
Uniek 
gelegen

                               Tussenwoning

AMERSFOORT
Moreestraat 10

Vraagprijs

€ 390.000,- k.k.

0342-404700 | makelaar@hardeveld.nl

www.hardeveld.nl



Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar:

1984




Soort:


eengezinswoning




kamers:

5




Inhoud:

378 m³




Woonoppervlakte:


105 m²




Perceeloppervlakte:

122 m²




Overige inpandige ruimte:


-




Gebouwgebonden buitenruimte:

12 m²




Externe bergruimte:


8 m²




Energielabel

C



Omschrijving
UNIEKE LIGGING!




Prachtig gelegen tussenwoning met vrij uitzicht over voorgelegen groenvoorziening in de 
woonwijk Schothorst. Vanuit de woonkamer kijk je hier zo "het groen'' in. De groenstrook is 
recent geheel vernieuwd (staat nog in de bouwhekken). Deze leuke gezinswoning ligt op een 
gunstige locatie ten opzichte van de winkels van Emiclaer, het NS-station Schothorst en de 
gezellige binnenstad van Amersfoort. De huidige (eerste) bewoner heeft hier altijd met veel 
plezier gewoond. 




Er is voldoende parkeergelegenheid in de omgeving, voor kinderen zijn er in de buurt 
verschillende speelplekken en voor een wandeling kan je terecht in het "Schothorsterpark''. Er 
zijn diverse scholen en sportverenigingen in de directe omgeving. Tot slot is de bereikbaarheid 
uitstekend met goede verbindingen naar de snelwegen A-1 en A-28.




INDELING

Begane grond

Aan de voorzijde komen we binnen in de ruime hal met meterkast en trapopgang naar de eerste 
verdieping. Vanuit de hal lopen we door naar de ruime woonkamer met een prachtig zicht over 
de groenstrook met vele bomen. Middels 2 openslaande "Louvre'' deuren bevind de keuken zich 
aan de achterzijde van de woning. De keuken is voorzien van diverse inbouwapparatuur 
waaronder vrijstaand gasfornuis met oven, afzuigkap en grote SMEG koelkast (ter overname). 
Vanuit de keuken is de aparte achter entree/hal te bereiken waar ook het toilet zich bevindt. De 
achter entree geeft toegang tot de veranda welke in directe verbinding staat met de woning. De 
ruime afsluitbare veranda biedt volop mogelijkheden voor een gezellige avond.




1ste verdieping;

Vanuit de overloop zijn een 3 tal ruime slaapkamers en de badkamer bereikbaar. De functionele 
badkamer is v.v. een douchehoek, wastafel en wasmachineaansluiting. 




2e verdieping;

Bereikbaar via vaste trap. Op de zolderverdieping treffen we een ruime voorzolder met 
opstelling van CV-ketel. Daarnaast een zeer ruime slaapkamer v.v. een dakraam. De zolder biedt 
veel mogelijkheden, een extra kamer/kantoor of bijvoorbeeld de mogelijkheid tot het plaatsen 
van een dakkapel voor nog meer leefruimte. 




Tuin;

De onderhoudsvriendelijke achtertuin biedt samen met de veranda voldoende mogelijkheden 
om van het buitenleven te genieten. De ruime stenen berging heeft veel opslagruimte en via de 
poort aan de achterzijde is de tuin ook met de fiets bereikbaar. 













Bijzonderheden;

- prachtig gelegen woning met vrij uitzicht

- woonoppervlakte 105 m2

- vrijstaande stenen berging 8 m2

- Bouwjaar 1984

- de woning is v.v. vloer-, dak- en spouwmuurisolatie en is grotendeels dubbel glas

- gezellige gezinswoning op een leuke woonlocatie

- veel voorzieningen op loopafstand











































Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie

op de kaart



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

Vloerdecoratie, te weten

 - Polyester vloer X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - oven X

 

Woning - Sanitair/sauna

Badkamer met de volgende toebehoren

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

(Voordeur)bel X

Zonwering buiten X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

Veranda X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - vlaggenmast(houder) X

 

Lijst van zaken



Heeft u 

interesse?

Broeksteeg 3

6741 JT Lunteren




0342-404700

makelaar@hardeveld.nl

www.hardeveld.nl


