berging, achterom en gezellige 
overkapping. De zonnige tuin is op het oosten 
gelegen.




1e verdieping: 

Ruime overloop waar u de mogelijkheid heeft om 
bijvoorbeeld een werkruimte te creëren. 
Aansluitend 2 slaapkamers en een lichte, geheel 
betegelde badkamer met doucheruimte, 
wastafelmeubel en 2e toilet. 







Daarnaast is er ook een raam aanwezig voor 
extra daglicht en ventilatie. Naast de badkamer 
bevindt zich de aparte wasruimte waar ook de 
CV staat opgesteld. 




Bijzonderheden:

• Uitgebouwde eengezinswoning van 94 m2 met 
2 slaapkamers.

• Gelegen in een groene en zeer kindvriendelijke 
woonomgeving.

• Ruime tuin met berging, veranda en achterom.

• Nabij veel voorzieningen, waaronder scholen, 
supermarkten en sportfaciliteiten.




Benieuwd? Maak dan een afspraak voor 
bezichtiging en kom een kijkje nemen.









































PLATTEGROND
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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


