
Vraagprijs
€ 449.500 k.k.

DUIFPOLDER 75
AMERSFOORT033 - 286 55 11
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KENMERKEN

SOORT WONING:

eengezinswoning





ENERGIELABEL:


A




BOUWJAAR:


2004




WOONOPPERVLAKTE:


139 m²




INHOUD:


480 m³




PERCEELOPPERVLAKTE:


127 m²



OMSCHRIJVING





De woning heeft een ruime en moderne keuken, 
4 slaapkamers met optie tot een vijfde 
slaapkamer en een zeer moderne badkamer die 
voorzien is van alle gemakken. De tuin die je 
vanuit de tuingerichte woonkamer bereikt is op 
het oosten gelegen en is netjes ingericht met een 
fijn terras. Een onderhoudsvriendelijke tuin met 
een aantal borders voor het groen en een fijne 
loungeplek waar je met familie en/of vrienden 
tot in de late uurtjes kunt borrelen. Verder is deze 
gezellige tuin voorzien van een vrijstaande houten 
berging met achterom. 




De Duifpolder is een kindvriendelijke en populaire 
straat in Vathorst met alle wijkvoorzieningen 
binnen handbereik. De bouw van de wijk Vathorst 
is in 2000 van start gegaan. Inmiddels is de wijk 
uitgegroeid tot een volwassen wijk met een 
compleet winkelcentrum waar je terecht kunt 
voor alle dagelijkse boodschappen; er is een NS 
station met een rechtstreekse verbinding naar 
o.a. Amsterdam en een goede busverbinding. 
Daarnaast is er een bibliotheek, verschillende 
parken, sportmogelijkheden, kinderboerderij en 
een ruim aanbod van kinderopvang, scholen 
zowel basis-als voortgezet onderwijs. De 
uitvalswegen A1 en A28 zijn dichtbij.






































Begane grond: 

Binnenkomend in de woning tref je een ruime hal 
met de deur naar het woongedeelte, een 
separaat toilet, een provisieruimte, meterkast en 
de trapopgang naar de eerste verdieping. Je 
komt het woongedeelte binnen via de keuken. 
Een zeer ruime, moderne keuken die is voorzien 
van alle gemakken en is geplaatst in 2017. Het 
betreft een greep-loze, hoogglans witte keuken 
met inbouwapparatuur zoals: een koel/vries 
combinatie, een inductiekookplaat, een 
vaatwasser, een combi-oven, een Quooker om 
direct warm water te kunnen tappen en een 
verzonken wasbak in het werkblad die maar liefst 
4.5m lang is. Een heerlijk lichte ruimte door de 
raampartijen aan de voorzijde van de woning. De 
woonkamer grenst direct aan de keuken. De 
deels gestucte wanden, het witte plafond en 
lichte eikenhouten parketvloer maken de kamer 
heerlijk licht. Er is voldoende ruimte om een 
gezellige woonkamer te creëren om later met het 
diner aan te schuiven aan de grote eettafel waar 
je met het hele gezin kunt eten.











































OMSCHRIJVING





Eerste verdieping:

Op de eerste verdieping vind je drie slaapkamers, 
een moderne badkamer en een aparte 
wasruimte die vanuit de overloop toegankelijk 
zijn. Alle ramen op deze verdieping zijn voorzien 
van rolluiken en horren. De grootste slaapkamer is 
aan de voorzijde van de woning gecreëerd. Er 
komt door de grote raampartijen veel lichtinval 
binnen. De overige twee kamers zijn aan de 
achterzijde van de woning en zijn beide van een 
goede grootte voor een bed, kledingkast en 
bureau. Van de badkamer is in 2017 een pareltje 
gemaakt! Een beton-look tegel is gebruikt voor de 
wand en de vloer om er een geheel te maken, er 
is een ligbad, met een douche en daarbij een 
wastafel met een groot meubel. In de badkamer 
is ook een tweede toilet aanwezig.




Tweede verdieping:

Op de tweede verdieping is de master-bedroom 
te vinden. Wederom een heerlijk lichte kamer 
door de grote raampartijen. Ook op de tweede 
verdieping zijn de ramen van rolluiken en horren 
voorzien. Voor het genot is er een airco aanwezig. 
Er zijn inbouwkasten voor kleding of overige 
spullen en daarbij is er een wand geplaatst om 
eventueel de overige ruimte op deze verdieping 
op een andere manier in te richten, denkend aan 
een werk/studieplek. Mocht je een kamer extra 
nodig hebben is hier zeker mogelijkheid toe..
































Tuin:

Vanuit de woonkamer stap je de op het oosten 
gelegen tuin in. Doordat er geen inkijk is van de 
achterburen biedt de tuin veel privacy. De tuin is 
vernieuwd in 2018, zeer goed verzorgd en er is 
gedacht aan een goed terras waar je met 
gemak een grote tuintafel of lounge set kunt 
plaatsen. Er is geen obstructie vanuit de buren 
waardoor je kunt genieten van veel zonuren in de 
tuin. Er is een vrijstaande houten berging tot je 
beschikking en er is een achterom. Al met al een 
hele fijne tuin om je tijd te spenderen met het 
gezin of met vrienden/familie.




Bijzonderheden:

- Woonoppervlakte: 139m2;

- Perceel: 127m2;

- Bouwjaar 2004;

- Zeer moderne woning die goed is afgewerkt;

- Vier slaapkamers, met de mogelijkheid tot een 
vijfde slaapkamer;

- Verzorgde tuin gelegen op het oosten;

- Op loopafstand van de dagelijkse 
voorzieningen;

- Met 5 minuten sta je op station Vathorst;

- Uitvalswegen A1 en A28 zijn binnen handbereik.











































PLATTEGROND



PLATTEGROND



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


