Welkom,
kijk verder!

Imminkstraat 8 a
Amerongen
VRAAGPRIJS:
€ 179.000,- K.K.

Welkom bij Makelaardij Luckerhof

Bedankt voor uw belangstelling.
Door middel van deze verkoopbrochure geven wij u een
zo goed en compleet mogelijk beeld van de woning.
Heeft u na het lezen vragen, aarzelt u dan niet om
contact met ons op te nemen.
Vragen over de verkoop van uw eigen woning of over de
mogelijkheden tot aankoopbegeleiding?
In een vrijblijvend en persoonlijk gesprek informeren
wij u graag over de mogelijkheden en wat we voor
elkaar kunnen betekenen.

Overstraat 33
3958 BS Amerongen
0343 - 456 490
info@luckerhof.nl
www.luckerhof.nl

Enthousiaste groet,
Truus, Jacqueline, Marian,
Jannet en Rosanne

- MAKELAARDIJ LUCKERHOF PRESENTEERT -

Strak, verrassend
tweekamerappartement met
tuin in het oude dorp

Voor wie op zoek is naar een GAAF tweekamerappartement in het OUDE DORP van Amerongen moet
hier zeker gaan KIJKEN!
Instapklaar, strakke gestucte wanden, goed geïsoleerd en alle privacy om je heen.
Het heeft alles wat je nodig hebt! Ruime woonkamer
met half open keuken, badkamer, lichte slaapkamer
met inbouwkast, apart toilet én heel uniek: een
beschutte tuin met berging en een oprit voor de auto.
Welke wensen zijn er nog meer? Kom kijken!

BIJZONDERHEDEN
- Loopafstand Jumbo en andere
voorzieningen
- Volledig geïsoleerd 2018/2019,
m.u.v. vloerisolatie
- PVC-vloer met extra demping
- Bijzondere portiek/trappenhuis
naar het appartement
- Energielabel E is niet meer actueel
door de aangebrachte isolatie
- Eigen parkeerplaats + tuin met
berging
- VvE met de onder buren,
reservefonds aanwezig
- Servicekosten: € 75,- per maand

KENMERKEN
Maak kennis met de kenmerken van
de woning. Heeft u vragen over de
kenmerken, wilt u een bezichtiging
aanvragen of meer informatie
ontvangen? Neem dan contact met
ons op. De contactgegevens vind u
op de vorige pagina.

Soort
Type
Slaapkamers
Woonoppervlakte
Perceeloppervlakte
Inhoud
Bouwjaar
Tuin
Garage/berging
Verwarming
Isolatie
Aanvaarding

bovenwoning
appartement
1
47 m²
n.v.t.
162 m³
1950
ja, noordwesten
nee/ja, vrijstaand
cv-ketel, Nefit bouwjr. 2018
volledig, m.u.v. vloer
in overleg

* Alle informatie in deze brochure bevat slecht een globale omschrijving van het object. De informatie berust
deels op door derden aan ons kantoor verstrekte gegevens. Met de meeste zorg hebben wij deze informatie
verwerkt, doch kunnen wij ten aanzien van de juistheid van deze gegevens geen aansprakelijkheid aanvaarden.

KEUKEN
De keuken is basic maar zeer netjes.
Voorzien van vaatwasser, kookplaat,
oven en losstaande Smeg koelkast
(ter overname) welke het plaatje helemaal afmaakt!
In de woonkamer is er ruim plek voor
een eettafel.
Een lichte en knusse plek om te
koken!

DETAILS

It’s all about the details!
- De paneeldeuren met glas zijn echte
eyecatchers.
- Alle ramen zijn voorzien van houten jaloezieluiken, kunnen makkelijk
open en dicht. Het geeft een landelijk
maar ook strakke uitstraling!
- Het trappenhuis! Zoiets heeft toch
niemand?!

WOONKAMER
De woonkamer hangt samen met de
half open keuken. De hoge plafonds en
strak gestucte wanden geven een luxe,
ruim en fris effect.
Ruimte voor je bank, eettafel en een
leuke plant.
Dit is toch een heerlijk appartement om
te vertoeven?!

SLAAPKAMER
Het is een tweekamerappartement
wat betekend dat er naast de
woonkamer nog een kamer is, de
slaapkamer!
Ook hier weer het prachtige hoge
plafond. De cv-kast is omgetoverd tot
inbouwkast voor al je kleren.
Een fijne ruimte om wakker te worden
dachten wij zo!

TUIN
Een uniek geval want de meeste
bovenwoningen hebben geen tuin.
Maar deze wel, en wat voor één! Hier
kun je je loungeset, eettafel, konijnenhok, auto en kliko’s kwijt. Nog meer
spullen? De berging is daar de oplossing voor! Gelegen op het westen
maar eigenlijk altijd zon te vinden.
Tip van de verkoper: In het portiekje
boven een stoel zettnen ‘s ochtend een
kop koffie drinken in de zon!

- APPARTEMENT -

- BERGING -

- KADASTERKAART -

