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Dit is misschien wel het mooiste appartement van het hele complex! 

Op een prachtige vrije plek, gelegen op de hoek van het appartementencomplex "Groenhouten", ligt dit ruime
drie kamer appartement met royaal dakterras op het westen en een berging en eigen parkeerplaats op de begane
grond. 

Het appartement complex ligt op steenworp afstand van winkelcentrum "De Hamershof", met een ruim
winkelaanbod, theater "De Tuin", bibliotheek en opstappunten ten behoeve van het openbaar vervoer. Even
lekker genieten van een goed diner of een goed glas wijn? Op loopafstand bevinden zich diverse goede
restaurants! 

De indeling van het appartement is als volgt: 

Begane grond: 

Centrale entree, via de elektrische schuifdeuren komt u in de centrale hal, hier bevindt zich het bellentableau, de
brievenbussen en het videofoon systeem. Via de afgesloten deur komt u bij de hal naar de lift en de deur naar
het trappenhuis. 

Appartement op de eerste verdieping: 

Entree, ruime hal met garderobe en werkhoek, aparte toiletgelegenheid met toilet en fonteintje, badkamer met
ligbad en dubbele wastafel, twee slaapkamers. De grootste slaapkamer beschikt over een vaste kastenwand en
een toegang naar het royale dakterras, de tweede slaapkamer is ideaal in te delen als werkkamer of logeerkamer. 

De royale woonkamer van circa 37 m² is heerlijk licht en heeft openslaande deuren naar het prachtige dakterras,
aan de voorzijde is de afgesloten keuken gesitueerd. De keuken is vergroot en is voorzien van een groot
aanrechtblad, dubbele spoelbak, diverse inbouwapparatuur en veel bergruimte. Aansluitend direct aan de keuken
loopt u de bijkeuken binnen met cv-ketel en aansluitpunten voor de wasapparatuur. 
Het royale dakterras is ruim 77 m² groot en ligt op het westen, een feestje geven is nog nooit zo leuk geweest,
samen met uw familie of vrienden genieten van de laatste zonnestralen van de dag. 

• Royaal drie-kamer appartement, het grootste type in het complex 
• Voorzien van een eigen parkeerplaats en berging 
• Uitstekende ligging met terras op het westen 
• Twee slaapkamers en een ruime hal met werkruimte 
• Unieke indeling, vanuit de bouw direct efficiënt ingericht 
• Bijzonder ruime woonkamer met openslaande deuren naar het terras 
• Ruime keuken met aansluitend de bijkeuken 



• Op loopafstand van winkels, openbaar vervoer en horeca 
• Servicekosten € 171,80 per maand 

Soort woning Portiekflat
Ligging Beschutte ligging, in centrum, in woonwijk, vrij uitzicht
Woonopp 86 m²
Inhoud 271 m³
Bouwjaar 1985
Tuin Verzorgd, west, 6 x 11.30
Schuur / Berging box
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed
Daktype plat dak
Verwarming c.v.-ketel
Voorzieningen buitenzonwering, glasvezel kabel, lift, mechanische ventilatie, natuurlijke ventilatie, tv

kabel
Isolatievormen dakisolatie, muurisolatie, dubbel glas
Wijk Groenhouten
Kadastrale gemeente Leusden
Gemeentecode E
Sectie E
Perceel 3539
Indexnummer 8
Soort eigendom Zie akte


































