
TRIANGELSTRAAT 108
AMERSFOORT



INTRO
Aan een rustig plantsoen met speeltuin vindt u deze ruime 

tussenwoning met twee woonlagen. Met een sfeervolle 

woonkamer met karakteristieke houten vloer, stijlvolle open 

keuken, drie slaapkamers en zonnige achtertuin, geniet u zowel 

binnen als buiten van de ruimte en het comfort. De woning is uit te 

breiden met een extra verdieping of uitbouw aan de achterzijde. 

Verduurzaming behoort ook tot de mogelijkheden, vanwege het 

platte dak en de tuin op het zuidwesten. Door enkele aspecten van 

de woning te moderniseren, kunt u de woning geheel naar eigen 

stijl inrichten en een fraai totaalplaatje creëren. Een unieke kans 

voor gezinnen die in een kindvriendelijke buurt op korte afstand 

van het centrum willen wonen.


De woning is gelegen aan een rustige straat met enkel 

bestemmingsverkeer, in de kindvriendelijke buurt Zielhorst. Met 

een groenstrook en speeltuin voor de deur kunnen de kinderen 

zorgeloos buitenspelen. Het winkelcentrum Emiclaer bevindt zich 

op loopafstand, waardoor u alle dagelijkse voorzieningen binnen 

handbereik heeft. Overige faciliteiten, zoals sportgelegenheden, 

scholen, kinderopvang, gezondheidscentra en het NS-station 

Schothorst Amersfoort liggen ook op korte loop- of fietsafstand. 

Het bruisende centrum van Amersfoort bevindt zich op een 

kwartiertje fietsen. De uitvalswegen A1 en A28 zijn binnen enkele 

minuten bereikbaar per auto, zodat u omliggende steden 

bovendien snel bereikt. Kortom, een geweldige locatie.



BEGANE GROND
U betreedt de woning via de hal met garderobe en maakt direct kennis met 

de prachtige houten vloer. In de hal vindt u de trapopgang en deuren geven 

toegang tot een bergruimte met witgoedaansluitingen, het toilet en de 

woonkamer. In de woonkamer strekt de karakteristieke houten vloer zich 

verder uit over de ruimte. Een aangename hoeveelheid daglicht weet de 

kamer binnen te dringen via een grote schuifpui aan de achterzijde en 

raampartij aan de voorzijde. De woonkamer is lekker ruim en biedt plek 

aan een sfeervolle zithoek en comfortabele eethoek. Via de schuifpui 

bereikt u de zonnige achtertuin. De open keuken bevindt zich aan de 

voorzijde.





KEUKEN
De open keuken is een lust voor het oog en bestaat uit houten 

fronten, een chic keukenblad en stijlvolle tegelwand. De keuken is 

uitgerust met diverse inbouwapparaten, zoals een 

inductiekookplaat, oven en vaatwasser. Door de hoekopstelling 

heeft u veel kastruimte.



SLAAPKAMERS
De overloop op de eerste verdieping geeft toegang tot drie slaapkamers en 

een badkamer. Zowel aan de voor- als achterzijde vindt u een grote 

slaapkamer van ongeveer 11 m². Beide kamers kunnen als primaire 

slaapkamer worden ingericht. De derde slaapkamer ligt aan de achterzijde 

en is ongeveer 7,5 m² groot. De slaapkamers zijn voorzien van 

verschillende vloeren. In de grote slaapkamers ligt een lichte laminaatvloer 

en in de kleinere kamer vloerbedekking. Alle slaapkamers profiteren van 

veel lichtinval. 



BADKAMER
De badkamer is betegeld en uitgerust met een inloopdouche, wastafel en 

toilet. De badkamer kan een moderniseringsslag gebruiken. De overloop op 

de eerste verdieping is ruim, hier kunt u bijvoorbeeld een werkplek 

inrichten.



TUIN
De zonnige achtertuin is te bereiken via een schuifpui in de woonkamer. De tuin bestaat uit een betegeld terras, gazon en 

beplanting. U kunt hier volop van de zon en het buitenleven genieten. Achterin vindt u een berging voor uw fietsen.





BEGANE GROND

KENMERKEN
Oppervlakten en inhoud 
Gebruiksoppervlakte wonen: 98 m²
Perceeloppervlakte: 130 m²
Inhoud: 331 m³
Externe bergruimte: 6,5 m²



Kadastrale gemeente Amersfoort

Sectie N

Nummer 995

Kadastrale informatie

1e VERDIEPING BEGANE GROND



ALGEMENE GEGEVENS

- Type woning: tussenwoning


- Bouwjaar: 1989


- Verbouwjaar: keuken 2008


- Aantal kamers: 4


- Aantal slaapkamers: 3


- Aantal badkamers: 1


- Parkeerruimte: op openbaar terrein


- Aanwezig: berging

TECHNISCHE GEGEVENS

- Warmwatervoorziening: Remeha Avanta 2005


- Verwarmvoorziening: Zonneboiler


- Vloerverwarming: geen


- Mechanische ventilatie: aanwezig


- Isolatie: dak/spouw/vloer


- Dubbel glas: geheel


- TV kabel


- Kozijnen: hout

ONZE

ADVISEURS

WISTIK
ZONNENBERG
Register Makelaar/Taxateur

Eigenaar

GERBEN
KEUNING
Makelaar Wonen

JIMMY
SPELBOS
Erkend Hypotheekadviseur

bij Velthuyse & Mulder

JORDY
VAN KREEL
Makelaar Wonen

ZONNENBERG MAKELAARDIJ

Kantoor Veenendaal Kantoor Rhenen Kantoor Ede-Wageningen
0318 - 55 96 00


Kerkewijk 108


	3904 JG Veenendaal

0317 - 22 80 18


Frederik van de Paltshof 12


3911 LB Rhenen

0318 - 79 60 05


Stationsweg 94 B


6711 PW Ede

Maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 & 13.30 - 17.30 uur 

Kantoor Rhenen eerste zaterdag van de maand  09.00 tot 

13.00 uur 


Buiten onze kantoortijden kunt u in overleg uiteraard een 

afspraak maken.

Volg ons op:
/ zonnenbergmakelaardij

www.zonnenbergmakelaardij.nl 


info@zonnenbergmakelaardij.nl


