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Kenmerken

& specificaties








Inhoud woning:

234 m3




Woonoppervlakte:


69 m2




Bouwjaar:

1984

Gelegen op een zeer centrale locatie! 
Ruime berging gelegen op de begane grond. 
Voldoende parkeergelegenheid voor het 
complex. 
De servicekosten bedragen € 129,29 per 
maand.



Willem van 
Otterloostraat 18

Heerlijk wonen in een groene omgeving 
dichtbij alle voorzieningen! 




Op een zeer centrale en geliefde locatie 
ligt deze goed onderhouden 
maisonnette woning op de derde en 
vierde verdieping van een kleinschalig 
appartementencomplex. Het betreft een 
hoekmaisonnette en beschikt over een 
lichte woonkamer, 2 slaapkamers, een 
nette badkamer en keuken en een 
zonnig balkon. 



















Ook de locatie is meer dan goed!  Op 
enkele minuten lopen ben je al in de 
gezellige binnenstad van Amersfoort 
met de gezellige terrassen, sfeervolle 
grachten, winkels en cafés. Ook voor 
een heerlijke wandeling is op 
loopafstand het park Randenbroek 
bereikbaar. 




Kortom: een leuke woning op een 
toplocatie! 



Indeling:




Begane grond: centrale entree met 
brievenbussen, bellentableau, 
bergingen en trapopgang naar de 
verdiepingen. 



Derde verdieping: 




Trapopgang via een afgesloten portiek naar de 
derde verdieping. Hal met toilet, meterkast en 
praktische inbouwkast. 




Lichte woonkamer met bergkast en toegang tot 
het zonnige balkon geleggen op het zuiden en 
open nette keuken in rechte opstelling. Daarnaast 
bevindt zich op deze verdieping de eerste 
slaapkamer. 



Vierde verdieping:




Ruime overloop met CV-/bergkast. Royale 
slaapkamer voorzien van dakraam en bergruimte. 
Nette badkamer voorzien van een douchehoek, 
wastafel een aansluiting voor de was apparatuur.



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie

op de kaart



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

Verlichting, te weten

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - vaste kast kamer/gang X

 - planken keuken X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - rolgordijnen X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - laminaat X

 

Woning - Keuken

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - koelkast X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Rookmelders X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Lijst van zaken
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