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Kenmerken

& specificaties



Inhoud woning:


1145 m3




Woonoppervlakte:

366 m2




Bouwjaar:


2012

Het appartement is voorzien van een 
alarminstallatie.
2 Privé parkeerplaatsen.
Thuisbioscoop.
Alle voorzieningen binnen handbereik.
Smart home: voorzien van een Domotica 
systeem.
Perfect onderhouden en luxe uitstraling.
Vier balkons.
Airco en mechanische ventilatie.



Kappeyne van de 
Coppellolaan 131

Gelijkvloers wonen, maar toch alle 
ruimte en enorm veel luxe. Daar staat 
deze prachtige woning met een 
oppervlakte van 366m² voor. Dit 
penthouse heeft maar liefst vier balkons, 
twee badkamers, een twee eigen 
parkeerplaats in de garage én een 
thuisbioscoop! Het is perfect 
onderhouden en van alle gemakken 
voorzien, waaronder een Domotica 
systeem. Er is veel lichtinval door de 
vele raampartijen en met zelfs een eigen 
wijnkamer, ervaar je de luxe in alle 
ruimtes van deze woning!















Het appartement is gelegen in Regent's 
Park in het Bergkwartier in Amersfoort. 
Regent's park bestaat uit drie 
appartementengebouwen en is gelegen 
in een bosrijke omgeving, op steenworp 
afstand van natuurgebieden 
Soesterduinen, Birkhoven en Landgoed 
Den Treek. Deze statige wijk ligt op een 
rustige locatie in Amersfoort en met de 
auto bereik je in een mum van tijd de 
A28. Voorzieningen als scholen, 
sportverenigingen en winkels zijn 
dichtbij, met het winkelcentrum aan de 
Leusderweg om de hoek. De binnenstad 
en het centraal station liggen ook nog 
eens op circa 5 á 10 minuten fietsen. 



Woonruimte:





Bij binnenkomst is de luxe en ruimte meteen 
merkbaar. Aan je rechterkant vind je namelijk 
direct een grote inloopkast voor het ophangen van 
je jassen en die van gasten. Als je de hal verder 
doorloopt kom je uit in de living van ruim 63 m²! 
De living is sfeervol ingericht met een moderne 
open haard en toegang tot twee van de vier 
balkons, waar het heerlijk vertoeven is. Tevens is 
er in de living genoeg ruimte voor een grote tafel 
waar je met heel de familie of vrienden kan 
dineren! Aangrenzend aan de woonkamer en het 
eetgedeelte bevindt zich de open keuken van nog 
eens 42 m², welke uitkijkt op nog een derde 
balkon. 



De keuken is strak afgewerkt met zwarte en 
houtkleurige keukenkasten. De keuken is voorzien 
van alle benodigdheden en meer, zoals een 
afzuigkap, combi-oven, koel- en vriescombinatie, 
kokend-waterkraan, vaatwasser en 
glazenspoelmachine. Ook wijnliefhebbers kunnen 
hun hart ophalen met een heuse wijnkamer die te 
bereiken is vanuit de keuken! 




Niet alleen in de keuken, maar door de gehele 
woning vind je spotjes aan het plafond voor 
sfeervolle verlichting. Daarnaast zorgt het 
Domotica systeem ervoor dat alle processen en 
handelingen geautomatiseerd worden, waardoor 
je alle elektronica via je smartphone aanstuurt. 
Een echte smart home dus! 



Aan de andere kant van het appartement vind je 
de slaapkamers en badkamers. De master-
bedroom ademt luxe en is van alle gemakken 
voorzien. Zo heb je toegang tot het vierde balkon, 
loop je vanuit je bed zo de badkamer in en is er 
genoeg ruimte voor kleding in je eigen inloopkast. 




De master-bedroom is door middel van een luxe 
tv wand afgescheiden van de prachtige badkamer. 
In deze badkamer vind je een heerlijk ruime 2 
persoons jacuzzi en een nog ruimere 
inloopdouche. Het geheel is compleet met twee 
wastafels die zijn ingebouwd in de wand. Écht 
genieten dus.



Ook de overige slaapkamers zijn van alle luxe 
voorzien en bieden veel comfort. De tweede 
badkamer is 11 m² en ook voorzien van een 
heerlijk ligbad, een ruime douchecabine en twee 
wastafels in meubel. Uiteraard vind je in dit 
appartement ook een waskamer, met voldoende 
opslagruimte. 




Een uniek en verrassend element aan dit 
appartement is de thuisbioscoop! Als eigenaar van 
deze woning hoef je dus niet naar de bioscoop om 
te genieten van een goede film, want één van de 
kamers bevat namelijk een cinemascherm. 
Doordat de gehele ruimte in het zwart gehuld is, 
beleef je het ultieme bioscoopgevoel!





Buitenruimtes:


Dit appartement is voorzien van maar 
liefst vier balkons, te bereiken vanuit 
de living, open keuken en de master-
bedroom. Het balkon aan de 
rechterzijde van de living is het 
grootst. Hier is voldoende ruimte voor 
een zitplek en tafel om heerlijk aan te 
dineren. Tevens is dit terras voorzien 
van een zonnescherm, zodat er ook 
met het Nederlandse weer genoten 
kan worden van de buitenruimte! 



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie

op de kaart



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

(Gas)kachels X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - overgordijnen X

 - vitrages X

 - rolgordijnen X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - plavuizen X

 

Overig, te weten

 - spiegelwanden X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keukenaccessoires, te weten

 - Alles ingebouwd X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Brievenbus X

Kluis X

(Voordeur)bel X

Alarminstallatie X

(Veiligheids)sloten en overige 
inbraakpreventie

X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Airconditioning X

Zonwering buiten X

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

Lijst van zaken









Heb je 

interesse?
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