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Te koop:
Appartement

Soesterweg 118 g

Amersfoort

Prijs: 


€250.000,-- k.k.
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Soesterweg 118 g, Amersfoort

Omschrijving

In het populaire en gezellige Soesterkwartier ligt dit charmante 

appartementencomplex aan de Soesterweg. Nummer 118G is per direct 

beschikbaar. De woning is gelegen naast de populaire Wagenwerkplaats, 

nabij de historische binnenstad, het moderne Eemplein en aan het Centraal 

Station. Het appartement is gelegen op de 1ste (tevens bovenste) verdieping 

van een kleinschalig appartementengebouw. 

ALGEMEEN


De woning bestaat uit een woonkamer met semi-

open keuken, een apart toilet, een badkamer met 

douche en een afgesloten slaapkamer. De 

woonkamer heeft een verhoogd plafond van 3,75 m, 

wat een verrassend licht en ruimtelijk effect geeft. 

Door middel van openslaande deuren wordt 

toegang geboden tot een balkon met vrij uitzicht. 

Een separate gezamenlijke berging voor alle 

bewoners bevindt zich op de begane grond.  





LOCATIE


 Deze straat ligt in de wijk Soesterkwartier, een 

authentieke Amersfoortse wijk met een rijke 

geschiedenis.  In de middeleeuwen liep een 

doorgaande (zand)weg naar Soest, de Oude 

Soesterweg, over de huidige Noordewierweg, 

Puntenburgerlaan, Brouwersstraat en de 

Snouckaertlaan. Het gebied van deze wijk vormde 

oorspronkelijk de geleidelijke overgang van de 

Amersfoortse Berg naar de veel lagergelegen 

gronden langs de Eem. De levendige wijk bood 

vroeger plaats aan de spoorarbeiders en kent nu 

een gevarieerde groep bewoners.


Nu is het Soesterkwartier een gezellige wijk met 

creatieve bewoners, ondernemers. Er is veel 

nieuwbouw aan de rand van de wijk, waar jonge 

gezinnen of stellen wonen. Een bijzondere en 

gevarieerde wijk grenzend aan de binnenstad van 

Amersfoort.





BEREIKBAARHEID


Het object is met de auto goed bereikbaar. Met het 

openbaar vervoer is de woning uitstekend 

bereikbaar, Amersfoort Centraal ligt op een 

steenworp afstand.





VLOEROPPERVLAK


Oppervlakte is ca. 63 m².





KOOPPRIJS


Totaal € 250.000,- k.k. 





SERVICEKOSTEN


VVE-bijdrage is € 71,25 per maand. De VVE  heeft 

een zeer gezonde reserve van circa € 6.000,- per 

appartement.





OPLEVERING


Het object zal worden opgeleverd in de huidige 

staat, inclusief wasmachine en eventueel inclusief 

overig meubilair. 
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PARKEREN


Per appartement is 1 parkeerplek bij de koopprijs 

inbegrepen. Tevens is er een gedeelde berging en 

per bewoner zijn daar 2 afsluitbare lockerkasten 

aanwezig.





BOUWJAAR


2007.





KADASTER


Gemeente Amersfoort, Sectie D, Nummers 9258 A10.





ZEKERHEIDSSTELLING


Bankgarantie of waarborgsom, ter grootte van 10% 

van de koopsom te storten bij de notaris.


 


AANVAARDING


Per direct beschikbaar.
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