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Kenmerken

& specificaties



Inhoud woning:


308 m3




Woonoppervlakte:

82 m2




Perceeloppervlakte:


194 m2




Bouwjaar:

1932

Zeer sfeervolle woning.
Eigen oprit en carport. 
Achtertuin gelegen op het zuiden.
Vrijwel geheel voorzien van dubbele beglazing. 
Voorzien van dakisolatie.
Overig inpandige ruimte: 6 m².
Gebouwgebonden buitenruimte: 23 m². 



Rijnstraat 2

Wat een buitenkansje!! Deze sfeervolle, 
goed onderhouden jaren '30 woning is 
gelegen in het zeer geliefde 
Soesterkwartier! 




De woning bevindt zich in een rustige 
straat en heeft een beschutte tuin 
gelegen op het zuiden, een eigen oprit 
en een carport! Aan de overzijde bevindt 
zich een schoolplein, welke geheel 
vernieuwd is met veel groen! Voor de 
kinderen uit de buurt een heerlijke plek 
om straks te spelen.

















Vanuit de wijk ben je zo op het Eemplein 
en de gezellige binnenstad van 
Amersfoort, scholen, sportvelden en 
sportclubs. Door de gunstige ligging zijn 
het centraal station en de uitvalswegen 
A1 en A28 ook om de hoek. 




De woning zelf heeft u ook veel te 
bieden: de woning is aan de achterzijde 
gedeeltelijk uitgebouwd waardoor er 
een ruime sfeervolle woonkamer is 
ontstaan. In de uitbouw bevindt zicht de 
vernieuwde  keuken en de moderne 
badkamer. Op de verdieping zijn er  3 
prima slaapkamers aanwezig en een 
vaste trap brengt je naar de 
zolderverdieping.  



Begane grond:





Entree, hal met trapopgang naar de 
verdieping. Zeer sfeervolle 
woonkamer met de bekende jaren 
'30 erker aan de voorzijde, een nette 
laminaatvloer en toegang tot de 
vernieuwde keuken. 



De keuken heeft een praktische kelderkast en een 
stenen vloer en is voorzien van diverse 
inbouwapparatuur, o.a. een 5- pits gasstel, 
afzuigkap, afwasmachine, oven en koelkast. 
Vanuit de keuken is er toegang tot de achtertuin. 




Aansluitend aan de keuken bevindt zich de nette 
badkamer met inloopdouche, toilet en wastafel. 



Eerste verdieping:





Overloop, drie prima slaapkamers, waarvan één 
voorzien van een wastafel. De slaapkamers zijn 
allen voorzien van een laminaatvloer. 






 Tweede verdieping:





Vaste trap naar de geïsoleerde zolderverdieping. 
Op deze verdieping bevindt zich de aansluiting 
voor de was apparatuur en de opstelling van de 
CV-combiketel. Verder is er veel bergruimte op 
deze verdieping aanwezig.



Tuin:




De beschutte achtertuin is gelegen op 
het zuiden en is voorzien van een 
houten chaletberging.





Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie

op de kaart



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

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

 - rolgordijnen X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - laminaat X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koelkast X

 - vaatwasser X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletborstel(houder) X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

(Voordeur)bel X

(Veiligheids)sloten en overige 
inbraakpreventie

X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - vlaggenmast(houder) X

 

Lijst van zaken









Heb je 

interesse?

Stadsring 139

3817 BA Amersfoort




033-4221010

amersfoort@beumer.nl

www.beumer.nl


