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Kenmerken

& specificaties



Inhoud woning:


451 m3




Woonoppervlakte:

131 m2




Perceeloppervlakte:


157 m2




Bouwjaar:

1972

Airco aanwezig in ouderslaapkamer en op 
zolder.
vloerverwarming op de begane grond. 
Moderne keuken (2017) en sanitair.
Meterkast is vervangen in 2020.
Zonnepanelen zijn in 2020 geplaatst. 



Alberikpad 6

Op een zeer groene en rustige locatie 
ligt deze aantrekkelijke woning met veel 
woonruimte aan een autovrij pad! 




De ligging in de wijk Schothorst is ook 
zeer centraal. In de directe omgeving 
bevinden zich veel voorzieningen zoals 
scholen, winkels en openbaar vervoer. 
Ook het gezellige centrum van 
Amersfoort ligt op nog geen 10 minuten 
fietsafstand!  

De woning zelf is zeer goed 
onderhouden en voorzien van een 
vernieuwde keuken, 2 dakkapellen en 
maar liefst 5 slaapkamers! 













Ook aan duurzaamheid is gedacht: de 
woning is geheel voorzien van kunststof 
kozijnen met dubbele beglazing, 
dakisolatie en nieuwe dakpannen en 13 
zonnepanelen!




Kortom: een zeer ruime woning gelegen 
op een zeer centrale locatie waar u echt 
een kijkje moet komen nemen! Deze 
woning heeft u veel te bieden. 





Begane grond: 





Entree, hal met garderoberuimte, modern toilet en 
trapopgang naar de verdieping. Lichte woonkamer 
met grote schuifpui naar de tuin, een praktische 
bergkast, een sfeervolle palletkachel en een 
mooie PVC vloer voorzien van vloerverwarming. 




De open keuken is recent vernieuwd en is 
voorzien van diverse inbouwapparatuur, onder 
ander een inductiekookplaat, afwasmachine, 
combi-oven, koelkast, afzuigkap en een quooker. 

De berging aan de achterzijde is door middel van 
een aanbouw verbonden aan de woning en is nu 
in gebruik als bijkeuken. De bijkeuken is voorzien 
van een keukenblok met afzuigkap, de 
aansluitingen voor de wasmachine en droger en 
deur naar de tuin.  



Eerste Verdieping: 





Overloop, 3 ruime slaapkamers, waarvan één 
voorzien van airconditioning. Alle slaapkamers zijn 
voorzien van horren. De nette badkamer is 
voorzien van een douchecabine, wastafelmeubel 
en een elektrische radiator. Er is een apart toilet 
aanwezig. 






 Tweede verdieping:





Via een vaste trap te bereiken zolderverdieping 
met voorzolder voorzien van CV-combiketel en 
airconditioning. 




Aan de voor- en de achterzijde zijn dakkapellen 
aanwezig waardoor er nog 2 ruime slaapkamers 
op de verdieping gerealiseerd zijn. Deze 
verdieping is voorzien van een nette 
laminaatvloer. 





Tuin:




De besloten achtertuin is gelegen op 
het westen en is voorzien van een 
fraai tuinhuis, een nieuwe schutting 
en een achterom. 



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

Houtkachel X

Designradiator(en) X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - overgordijnen X

 - rolgordijnen X

 - (losse) horren/rolhorren X

 - Duettes keukenraam X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - laminaat X

 - plavuizen X

 

Overig, te weten

 - schilderij ophangsysteem X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koelkast X

 - vaatwasser X

 - Quooker X

 

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - toiletkast X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Airconditioning X

Zonwering buiten X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Zonnepanelen X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder X

 

Tuin - Bebouwing

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Tuinhuis/buitenberging X

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - vlaggenmast(houder) X

 

Lijst van zaken









Heb je 

interesse?

Stadsring 139

3817 BA Amersfoort
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