
LAAN VAN DUURZAAMHEID 29 TE AMERSFOORT

VRAAGPRIJS € 575.000,- K.K.



Kenmerken

Type


Kamers


Woonoppervlakte


Perceeloppervlakte


Inhoud woning


Bouwjaar


Isolatie

Tussenwoning


7


159 m²


212 m²


540 m³


1996


Volledige isolatie



Koken en ontspannen

Deze keuken is dankzij een uitbouw maar 
liefst 35 m2 groot en verrassend licht 
dankzij een lichtstraat en de grote 
schuifpui aan de achterzijde. Het is een 
echte leefkeuken waar kan worden 
gekookt, samen gegeten, geborreld, 
gespeeld en zelfs gewerkt. Dankzij het 
moderne lichte design gaat de (Nobilia) 
keuken perfect op in de rest van het 
interieur. De keuken is geplaatst in 2012 
en beschikt over diverse apparatuur, denk 
aan een inductiekookplaat, stoomoven, 
dubbele spoelbak en een vaatwasser. Het 
aanrecht is extra hoog en extra breed, 
wat zorgt voor genoeg werkruimte. Hier 
kun je uren koken! 







Verfrissen

Hotel chique, dat is de badkamer aan de 
voorzijde van de woning op de 1e 
verdieping. De eerste badkamer is in 
2018 vernieuwd en voorzien van donkere 
tegels. In combinatie met de houtlook 
meubels geeft deze badkamer je een echt 
hotelgevoel!  







Slapen

Je komt boven op een heerlijk ruime 
overloop van waaruit je toegang hebt tot 3 
slaapkamers en de 1e badkamer. Alle 
slaapkamers en overlopen zijn, net als 
beneden, voorzien van een PVC vloer. 
Aan de voorzijde vind je een 1e ruime 
slaapkamer met vrij uitzicht. De grote 
masterbedroom vind je aan de achterzijde 
van de woning. Een praktische 
inbouwkast biedt kledingopbergruimte 
genoeg. Ook de 3e slaapkamer vind je 
aan de achterzijde van de woning en is 
een ideale kinderkamer. Dankzij een 
grote, woningbrede dakkapel was er de 
mogelijkheid om op de 2e verdieping nog 
2 ruime slaapkamers te creëren: de 4e 
slaapkamer aan de voorzijde en de 5e 
slaapkamer met praktische knieschotten 
aan de achterzijde. 





Buitenleven

Deze woning is gericht op het 
buitenleven! Via de grote schuifpui in de 
leefkeuken of via de bijkeuken stap je zo 
de achtertuin in. Hier is, grenzend aan de 
woning, een terras om op zomerse dagen 
heerlijk buiten te kunnen eten, of zet ook 
een picknicktafel achterin de tuin! Ook 
vind je in de tuin meerdere (losse) 
moestuinbakken voor het kweken van 
eigen groenten en fruit. Vanuit de tuin heb 
je toegang tot de grote garage en de 
oprit. Voor de garage ligt je eigen oprit, 
waar je de auto kunt parkeren. 




Wanneer je er graag op uit gaat, biedt de 
omgeving fiets- en wandelmogelijkheden 
in het buitengebied Hoogland West en de 
Eempolder of de Laak.







Plattegrond begane grond 



Plattegrond 1e verdieping 



Plattegrond 2e verdieping 



Plattegrond vliering 



Plattegrond overzicht 



Locatie op de kaart



WWW.VISIEMAKELAARDIJ.NL

Facebook: www.facebook.com/Visiemakelaardij



 Instagram: www.instagram.com/visie_makelaardij

Adres: 

Stadsring 252

3811 HS Amersfoort





 Telefoon: 033 - 204 85 35


 E-mail: info@visiemakelaardij.nl


 Website: www.visiemakelaardij.nl


