
Beetslaan 16, Amersfoort Bergkwartier
Zuidtuin
Tuinhuis

Sträter ERA makelaardij





Uitstekend onderhouden 2^1 kapvilla
De Beetslaan is een van die rustige laantjes waar 
het Bergkwartier rijk aan is. Het hoogteverschil 
is dusdanig dat direct duidelijk is waarom wij in 
Amersfoort over “De Berg” spreken.  

In de jaren dertig werd dit imposante woonhuis 
gebouwd. Grote overstekken, erkers en mooi 
metselwerk bepalen het klassieke aanzicht.

Het station is op loopafstand net als winkels en 
scholen. De binnenstad is maar een steenworp 
verder.















De indeling van dit bijzondere gezinshuis is als volgt:
Entree , mooie hal met granitovloer, trapopgang. 
De staat van onderhoud is uitstekend en dat is hier 
direct zichtbaar. Er is een kelder en een traditio-
nele indeling met voorkamer, suitedeuren en een 
fenomenale achterkamer. Twee erkers en daar-
door enorm veel licht maken dit huis echt bijzon-
der. Er is een open haard en een open verbinding 
naar de uitstekende keuken. De keuken is modern 
en voorzien van apparatuur van Gaggenau.

Op de eerste verdieping zijn drie slaapkamers en 
een complete badkamer met ligbad en aparte 
douche. Ook op deze verdieping is de sfeer van 
een huis uit deze periode zichtbaar met paneel-
deuren en glas-in-lood.

De tweede verdieping biedt plaats aan twee 
kamers. Er is een ruime bergvliering.











De tuin biedt vrijheid, de grote blikvanger is het 
tuinhuis met houtkachel. De af te sluiten ruimte 
is eigenlijk een extra woonkamer. Lange zomer-
avonden zullen hier nog langer duren.
De uitstekende zonligging op zuid en west draagt 
daar zeker aan bij. Er zijn verschillende terrassen, 
twee bergingen en ruime parkeergelegenheid op 
eigen terrein.

Bijzonderheden:
Woonoppervlakte: ca 183 m²
Oppervlakte tuinhuis: ca 18 m²
Inhoud: ca 700 m³
Perceelsoppervlakte: ca 470 m²
Bouwjaar: ca 1933



Neem contact op met ons! U kunt ons bereiken op
de volgende manieren:

Heeft u nog vragen?

Bezoek ons kantoor.
Stuur ons een e-mail.
Bel ons.

Sträter ERA Makelaardij o.g.
Soesterbergsestraat 32a
3768 EJ  Soest
T  035-6016151
E  info@stratermakelaardij.nl


