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Te koop:

Havik 45

Amersfoort

Vraagprijs: 


€875.000,- k.k.

Winkel met bovenwoning
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Havik 45, Amersfoort

Omschrijving

ALGEMEEN


Een prachtig grachtenpand in de bruisende binnenstad van Amersfoort, 

exclusief aan Havik 45 welteverstaan. Je kunt hier prachtig wonen en 

tegelijkertijd een winkel, horecazaak of kantoor aan huis hebben. 

LOCATIE


Het Havik heeft een levendige geschiedenis als één 

van de oudste stadsdelen en de voormalige 

binnenhaven van de stad. Het pand is gerestaureerd 

met moderne toevoegingen, waarbij de mooie 

authentieke details behouden zijn gebleven. In het 

pand zat vroeger een bakkerij, die geschiedenis is te 

herkennen aan de bakkersoven in het souterrain.





Aan het Havik zit je aan de gracht gevestigd, midden 

in de bruisende binnenstad van Amersfoort. Hier 

varen leuke bootjes en suppers voorbij en om de 

hoek vind je verschillende pleinen. Je schuift dan 

ook zo aan op het terras van één van de vele 

horecagelegenheden. Om de hoek ligt het plein De 

Hof, waar wekelijks een markt is, waar je verse en 

lokale producten kunt halen. Winkelen kan onder 

andere in de Langestraat en de sfeervolle 

Krommestraat. De binnenstad is autoluw, waardoor 

er nauwelijks autoverkeer langskomt.





De dagelijkse boodschappen kun je lopend doen bij 

de supermarkt op het Eemplein, waar ook 

verschillende andere winkels, een bibliotheek, een 

bioscoop en restaurants zijn gesitueerd. In de 

naastgelegen Eemhaven liggen leuke boten en 

wordt er gevaren op de Eem.





Verschillende recreatiegebieden zoals Bos 

Birkhoven en de Soester Duinen zijn goed 

bereikbaar. Daarnaast kun je dichtbij een duik 

nemen in het Bosbad en allerlei sporten beoefenen 

bij de verschillende sportvoorzieningen. Bovendien 

zijn de Hogeschool Utrecht, verschillende 

middelbare en basisscholen in de buurt. Verder is er 

een goede bereikbaarheid door het nabijgelegen 

Centraal Station Amersfoort, de verschillende 

busstations en snelwegen zoals de A28 en A1.





OBJECT


De woning biedt veel ruimte (780 m3!) met een 

prachtige entree, souterrain, twee royale woon-/

eetkamers, een ruim opgezette keuken, bijkeuken, 

separaat toilet, badkamer, slaap-/werkkamer, 

royale loft slaapkamer en een berging. Daarnaast 

kun je heerlijk buiten zitten in de knusse en 

privacyvolle patio. Bovendien zijn alle voorzieningen 

zoals winkels en horeca op loopafstand.





INDELING


Entree en souterrain: we starten de rondleiding in de 

prachtige entree (ooit een winkel),  waar je de woning 

binnenstapt. Deze biedt met mooie openslaande 

deuren toegang tot de woonkamer en met een trap 

naar beneden toegang tot het souterrain. In het 

souterrain zijn nog overblijfselen te 
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zien van de vroegere bakkerij, want hier staat de 

gave bakkersoven nog. 


Je kunt hier een winkel, horecazaak of kantoor aan 

huis realiseren en daarnaast is het mogelijk om hier 

een wijnkelder te maken. Tevens vind je hier 

voldoende opbergruimte.





Woon-/eetkamer: De woning beschikt over maar 

liefst twee royale woon-/eetkamers, waarvan één 

op de begane grond en één op de eerste verdieping. 

In de gezellige woonkamer op de begane grond kun 

je fijn voor de openhaard zitten en de deuren 

openslaan naar de sfeervolle patio.


Hier ligt een visgraat parketvloer en de wanden zijn 

gestuukt. De marmeren schouw, de stuclijsten op het 

plafond en de houtwerk details maken het helemaal 

af. Achter deze woonkamer liggen een separaat 

toilet met een fonteintje en ook een handige 

bijkeuken met de aansluiting voor de 

wasapparatuur.


In de woonkamer op de eerste verdieping ervaar je 

hoe ruimtelijk de woning is. Deze ligt naast de 

keuken en leent zich daardoor ideaal als eetkamer. 

Zie jij jezelf hier al een gezellige avond tafelen met 

familie en vrienden? Je hebt hier een prachtig 

uitzicht over de gracht. 








Op de eerste verdieping ligt een houten vloer en de 

wanden zijn strak gestuukt.





De keuken is ruim opgezet zodat jij er lekker kan 

kokkerellen. Deze beschikt over een 5-pits 

gasfornuis, afzuigkap, Gaggenau stoomoven, 

koelkast, vriezer, vaatwasser en Quooker. Alles wat 

je nodig hebt om de meest smakelijke maaltijden te 

bereiden. Wat serveer jij je familie en vrienden?





Slaapkamers: Op de eerste verdieping bevindt zich 

een werkkamer, perfect voor de thuiswerkers onder 

ons. Let op dat je tijdens het werken niet wegdroomt 

door het uitzicht op de mooie Onze Lieve 

Vrouwetoren? Deze ruimte is ook gemakkelijk te 

gebruiken als slaapkamer en deze is handig 

gelegen naast de badkamer.


Op de tweede verdieping ligt een ruime slaapkamer 

in loftstijl en hier heb je werkelijk alle ruimte! Het is 

een sfeervolle kamer met houten balken waar jij je 

fijn terug kan trekken. Hier kun je eventueel ook 

meerdere slaapkamers realiseren. Ook hier ligt een 

houten vloer en zijn de wanden strak gestuukt. 

Achter deze slaapkamer is een berging gesitueerd 

met daarin de CV-ketel.
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Badkamer: De badkamer is gelegen op de eerste 

verdieping en is voorzien van een inloopdouche, 

ligbad, wastafel en toilet. Hier maak je 's ochtends


een frisse start van de dag en na een lange werkdag 

ontspan je in een warm bad. Dat wordt genieten!





Patio: De patio is op het zuiden gelegen en daardoor 

voorzien van een prettige zoninval. Het is een 

knusse buitenruimte met veel privacy. Op mooie 

dagen kun je hier gezellig buiten eten.





BOUWJAAR


1899





ENERGIELABEL


F; deze verloopt op 25-09-2030.


Laat je niet afschrikken door dit label. Het verbruik 

was in 2022 1600 m3 aan gas.





Het energielabel is online aangevraagd. Hierbij is 

geen rekening gehouden met de nieuwe CV-ketel en 

met het feit dat de woning vrijwel geheel is voorzien 

van dubbel glas.





AANVAARDING


In overleg.
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Havik 45, Amersfoort

Kenmerken en specificaties

 winkelruimte

 136 m²

 Prijs parking

Havik 45

Amersfoort

Vraagprijs: €875.000,-
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Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 8 oktober 2021
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Amersfoort
E
668

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: 3811 EX_45

 
Lijst van zaken 
 
 

paraaf verkoper  paraaf koper 
 

Adres te verkopen woning: Havik 45, 3811 EX Amersfoort  

 

Voor de onderstaande zaken -ongeacht of ze roerend dan wel onroerend zijn- geldt dat ze soms wel 

en soms niet in de woning achterblijven. De lijst is bedoeld om duidelijkheid te scheppen om 

discussies achteraf te voorkomen. 

 

 
 Blijft 

achter 

Gaat 

mee 

Kan worden 

overgenomen 

n.v.t. 

tuinaanleg    

(sier-)bestrating    

beplanting    

erfafscheiding    

buitenverlichting    

broeikas    

vlaggenmast    

brievenbus    

(voordeur)bel    

veiligheidssloten    

alarminstallatie    

zonwering buiten    

zonwering binnen    

gordijnrails begane grond    

gordijnrails 1e verdieping    

gordijnrails 2e verdieping    

gordijnen begane grond    

gordijnen 1e verdieping    

gordijnen 2e verdieping    

vitrages    

losse horren / rolhorren    

rolgordijnen / lamellen    

vloerbedekking /  linoleum /zeil/ PVC vloer    

parketvloer / laminaatvloer    

vloertegels /natuurstenenvloer    

boiler / geiser (huur / koop)    

c.v. met toebehoren    

klokthermostaat    

openhaard / gashaard    

gaskachel    

houtkachel / allesbrander    

keukenblok    

vaatwasser    

oven (gaggenau) in keukenblok    

magnetron    

afzuigkap    

Koelkast / Koelvriescombinatie    



 
Lijst van zaken 
 
 

paraaf verkoper  paraaf koper 
 

 Blijft 

achter 

Gaat 

mee 

Kan worden 

overgenomen 

n.v.t. 

Vrieskast    

Keramischekookplaat    

Inductiekookplaat    

Gaskookplaat    

Koffiemachine    

Inbouwverlichting    

Opbouwverlichting. Meeste armaturen blijven achter, 

slimme lichten (hue) gaan mee 

   

Room divider en kledingstang loft slaapkamer    

Meubilair werkkamer    

Stoomoven (gaggenau)    

kasten    

Inbouwkast ouderslaapkamer    

Inbouwkast slaapkamer    

Schappen in kasten ,kelder, garage, zolder e.d    

Legplanken    

wastafels met accessoires    

toiletaccessoires als toiletrolhouder, zeephouder e.d.    

badkameraccessoires als toiletrolhouder, zeephouder, 

handdoekhouder e.d. 

   

sauna met toebehoren    

veiligheidsschakelaar wasautomaat    

zaken die geen eigendom van de verkoper zijn maar waarvan eventuele leasecontracten, 

huurkoopcontracten of huurcontracten zijn over te nemen (keukens, open haarden, c.v.-ketels, 

boilers, geisers):

Overige roerende zaken

Losse planken laminaat/parket e.d.    

Losse vloer en wandtegels    

Losse straatstenen/tegels/klinkers e.d.    

Openhaardhout    

Bloempotten tuin    

Kassa in hal    

Fietsenstalling in hal    

Bloempotten met Olijfboompjes    

Tuinmeubilair    

 
Voor akkoord,  
 
 
 
 
 

 

De opdrachtgever/verkoper,  
(en echtgeno(o)t(e)/partner) 
 

Koper,  
(en echtgeno(o)t(e)/partner) 

plaats en datum: plaats en datum: 

Wij zijn bedrijfs- en woningmakelaars, 

thuis in de regio Amersfoort 

(Eemland).


We ontzorgen op alle vlakken van 

bedrijfshuisvesting; of het nu aankoop, 

aanhuur, beleggingen, taxatie, verkoop 

of verhuur is. In de hectische transitie 

fase creëren we duidelijkheid en rust. 

Zoals een goede komma dat doet in 

een zin.





Ook zijn we het communicatie & 

marketing bureau van uw vastgoed. 

Omdat u meer van ons mag 

verwachten dan een bord in de tuin en 

wat foto’s online. Een krachtige lokale 

mailing, online campagne of zelfs 

guerrilla marketing zetten we in voor 

het beste resultaat. 

Als grootste en oudste bedrijfsmakelaar 
van de stad zijn onze wortels stevig en 
diep; we zijn dé expert in de regio.





Omdat verbinden begint met verrassen 
zetten we opvallende communicatie & 
marketing in. 




We richten ons op het beste resultaat, 
niet het snelste. Ook begrijpen we dat u 
nog meer te doen heeft, dus mag u van 
ons een regierol verwachten.




Iedereen krijgt de aandacht die nodig is 
om te groeien naar succes, onze deur 
staat voor iedereen open. 




Speerpunten van onze dienstverlening 
zijn zekerheid en flexibiliteit. Omdat u 
nooit meer wil verhuizen als dat kan, 
maar direct als dat moet.
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