
Vraagprijs
€ 369.000 k.k.

KLOOSTERLAAN 7
HOOGLAND+31 33 3310031


info@linqmakelaardij.nl

www.linqmakelaardij.nl



KENMERKEN

SOORT WONING:

eengezinswoning





ENERGIELABEL:


C




BOUWJAAR:


1968




WOONOPPERVLAKTE:


102 m²




INHOUD:


331 m³




PERCEELOPPERVLAKTE:


170 m²



OMSCHRIJVING
Ben jij op zoek naar een gezinswoning aan één 
van de meest gewilde straten in het gezellige 
Hoogland?! Dan is deze geheel naar eigen 
smaak en wens aan te passen tussenwoning 
Hoogland echt iets voor jou!




Op een prachtige locatie, midden in de 
dorpskern en aan een autoluwe straat met slechts 
bestemmingsverkeer, ligt deze tussenwoning met 
vier slaapkamers, mogelijkheden tot het creëren 
van een 5e slaapkamer op zolder, een 12,5 meter 
diepe achtertuin op het oosten en een vrije 
ligging aan de achterzijde. De woning heeft veel 
potentie, is goed onderhouden, grotendeels 
voorzien van dubbele beglazing en kan geheel 
gemoderniseerd worden. 




De indeling is als volgt:




Begane grond: entree/hal met meterkast, 
toiletruimte, trapopgang naar 1e verdieping en 
toegang tot de doorzon woonkamer en de 
dichte keuken aan de achterzijde. Vanuit de 
keuken is de achtertuin bereikbaar.




1e verdieping: overloop met trapopgang naar 2e 
verdieping, twee in grootte variërende 
slaapkamers aan de achterzijde en een ruime 
slaapkamer aan de voorzijde. De badkamer is 
eenvoudig, in lichte kleurstelling en beschikt over 
een douche, toilet en wastafel.




2e verdieping: overloop met knieschotten en 
bergruimte, toegang tot 4e slaapkamer met 
dakraam.




Tuin en berging: de achtertuin is 12,5 meter diep 
en gelegen op het oosten. Aan de achterzijde 
heeft de woning veel privacy, een heerlijk vrije 
ligging en een vrijstaande stenen berging. Deze is 
via een achterom te bereiken. 











De ligging is zeer centraal, op loopafstand van 
winkelcentrum “Kraailandhof” met een 
supermarkt, drogist, slijterij, dierenspeciaalzaak en 
de wekelijkse markt. In de omgeving bevinden 
zich meerdere basischolen, sportfaciliteiten, 
horecagelegenheden en een bakker. De 
binnenstad van Amersfoort bereik je met 20 
minuten fietsen en Park Schothorst en 
natuurgebied Coelhorst bieden prachtige 
wandel- en fietsroutes. De uitvalswegen A1 en 
A28 zijn eveneens goed bereikbaar.




Bijzonderheden:

- fijne tussenwoning 

- in één van de meest gewilde straten in 
Hoogland

- geheel naar eigen smaak en wens aan te 
passen

- grotendeels v.v. dubbele beglazing

- C.V.-ketel uit 2009

- energielabel C

- vrije ligging aan de achterzijde

- autoluwe straat met slechts bestemmingsverkeer




Nieuwsgierig naar deze leuke gezinswoning? Kom 
dan snel kijken en maak een afspraak via ons 
kantoor. Wij zijn bereikbaar op 033-3310031. Rivka 
of Sarah laat je de woning graag zien!



















'GEHEEL NAAR 
EIGEN SMAAK 
EN WENS AAN 
TE PASSEN'















PLATTEGROND begane grond



PLATTEGROND 1e verdieping



PLATTEGROND 2e verdieping



PLATTEGROND berging



KADASTRALE KAART



LOCATIE OP DE KAART

KOM JIJ HIER 
BINNENKORT 
WONEN?



INTERESSE IN DEZE WONING?

Neem vrijblijvend 

contact met ons op!

Linq Makelaardij



Pastoor Pieckweg 40


3828 PR, Hoogland


+31 33 3310031


info@linqmakelaardij.nl


www.linqmakelaardij.nl


