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VRAAGPRIJS 
€ 175.000 K.K.

AMERSFOORTSESTR.W. 90 A-14, Naarden



Woonoppervlakte : 62 m²

Berging : 5 m²

Inhoud : 188 m³

Bouwjaar : 1960

Amersfoortsestraatweg 90 A-14, Naarden



OMSCHRIJVING VAN DE WONING

In flatgebouw "Zandbergen" (Coöperatieve 

Vereniging) gelegen 2-kamer PARTERRE 

appartement (bouwjaar ca. 1960) met berging en 

eigen terras/tuin op het zuidwesten (hele dag zon!) 

en voorzien van blokverwarming. 


Appartement A-014 is het laatste appartement van 

de eerste woonlaag. Door de hoekligging is er 

optimale privacy en heeft het (anders dan de andere 

appartementen) een extra raam in de zijgevel. Dit 

geeft een mooie lichtinval en draagt verder bij aan 

het toch al lichte huis. Er komen er geen andere 

bewoners voor de deur en in dit stille huis hoort u 

ook niets van andere bewoners. Verder heeft het 

appartement een ruime, besloten tuin die door de 

begroeiing rondom alle privacy geeft met veel 

activiteit van verschillende vogels. Ook bij regen kan 

er buiten worden gezeten. De aparte berging van ca. 

6m² is in de kelder en er is afgesloten fietsenstalling 

aanwezig.





INDELING: 


entree, hal, toegang naar toilet, moderne keuken 

met inbouw apparatuur, royale woon-eetkamer met 

zijraam en toegang naar groot terras (8 x 4 meter), 

gelegen op het zuidwesten, doorloop naar royale 

slaapkamer met veel kastruimte, gemoderniseerde 

badkamer met ligbad, vaste wastafel, toilet en 

aansluiting voor wasmachine. 





BIJZONDERHEDEN:


• Gebruiksoppervlakte wonen 62m²


• Inhoud 188m³


• Door ligging aan eind van gang (hoek) zeer rustig. 


• Eigen berging (ca. 2,88 x 1,90 m) in het souterrain, 

inpandig bereikbaar en is voorzien van verlichting.


• Huisdieren zijn niet toegestaan, tenzij u deze nog 

heeft.


• Logeerkamers aanwezig voor gasten.


• Kennismakingsgesprek.


• Het gebouw "Zandbergen” beschikt over centrale 

verwarming, 2 liften en een recreatiezaal

















Kosten:


Eenmalige entreekosten    € 2.500,00


Eenmalige borgsom            €    500,00


Servicekosten                       €     340,00 p.mnd.


Voorschot CV                        €      60,00 p.mnd.





Serviceflat Zandbergen


Het betreft lidmaatschap in een coöperatieve 

vereniging; hierdoor is hypotheekvestiging niet 

mogelijk. Daarnaast zijn er regels met betrekking tot 

toetreding van de vereniging zoals de leeftijdsgrens 

van minimaal 45 jaar. Meer informatie over de 

coöperatieve vereniging is te vinden op 

www.serviceflatzandbergen.nl.





VERVOERSMIDDELEN


Door de centrale ligging nabij de A1 zijn steden als 

Amsterdam, Amersfoort en Utrecht zeer goed te 


bereiken. Ook het NS-station Naarden-Bussum is 

binnen 10 minuten met de fiets te bereiken. Ook 


bushaltes zijn op loopafstand gelegen. 





LOCATIE


Op korte loopafstand is de dichtstbijzijnde Albert 

Heijn te vinden aan de Amersfoortsestraatweg. Hier 

is ook een Etos en een bakker te vinden. Naarden-

Vesting ligt op korte afstand en biedt vele 

mogelijkheden aan winkeltjes en restaurantjes. Op 

zaterdagochtend is hier de wekelijkse markt. Het 

binnenzwembad op korte afstand gelegen. In 

Naarden en omgeving zijn prachtige 

natuurgebieden (Valkeveen, de Naarder Eng, 

Tafelbergheide) te vinden waar heerlijk gewandeld 

kan worden.
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PLATTEGROND 
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MEETRAPPORT
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LOCATIE OP DE KAART

WOONT U HIER BINNENKORT?
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INTERESSE?

NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heyen Makelaars

Huizerweg 8

1402 AA

Bussum

TEL. 035-6947821

www.heyen.nl

info@heyen.nl


