
Vraagprijs
€350.000 k.k.  

BINCKESSTRAAT 128
AMERSFOORT033 - 286 55 11


info@eerenbeemtmakelaardij.nl

www.eerenbeemtmakelaardij.nl



KENMERKEN

SOORT WONING:

portiekflat





BOUWJAAR:


2007




WOONOPPERVLAKTE:


91 m²




INHOUD:


290 m³




PERCEELOPPERVLAKTE:


0 m²




BIJZONDERHEDEN:

Eigen parkeerplaats en 
berging



OMSCHRIJVING



Aan de rand van het centrum gelegen 
instapklaar 3-KAMER APPARTEMENT met 

2 SLAAPKAMERS.




Woonoppervlakte 91 m2, bouwjaar 2007.




Er is een prive parkeerplaats in de kelder 
aanwezig en een berging in de onderbouw.




Dit moderne appartementencomplex beschikt 
zelfs over een gemeenschappelijke tuin met een 
terras aan het water. 




Het appartement ligt op de 1e verdieping en 
heeft een prachtig uitzicht over  Amersfoort. 




De gezellige binnenstad met vele 
uitgaansgelegenheden is op loop-/fietsafstand. 
Ook het Centraal Station en de diverse 
uitvalswegen zijn gemakkelijk bereikbaar. 




Indeling:




Centrale entree met brievenbussen, 
bellentableau, trapopgang en lift. Naast deze 
entree zit de ingang naar de parkeerkelder.




Appartement:




Lange hal met toegang tot alle vertrekken. De 
lichte en speelse woonkamer met grote glazen 
schuifdeuren geven je een prachtig uitzicht over 
Amersfoort. De open L-vormige keuken heeft 
diverse inbouwapparatuur. 




Ook vanuit de woonkamer zijn de 2 slaapkamers 
toegankelijk. De complete badkamer is voorzien 
van een ligbad, douchecabine en een wastafel 
met spiegelkast. Er is een apart toilet in de hal en 
er is  een afgesloten ruimte met de opstelling van 
de CV en de aansluitingen voor de wasmachine 
en droger.







Bijzonderheden:

• Bouwjaar  2007.

• Servicekosten circa € 127,17 per maand.

• Lichte woonkamer met brede schuif- en glas

   puien.

• Fantastisch uitzicht over het park en centrum

   van Amersfoort.

• Op loopafstand van de binnenstad, centraal

   station en het Eemplein.

• Eigen parkeerplaats en berging in de

   onderbouw.

































































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


