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KENMERKEN

SOORT WONING:

eengezinswoning





ENERGIELABEL:


C




BOUWJAAR:


1988




WOONOPPERVLAKTE:


117 m²




INHOUD:


391 m³




PERCEELOPPERVLAKTE:


132 m²



OMSCHRIJVING
Ideaal voor starters en (jonge) gezinnen! Deze 
uitgebouwde tussenwoning ligt aan een 
kindvriendelijke straat met speeltuin in de wijk 
Amersfoort Noord. Het betreft een woning met 
vier slaapkamers en een heerlijke lichte 
woonkamer met zonnige tuin. Totale 
woonoppervlakte bedraagt 117 m2.




De Vlinderbuurt is een zeer gewilde en 
aantrekkelijke buurt in Amersfoort Noord.  Aan het 
eind van de straat is een lang gestrekte groene 
wal waar het heerlijk wandelen is met de hond. 
Ook voor de kinderen is er veel beweegruimte in 
het nabij gelegen speeltuintje. De buurt is rustig 
en kenmerkt zich door veel gezinnen met en 
zonder thuiswonende kinderen.  




Alhoewel deze rust, liggen veel ideale 
voorzieningen binnen handbereik. Scholen, 
openbaar vervoer, gezondheidscentrum en 
winkelcentrum "Emiclaer” bevinden zich allemaal 
op wandelafstand. 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.  




Indeling:

Begane grond: 

Overdekte entree met meterkast, toiletruimte, 
trapopgang en toegang tot de uitgebouwde 
woonkamer met gezellige openhaard. Er is een 
glazen pui tot aan de vloer geplaatst en heeft 
een deur naar achtertuin. De lichte woonkamer is 
een heerlijke ruimte voor zowel een fijne zithoek 
als grote eethoek. Vanuit de woonkamer treft u 
de L-vormige open keuken met diverse 
inbouwapparatuur. 




Eerste verdieping: 

De overloop biedt toegang tot de drie 
slaapkamers. De badkamer is geheel betegeld 
en heeft een raam voor natuurlijke ventilatie. Er is 

een ruime douchegelegenheid, een wastafel met 
planchet en spiegel en het tweede toilet.




Tweede verdieping: 

Op de voorzolder staat de cv ketel opgesteld, 
zitten de aansluitingen voor de wasapparatuur en 
een extra wastafel. Aansluitend de vierde 
slaapkamer, een flinke ruimte aangezien hier aan 
weerszijden een dakkapel is geplaatst. De 
dakkapel aan de achterzijde is over de volledige 
breedte van de woning gebouwd. 




Tuin:

Zonnige en onderhoudsarme tuin op het 
noordwesten gelegen. Aan de achterzijde staan 
de mooie houten veranda en vrijstaande stenen 
berging met achterom




Bijzonderheden:

- Uitgebouwde  eengezinswoning van 117 m2 met 
vier slaapkamers;

- Gelegen  in een groene en zeer kindvriendelijke 
woonomgeving.

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

- Zonnige tuin met berging en overkapping.




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


