Zandbergenlaan 97
Amersfoort

Zandbergenlaan 97,
Amersfoort
De Bosrand is een appartementencomplex dat bestaat uit deels
koopwoningen en deels huurwoningen. Het gebouw wordt in het
midden gescheiden door een indrukwekkend Atrium. Het appartement
bevindt zich aan de voorzijde, nabij de lift en de trap.
Op de begane grond vindt u een stijlvolle entree, die u leidt naar het
mooie binnengebied, het Atrium. Hier bent u buiten, maar toch binnen.
Hier treft u uw buren en is de toegang naar de trappen en de lift. Vanaf
de galerij heeft u zicht op het overdekte binnengebied.
Op de begane grond treft u eveneens een fietsenstalling. De afgesloten
fietsenstalling deelt u met de overige bewoners.
Op de eerste verdieping is het riante driekamerappartement gelegen.
Woonomgeving:
De Zandbergenlaan is een zijstraat van de Bosweg, gelegen aan
zuidzijde van Amersfoort. Achter het appartement begint het bos
Nimmerdor, wat overloopt in de natuurgebieden Den Treek en de
Utrechtse Heuvelrug. De heerlijke groene omgeving is een ideale
woonomgeving gelegen nabij de historische binnenstad van
Amersfoort.
Op enkele minuten van het appartement treft u de rijkswegen A28, A12
en A1. Voor de deur treft u een bushalte. Kortom een prachtige centrale
locatie.
Het oude verzorgingstehuis aan de overzijde wordt in de toekomst
gesloopt en vervangen door prachtige nieuwbouw, waardoor de
omgeving nog mooier wordt.

Deze woning heeft een vraagprijs van:

€ 450.000 k.k.
Aanvaarding: in overleg

Woonkamer
Afwerking wanden

Spachtelputz

Afwerking vloer

Zeil

Afwerking plafond

Spuitwerk

Oppervlakte

34,79 m²

Afmeting L/B

7,34 / 4,74

Keuken
Afwerking wanden

Spachtelputz

Afwerking vloer

Zeil

Afwerking plafond

Spuitwerk

Oppervlakte

8,02 m²

Afmeting L/B

3,33 / 2,41

Keuken
Uitrusting
Kleur

Bruin

Modern

Nee

Niveau

Basis

Apparatuur

Vaatwasser

Slaapkamer 1
Afwerking wanden

Spachtelputz

Afwerking vloer

Zeil

Afwerking plafond

Spuitwerk

Oppervlakte

18,49 m²

Afmeting L/B

5,44 / 3,40

Slaapkamer 2 / Eetkamer
Afwerking wanden

Spachtelputz

Afwerking vloer

Zeil

Afwerking plafond

Spuitwerk

Oppervlakte

9,36 m²

Afmeting L/B

3,95 / 2,37

Badkamer
Afwerking wanden

Tegels

Afwerking vloer

Tegels

Afwerking plafond

Spuitwerk

Oppervlakte

11,32 m²

Afmeting

3,33 / 3,40

Kleur

Wit

Modern

Nee

Niveau

Basis

Balkon
Diepte

1,70 m

Breedte

5,40 m

Kenmerken
Gebruiksoppervlakte wonen

91 m²

Inhoud van de woning

316 m³

Soort woning

galerijflat

Type woning

appartement

Aantal kamers

3

Bouwjaar

2003

Staat van onderhoud
Binnen

redelijk tot goed

Buiten

goed

Belangrijkste vaste lasten
Gas / Electra

Niet bekend

Water

Niet bekend

Onr. Zaak belasting

Niet bekend

Afvalstoffenheffing

€ 343,32 per jaar

Waterschapslasten

Niet bekend

Rioolrecht

Niet bekend

Technische gegevens
Isolatie
Dak

Nee

Gevel

Ja

Vloer

Nee

Glas

Ja

Voorzieningen
Riolering

Ja

Water

Ja

Kabel

Ja

Elektra

Ja

Verwarming

c.v.-ketel

Warmwatervoorziening

c.v.-ketel

Energielabel

B

Bouwjaar CV ketel

-

Plattegrond

Meetrapport

Kadastrale kaart

De wijk
Het mooie Vermeerkwartier, ten zuidoosten van het centrum, ligt pal naast Park Randenbroek. De wijk wordt vaak
in één adem genoemd met het Leusderkwartier, waar het aan grenst. Aan de noordzijde loopt de Stadsring: zo nabij
de binnenstad woon je hier !
Het Vermeerkwartier is opgebouwd uit meerdere wijken met van oudsher bekende namen zoals de wijk Dorrestein,
vernoemd naar de plaats waar in de 16e eeuw Hoeve Dorrestein stond. Voorts kent de wijk kent twee opvallende
buurten, Bekenstein (ooit een groot landhuis) en De Luiaard, naar de blekerij die daar 100 jaar geleden stond.
Een fraai geheel wordt gevormd door de grote jaren-dertig-woningen op de Snoeckgensheuvel.
Het is fijn wonen in het Vermeerkwartier dankzij oude huizen (vanaf eind 19e eeuw), verschillende bouwstijlen en
rustige karakteristieke straatjes. Deze zijn vernoemd naar Utrechtse bisschoppen, Nederlandse schilders en
edelstenen. De combinatie van centraal, sfeervol en groen maakt dit een zeer gewilde wijk. Ideaal voor gezinnen.
Want de keuze uit basis- en middelbare scholen op fietsafstand is groot.
Sport, cultuur en recreatiemogelijkheden liggen hier voor het oprapen. Tegen Park Randenbroek aan vind je de
sportvelden, waar je zelfs aan American Football kunt doen en ’s winters op natuurijs kunt schaatsen. Het
Sportfondsenbad is één van de weinige zwembaden in Nederland met een 50-meter bad.
De 8 kilometer lange Heiligenbergerbeek kabbelt door de wijk, om vervolgens langzaam te verdwijnen in de Eem.
Wandelen en fietsen kan in het natuurgebied Heiligenbergerbeekdal.
Het Vermeerkwartier is zeer gunstig gelegen ten opzichte van uitvalswegen zoals de Kersenbaan, die je snel naar
de A1 en A28 leidt.

Locatie op de kaart

U heeft bezichtigd...
hoe nu verder?
Een gedane bezichtiging levert u geen voorkeursrechten
op. Daarom is het goed te weten wat uw verdere
stappen kunnen zijn.
Een bod uitbrengen op de bezichtigde woning
U kunt bij ons een bod uitbrengen op de woning.
Aan dit bod kunt u tevens voorwaarden verbinden zoals
bijvoorbeeld een financieringsvoorbehoud, een
voorbehoud van bouwtechnische inspectie, een
voorgestelde opleveringsdatum enzovoort. Indien u
gebruik wilt maken van een financieringsvoorbehoud,
dient u zelf het gewenste financieringsbedrag aan te
geven. Wij houden hierbij rekening met een bedrag van
maximaal de vraagprijs. Het eventuele bedrag
hierboven dient u uit eigen middelen te betalen (e.e.a.
afhankelijk van de vastgestelde taxatiewaarde). Als u
met ons “onder bieding” bent (er is een tegenvoorstel
door de verkoper gedaan), dan betekent dit voor u dat
er met ú wordt onderhandeld totdat er een
overeenstemming wordt bereikt óf duidelijk wordt dat
er geen overeenstemming zal worden bereikt en de
onderhandelingen worden beëindigd. Dit levert u, als
bieder, een zekere voorkeurspositie.
Er is echter ook een uitzondering op deze voorkeurspositie.
• Er zijn na u één of meer gegadigden die een bod op de
woning uit willen brengen. In dergelijke situaties zullen
wij met de verkoper overleggen welke procedure we
hiervoor gaan hanteren.
Algemene Informatie
Koper dient nadat er mondeling wilovereenstemming is
bereikt over de aankoop van de woning er voor te
zorgen dat zijn personaliagegevens binnen 24 uur door
Drenth Makelaars zijn ontvangen.
Ondertekenen
Koper dient, binnen 3 dagen nadat de koopakte door de
verkoper is ondertekend, deze op het kantoor van
Drenth Makelaars te ondertekenen en een afschrift
hiervan in ontvangst te nemen. Koper ontvangt
gelijktijdig een kopie van een door hem ondertekende
ontvangstbevestiging.
Lijst van zaken
Let op: Bij roerende goederen die ter overname worden

aangeboden, dient koper binnen 1 week na
ondertekening van de koopakte aan te geven welke
roerende goederen hij/zij wenst over te nemen tegen
een nader overeen te komen bedrag. Indien geen keuze
wordt gemaakt, zullen de roerende goederen meegaan
met verkoper.
Onderzoeksplicht van de koper
Koper is te allen tijde gerechtigd voor eigen rekening
een bouwkundige keuring te (laten) verrichten dan wel
andere adviseurs te raadplegen teneinde een goed
inzicht te verkrijgen over de staat van onderhoud.
Echter, de bouwkundige inspecteurs en adviseurs
dienen aangesloten te zijn bij een erkend bouwkundig
instituut.
Toelichtingsclausule NEN2580
De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580.
De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige
manier van meten toe te passen voor het geven van een
indicatie van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie
sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door
bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of
beperkingen bij het uitvoeren van de meting.
Ga voorbereid op huizenjacht
Wilt u meer weten over uw mogelijkheden bij het kopen
van een huis? Of heeft u vragen over uw hypotheek? De
financieel adviseurs van Rabobank Amersfoort Eemland
helpen u graag. Tijdens een gratis oriëntatiegesprek
krijgt u inzicht in uw financiële mogelijkheden. Maak een
afspraak met een van de adviseurs via (033) 330 5300
of financieeladvies.amersfoorteemland@rabobank.nl.
Vrijblijvende objectinformatie Drenth Makelaars
Deze informatie is door ons met de nodige
zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter
geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige
onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de
gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en
oppervlakten zijn indicatief
Wonen in de regio Amersfoort:
Doe de woontest, lees het online magazine, ontdek
regio Amersfoort:
www.woneninregioamersfoort.nl

Tot uw dienst!
We helpen u graag.

Sander van Dronkelaar
06 – 270 44 777
sander@drenthmakelaars.nl
Manuel Kip
06 - 125 71 457
manuel@drenthmakelaars.nl
Tom Scheffer
06 - 109 82 315
tom@drenthmakelaars.nl

Drenth Makelaars is een bekende
naam in Amersfoort en omgeving.
Een makelaarskantoor met diensten
op het gebied van aankoop, verkoop,
verhuur en taxaties van woningen.

Drenth Makelaars
Bergstraat 39-41
3811 NG AMERSFOORT
033 - 465 26 02
amersfoort@drenthmakelaars.nl
www.drenthmakelaars.nl

