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KENMERKEN

SOORT WONING:

eengezinswoning





ENERGIELABEL:


C




BOUWJAAR:


1988




WOONOPPERVLAKTE:


117 m²




INHOUD:


395 m³




PERCEELOPPERVLAKTE:


132 m²



OMSCHRIJVING
In de kindvriendelijke wijk ”Zielhorst” staat deze 
goed onderhouden en aan de achterzijde 
uitgebouwde TUSSENWONING met maar liefst

4 slaapkamers en een zonnige tuin op het 
noordoosten.




Totale woonoppervlakte van 117 m2 met een 
perceelgrootte van 132 m2.




De woning is gunstig gelegen ten opzichte van 
diverse uitvalswegen zoals de A1 en A28. Op 
loop-fietsafstand zijn diverse voorzieningen 
waaronder het Winkelcentrum Emiclaer, het 
gezondheidscentrum en sportfaciliteiten.  Er zijn 
goede busverbindingen en vanaf het station 
Schothorst bent u met de trein binnen enkele 
minuten op het Centraal Station van Amersfoort. 
Ook het park Schothorst en het buurtpark met 
speelgelegenheden voor de kids zijn vlakbij.




Indeling:

Begane grond:

Overdekte entree met meterkast, trapopgang en 
het toilet met fonteintje. De tuingerichte 
woonkamer is aan de achterzijde uitgebouwd en 
voorzien van 2 Velux dakramen waardoor het 
een lichte ruimte betreft. De moderne open 
keuken ligt aan de voorzijde van de woning, is in 
een hoekopstelling geplaatst en voorzien van een 
inductie kookplaat met afzuigkap, koelkast, 
vriezer, vaatwasser en een magnetron met 
aparte oven. De woonkamer is voorzien van een 
houten vloer en heeft een strakke 
wandafwerking.




Eerste verdieping:

Overloop met 3 volwaardige slaapkamers, 
waarvan 2 aan de achterzijde van de woning. De 
complete badkamer heeft een raam waardoor 
natuurlijke ventilatie mogelijk is. Er is een ruime 
douchegelegenheid, dubbel wastafelmeubel 
met spiegel en een 2e toilet.







Tweede verdieping:

Voorzolder voorzien van een groot dakraam met 
opstelling van de CV en de aansluitingen voor uw 
wasapparatuur. Aansluitend een 4e slaapkamer 
met aan weerszijden een dakkapel voorzien van 
kunststof kozijnen. Er is op deze verdieping veel 
bergruimte.




Tuin:

De verzorgde achtertuin is grotendeels bestraat 
en heeft meerdere borders met planten. De tuin 
ligt op het noordoosten en heeft een vrijstaande 
stenen berging met achterom.




Goed om te weten:

- Uitgebouwd aan de achterzijde met 2 extra

   lichtpunten;

- Maar liefst 4 slaapkamers;

- Dakramen op de 2e verdieping zijn recent

  vervangen door onderhoudsarme kunststof

  kozijnen;

- Zonnige tuin op het noordoosten;

- Centrale ligging ten opzichte van uitvalswegen

   en het openbaar vervoer;

- Gelegen in een kindvriendelijke omgeving;

- Woonoppervlakte 117 m2;

- Perceelgrootte 132 m2;

- Bouwjaar 1988.

















































PLATTEGROND
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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


