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Kenmerken

& specificaties








Inhoud woning:

148 m3




Woonoppervlakte:


44 m2




Bouwjaar:

1968

Geweldig uitzicht.
Zeer centrale ligging.
De servicekosten bedragen: € 210,- per maand 
(dit is inclusief € 100,- voorschot voor 
stookkosten).
Het complex is voorzien van een lift.
Eigen berging gelegen op de begane grond.



Ringweg-
Randenbroek 74 f

Zeer verrassend hoekappartement 
gelegen op de 6e verdieping met een 
geweldig uitzicht!




In de groene wijk Randenbroek ligt dit 
leuke 2-kamer appartement. Het 
appartement is geheel nieuw ingedeeld 
en beschikt over een open keuken, een 
woonkamer met veel lichtinval, een zeer 
ruime slaapkamer, een vergrote 
badkamer en een balkon. 





















Ook de ligging is zeer centraal, zowel de 
winkels van het Euterpeplein als het 
groen rond het Kanaal liggen om de 
hoek. Ook de gezellige binnenstad van 
Amersfoort is op tien minuten 
fietsafstand bereikbaar.  





6e verdieping: 




Entree, hal met videofooninstallatie, vaste kast 

met de opstelling voor de wasapparatuur en de 
elektrische boiler en meterkast. De woonkamer is 
gelegen aan de voorzijde van het appartement en 
voorzien van een nette laminaatvloer en heerlijk 
vrij uitzicht. Open keuken met diverse apparatuur, 
o.a. een inductiekookplaat( maart 2022), koel-
vriescombinatie, afzuigkap en afwasmachine. Via 
de keuken is er toegang tot het balkon gelegen op 
het westen.



De slaapkamer heeft tevens een nette 
laminaatvloer en beschikt over een praktische 
praktische vaste kast. 

Badkamer met douche, wastafelmeubel en toilet.  
De eigen fietsenberging is gelegen op de begane 
grond.



Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie

op de kaart



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Kledingkast inbouw X

 - Opbergplanken (glas) X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - lamellen X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - laminaat X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 

Keukenaccessoires, te weten

 - Bar X

 - Barkrukken 2x X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - douche (cabine/scherm) X

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter overname

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

(Voordeur)bel X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Warmwatervoorziening, te weten

 - boiler X

 

Lijst van zaken









Heb je 

interesse?

Stadsring 139

3817 BA Amersfoort




033-4221010

amersfoort@beumer.nl

www.beumer.nl


