
Royale maisonette  

woning  

AMERSFOORT
Weegsteen 8

Vraagprijs

€ 420.000,- k.k.

0342-404700 | makelaar@hardeveld.nl

www.hardeveld.nl



Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar:

1994




Soort:


maisonnette




kamers:

5




Inhoud:

452 m³




Woonoppervlakte:


132 m²




Perceeloppervlakte:

0 m²




Overige inpandige ruimte:


-




Gebouwgebonden buitenruimte:

13 m²




Externe bergruimte:


-




Energielabel

C



Omschrijving
GEMODERNISEERDE 5-KAMER MAISONNETTE GELEGEN OP EEN UNIEKE LOCATIE!




Wij bieden u deze vernieuwde 5-kamer woning bestaande uit drie woonlagen aan. De woning is 
gelegen op een unieke locatie in de ruim opgezette wijk Kattenbroek aan een brede groenstrook 
met watergang en prachtig uitzicht op de grote vijver. Deze instapklare woning met royale 
afmetingen is zeer geschikt om wonen en werken te combineren. Door de fijne ligging in de wijk 
zijn alle voorzieningen binnen handbereik; winkelcentrum ''Emiclaer'', Park Schothorst, scholen, 
sportfaciliteit, openbaar vervoer en uitvalswegen naar de A1 en A28.




Indeling:

Begane grond

Hal/entree met de meterkast, ruime trapkast en trapopgang. De hal is voorzien van veel 
bergruimte in combinatie met een garderobe. Vanuit de hal is er toegang tot de grote werk-/
slaapkamer. De gehele begane grond is afgewerkt met een fraaie plavuizenvloer v.v. 
vloerverwarming. De huidige bewoners hebben ervoor gekozen om de begane grond te 
gebruiken als speelkamer. Maar ook kantoor-/praktijk aan huis behoort tot de mogelijkheden. In 
het complex is een gemeenschappelijke fietsenstalling aanwezig. 




1e  verdieping

Hal met keurige toiletruimte en toegang tot de ruime en lichte woonkamer. Vanuit deze ruimte 
heeft u vrij uitzicht over de groenstrook en waterpartij. Vanuit de woonkamer is het zonnige 
balkon te bereiken welke is gelegen op het zuidwesten. De halfopen gemoderniseerde keuken 
in U-opstelling is voorzien van diverse inbouwapparatuur waaronder een Boretti gasfornuis met 
2 ovens, afzuigkap, koel-/vriescombinatie en vaatwasmachine. Daarnaast is de keuken voorzien 
van een gezellige bar welke de ruimte verbindt met de rest van de woonverdieping. Ook deze 
verdieping is v.v. vloerverwarming. 




2e verdieping

De overloop geeft toegang tot de 3 keurige slaapkamers, een badkamer en een ruime 
opbergkast met cv-opstelling (Intergas, 2007) en wasmachineaansluiting. De geheel betegelde 
nette badkamer is v.v. inloopdouche, riant wastafelmeubel met dubbele kraan, zwevend closet 
en designradiator. De badkamer heeft veel daglicht.




Bijzonderheden:

- Werk-/slaapkamer op de begane grond

- 3 slaapkamers op de 2e verdieping

- Strakke wand en plafondafwerking in de gehele woning 

- Vloerverwarming op de begane grond en 1e verdieping

- Weids uitzicht aan de voorzijde

- Diverse voorzieningen in de directe omgeving

- Vve kosten € 88,- per maand (o.a. voor opstalverzekering en groot onderhoud buitenzijde)

- Gemeenschappelijke fietsenstalling aanwezig



































Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie

op de kaart



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Garderobe X

 - Kledingkast incl. Hoek X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - vitrages X

 - rolgordijnen X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - plavuizen X

 

Overig, te weten

 - spiegelwanden X

 

Woning - Keuken

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - oven X

 - koelkast X

 - vriezer X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter overname

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - planchet X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

(Voordeur)bel X

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie X

Rookmelders X

Rolluiken X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

Lijst van zaken



Heeft u 

interesse?

Broeksteeg 3

6741 JT Lunteren




0342-404700

makelaar@hardeveld.nl

www.hardeveld.nl


