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KENMERKEN

SOORT WONING:

eengezinswoning





ENERGIELABEL:


B




BOUWJAAR:


2001




WOONOPPERVLAKTE:


122 m²




INHOUD:


411 m³




PERCEELOPPERVLAKTE:


142 m²



OMSCHRIJVING
Goed onderhouden en instapklare UITGEBOUWDE 
GESCHAKELDE WONING met een 
woonoppervlakte van 122 m2, 3 slaapkamers en 
zonnige tuin op het zuid-oosten. De woning is 
volledig geïsoleerd, heeft een ruime living met 
aansluitend een woonkeuken en moderne 
badkamer.




In de populaire wijk het “Soesterkwartier” zijn in 
2001 diverse eengezinswoningen gebouwd. Het is 
een sfeervolle jaren ‘30 wijk met het gezellige 
centrum van Amersfoort op fiets-/loopafstand. 
Ook het Centraal Station is gemakkelijk 
bereikbaar. Op loopafstand ligt het bos 
Birkhoven, het Bosbad en even verderop het 
Dierenpark Amersfoort.




Indeling: 

Begane grond:

Uitgebouwde entree met veel licht door het extra 
hoekraam, meterkast en toegang tot de 

aan de voorzijde gelegen ruime woonkeuken. 
Deze is in een hoekopstelling geplaatst en 
voorzien van onder andere een vaatwasser, 
gaskookplaat met afzuigkap, combi-magnetron 
en vrijstaande koelkast. De tuingerichte living is 
uitgebouwd en heeft een woonoppervlakte van 
ca. 27 m2. De openslaande deuren geven 
toegang tot de zonnige op het zuid-oosten 
gelegen tuin. Deze verdieping is voorzien van een 
massief houten vloer.




Eerste verdieping:

Via de tussenhal met trapopgang en het toilet 
met fonteintje komt u op de overloop van de 
eerste verdieping met een 2e separate 
toiletruimte. Op deze verdieping is een royale 
master bedroom over de volle breedte van de 
woning. Voorheen waren er 2 slaapkamers. Dit is 
op een eenvoudige manier in de oorspronkelijke 
staat terug te brengen.  De 2e slaapkamer, heeft 
een L-vormige indeling en ligt aan de voorzijde 
van de woning. De moderne badkamer is geheel 
betegeld en voorzien van een inloopdouche, een 

dubbel wastafelmeubel met spiegel en 
designradiator. Deze verdieping heeft een white 
wash laminaatvloer.




Tweede verdieping: 

Ruime voorzolder met een groot Veluxraam, 
aansluitingen voor de wasapparatuur, opstelling 
Nefit HR-combiketel (2005) en mechanische 
ventilator. Aansluitend nog een 3e slaapkamer 
met een speels gevel- en zijraam.  Deze 
verdieping heeft een laminaatvloer en is praktisch 
afgewerkt met knieschotten waardoor er veel 
bergruimte is.




Tuin:

Zonnige tuin op het zuid-oosten met achterin een 
vrijstaande houten berging met afdak en 
achterom. De tuin is voornamelijk betegeld en 
heeft langs weerszijden borders.




Goed om te weten:

- Uitgebouwde living aan de tuinzijde;

- Ruime woonkeuken;

- 3 met mogelijkheid tot 4 slaapkamers;

- Goed onderhouden;

- Woonoppervlakte 122 m2;

- Perceeloppervlakte 142 m2;

- Bouwjaar 2001.
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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


