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KENMERKEN

SOORT WONING:

eengezinswoning





ENERGIELABEL:


A




BOUWJAAR:


2006




WOONOPPERVLAKTE:


125 m²




INHOUD:


449 m³




PERCEELOPPERVLAKTE:


112 m²



OMSCHRIJVING
Deze moderne gezinswoning, gelegen aan de 
Tweelingen, ligt in de wijk De Koppel, ten 
noordoosten van de binnenstad van Amersfoort. 
Deze plek is bijzonder rustig en erg kindvriendelijk, 
mede door het autoluwe karakter van de straten 
en de groene zomen in de wijk. De ligging is 
werkelijk uniek; u woont op loopafstand van de 
binnenstad en direct bij de gezellige Eemhaven. 
De auto kunt u gerust thuislaten (of op uw eigen 
parkeerplek), want vrijwel alles is lopend of per 
fiets bereikbaar!




De buurt kenmerkt zich door de kindvriendelijke 
pleintjes en speel- en buurttuintjes. Tweelingen ligt 
op loopafstand van de Eem, winkels, diverse 
scholen en sportverenigingen. Vooral de goede 
bereikbaarheid via uitvalswegen (ringweg, 
knooppunt Hoevelaken) en openbaar vervoer is 
opvallend. Deze woning is neutraal en 
hoogwaardig afgewerkt, met een prachtige, 
moderne badkamer als eyecatcher.




Indeling:




Begane grond:




In de tuingerichte living komt u binnen op de 
grens van de keuken en het woongedeelte, ter

hoogte van een royale ruimte voor een eethoek. 
Aan de achterzijde geven grote raampartijen vrij

zicht op de tuin en mooi lichtinval in de 
woonkamer. Via de tuindeur staat u zo op het 
terras van de zuidwestelijke achtertuin, waar u 
dankzij de ligging al vroeg in het jaar van de zon 
kunt genieten. Achter in de tuin is een houten 
berging en achterom (richting een eigen 
parkeerplaats) aanwezig.




Vanuit de woonkamer heeft u ook toegang tot 
de open keuken aan de voorzijde van de woning.

Deze moderne witte keuken is uitgevoerd met 
ladekasten en een lang en stevig aanrechtblad. 







U kijkt tijdens het kokkerellen door de manshoge 
kozijnen fraai uit over het groen dat voor de 
woning ligt.




Eerste verdieping:




Op de eerste verdieping treft u een drietal 
slaapkamers en een moderne badkamer (2019). 
De kamer aan de voorzijde is daarbij zeer royaal 
en huisbreed. Aan de achterzijde van de woning

bevindt zich een kinderkamer en een 'walk in 
closet' wat gerealiseerd kan worden tot een extra

slaapkamer. De moderne badkamer in zwarte 
kleuropstelling is voorzien van een ligbad, 
douchecabine, wastafel en tweede toilet.




Tweede verdieping:




Via een vaste trap bereikt u de tweede 
verdieping. Door het  lessenaarsdak heeft u het 
praktische genot van een volledig opgemetselde 
voorgevel. Hierdoor beschikt u op deze 
verdieping over een volwaardige vierde 
slaapkamer en is met een dakkapel gemakkelijk 
een vijfde volwaardige slaapkamer te realiseren. 
Op de overloop en tegen de schuine zijde is een 
separate berging gemaakt voor o.a. de 
technische installaties en wasapparatuur.




Bijzonderheden: 




• Woonoppervlak ca. 125 m2

• Mogelijkheid van 5 slaapkamers

• Hoogwaardig en neutraal afgewerkt

• Volledig geïsoleerd

• Moderne badkamer (2019)

• Royale doorzon-living

• Eigen parkeerplaats (ter overname)

• Zuidwestelijke tuin met berging en achterom

• Fraaie en kindvriendelijke ligging

• Nabij uitvalswegen A1 en A28











De Verkopers
"Door de groenstrook voor het huis 
is het een heerlijk rustige plek. Wij 
zitten vaak voor ons huis op een 
bankje te kijken hoe onze kinderen 
met de andere kinderen uit de 
buurt spelen op de stoep en het 
grasveldje. Met Koningsdag 
worden er voor het huis spelletjes 
georganiseerd, met Sint-Maarten 
lopen tientallen kinderen uit de 
buurt met lichtjes langs alle deuren 
en elk jaar is er een buurt-
barbeque met luchtkussens en 
lange tafels. Wij vinden het ook 
heerlijk om uit het niets te besluiten 
om lopend een ijsje te halen in de 
stad of op het Eemplein. Het is de 
rust met de stad dichtbij!"















PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



KADASTRALE KAART



LOCATIE OP DE KAART

KOM JIJ HIER 
BINNENKORT 
WONEN?



 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:  
- drie kledingkasten in kledingkamer     
- hangkast eerste slaapkamer (voorkant eerste 

verdieping) 
    

- planken trapberging     
- planken wasruimte     
- TV-meubel wit     

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     
- trapveiligheidsnet (beneden)     



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

- koel-vriescombinatie van Bosch     
- gasfornuis met oven van Smeg     
- afzuigkap van Smeg     
- vaatwasser van Bosch     

Keukenaccessoires, te weten:     
- Inbouwspots     

 
Sanitair/sauna 
Toiletaccessoires: 

- toilet     
- toiletrolhouder     
- toiletborstel(houder)     
- kraan / fontein     

 Blijft 
achter 

Gaat 
mee 

Kan worden 
overgenomen 

n.v.t. 

     
Badkameraccessoires: 

- ligbad     
- stortdouche (cabine/scherm)     
- wastafel     
- wastafelmeubel     
- spiegelkast     
- toilet     
- toiletrolhouder     
- toiletborstel(houder)     
- handdoekhouders     
- bediening vloerverwarming     
- inbouwspots     

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     
Ventilatiesysteem     
 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     
- vlaggenmast(houder)     
- watersproeier     
- BBQ     

 
 

 



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


