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KENMERKEN

SOORT WONING:

galerijflat





ENERGIELABEL:


-




BOUWJAAR:


1963




WOONOPPERVLAKTE:


72 m²




INHOUD:


237 m³




PERCEELOPPERVLAKTE:


0 m²



OMSCHRIJVING
Ben je op zoek naar een fijn, licht en ruim 
appartement? Dan is dit appartement gelegen 
aan de Ringweg-Randenbroek 80b de perfecte 
match voor jou. 




Op steenworp afstand van het winkelcentrum 
"Euterpeplein", de bruisende binnenstad van 
Amersfoort, het stadspark "Randenbroek" en 
natuurgebied "De Schammer" staat dit prima 
onderhouden 2-kamer appartement (voormalig 
4-kamer appartement). Het appartement ligt op 
de tweede verdieping en beschikt over een 
gezellige en lichte woonkamer, een heerlijk 
zonnig balkon, een strakke keuken (inclusief 
bijkeuken) en een ruime slaapkamer. Door de 
goede ligging aan de rand van de binnenstad 
zijn de uitvalswegen goed bereikbaar, je bent zo 
op de A1 of A28!




De indeling is als volgt:

Entree met brievenbussen en bellentableau, 
centrale hal met trappenhuis en lift. Op de 
tweede verdieping kom je via de centrale hal bij 
de galerij met toegang naar het appartement.




Begane grond:

Entree, hal met toegang naar het aparte toilet 
met wastafel, en de strakke uitbouw keuken met 
in zwarte kleurstelling. Vanuit de hal betreed je 
ook de bijkeuken waar de CV ketel geïnstalleerd 
is (Inventum EDR 80). Al in al, echt het pareltje van 
het appartement wat veel kookcomfort geeft.




Vanuit de hal kom je tevens in de gezellige en 
ruime woonkamer van maar liefst 36m2. Door de 
grote raampartijen is er veel lichtinval in het 
appartement. Nog meer genieten van de 
lichtinval? Via de ruime slaapkamer met vaste 
kastenwand aan de rechter zijde, betreed je je 
eigen zonnige balkon die op het westen gelegen 
is. Tenslotte loop je vanuit de slaapkamer in de 
badkamer met douche, wastafel en 
wasmachineaansluiting. 










Het appartement beschikt over een eigen 
berging in de onderbouw. Ook is er een 
algemene berging en een extra fietsen/motoren 
berging. Voor de deur heb je meer dan 
voldoende parkeergelegenheid.




Kenmerken:

- bouwjaar 1963

- woonoppervlakte 72 m²

- beschikt over een ruime slaapkamer met zonnig 
balkon 

- eigen afgesloten berging en aparte 
fietsenberging

- ruime (gratis) parkeergelegenheid direct aan 
het complex

- actieve VvE, maandelijkse bijdrage €200,20, dit is 
inclusief €70,- voorschot voor verwarming

































































PLATTEGROND



PLATTEGROND



KADASTRALE KAART



1 
 

 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:  
- keuken     

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     

 
 
 
 
 
 
 



2 
 

Keuken 
Keukenblok (met bovenkasten)     
Keuken (inbouw)apparatuur, te weten: 

- vaatwasser     
- oven     
- kooktoestel     
- koel/vriescombi     
- koffiemachine     

 
Sanitair/sauna 
Toiletaccessoires: 

- WC rol houder     
 Blijft 

achter 
Gaat 
mee 

Kan worden 
overgenomen 

n.v.t. 

     
     
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. 

     
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     
- Balkonafscheiding      

 



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



   

 
www.eerenbeemtmakelaardij.nl | 033 286 55 11 | info@eerenbeemtmakelaardij.nl 

 

 

WERKWIJZE EN ALGEMENE INFORMATIE 
Wanneer ben ik in onderhandeling? 
U bent pas in onderhandeling als de verkoper reageert op uw bod. Bijvoorbeeld als de verkoper een 
tegenbod doet. 
 
Mag een makelaar doorgaan met bezichtigingen als er al over een bod onderhandeld 
wordt? 
Dat mag! Een onderhandeling hoeft namelijk nog niet tot een verkoop te leiden. De verkoper kan 
daarnaast graag willen weten of er meer belangstelling is.  
 
Kan de verkoper de vraagprijs van een woning tijdens een onderhandeling verhogen? 
Ja. Tijdens een onderhandeling doen partijen vaak over en weer biedingen. Als de potentiële koper 
een tegenbod doet dat afwijkt van het bod dat de verkopende partij eerder heeft gedaan, dan vervalt 
het eerdere bod van de verkopende partijen.  
 
Hoe komt de koop tot stand? 
De koop door een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is 
pas rechtsgeldig als beide partijen de koopovereenkomst hebben ondertekend. 
 
Koopakte 
De NVM-koopakte wordt opgesteld naar het meest recente model. Indien een huis in opdracht van 
een bank of curator verkocht wordt, dan zullen een aantal standaard garanties vervallen en een 
aangepaste koopakte gebruikt worden. Het eventuele voordeel van overdrachtsbelasting komt toe aan 
verkoper.  
 
Bankgarantie/Waarborgsom 
Koper is verplicht binnen 4 weken na de mondelinge overeenkomst een bankgarantie te overleggen of 
een waarborgsom te storten. Deze waarborgsom/bankgarantie bedraagt 10% van de koopsom en 
dient bij de notaris, (die het transport/de overdracht verzorgt) te worden gedeponeerd/gestort. 
 
Heeft u nog vragen dan kunt u uiteraard ook contact met ons opnemen. 
 
 
      

 
Eerenbeemt Makelaardij 
 
Wilco Groot 
Register Makelaar en Taxateur 
 
06  55 728 191 | 033 286 55 11  
 
info@eerenbeemtmakelaardij.nl 
 

 
 
 

Deze brochure is met zorg samengesteld. Desondanks kan deze brochure onjuistheden bevatten. 
Aan deze brochure kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. 


