
Snoeckgensheuvel 58, Amersfoort Amersfoort Zuid
Mooie tuin
Twee badkamers
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Twee-onder-één-kapwoning met mooie tuin
De Snoeckgensheuvel is echt zo’n plek die je moet 
kennen. Je komt hier niet toevallig langs en dat is 
bijna jammer. 
De heuvel wordt al in de vroege geschiedenis van 
Amersfoort genoemd. De aanleg van het spoor-
wegemplacement van Amersfoort heeft zijn 
invloed gehad op de omgeving en ook steden-
bouwkundig is het ook een bijzondere straat. 
Het is nauwelijks voor te stellen dat de binnenstad 
van Amersfoort vlakbij is terwijl door de nabijheid 
van uitvalswegen de bereikbaarheid toch opti-
maal is.

De woning die wij nu aanbieden is uitstekend 
onderhouden en heeft bovendien de indeling die 
zo kenmerkend is voor de bouwstijl uit deze jaren. 
Mooie deuren, een granitovloer en de kamer en 
suite maken dit een sfeervolle gezinswoning. 

De tuin is een oase. De omgeving is groen en 
andere woningen zijn nauwelijks zichtbaar. 
Volwassen bomen des te meer.







De indeling is als volgt:
Ruime entree met granitovloer en origineel wand-
tegelwerk, kelder, toilet.
Er zijn twee kamers en suite, in de achterkamer is 
de originele schouw nog aanwezig, nu voorzien 
van een open haard. Er zijn openslaande deuren 
naar de tuin.
De gesloten keuken werd uitgebouwd zodat 
er een kleine ontbijthoek is ontstaan. Er is een 
bijkeuken.

Op de eerste verdieping zijn drie slaapkamers en 
een complete badkamer.

De tweede verdieping is een verrassing. Er werd 
gekozen voor een kamer met een eigen badkamer.

Kortom een ideaal gezinshuis dat wij u graag 
laten zien 







Woonoppervlakte: ca 144 m²
Inhoud: ca 578 m³
Perceelsoppervlakte: ca 347 m²
Bouwjaar: ca 1938
Aantal kamers: 5
Kadastraal adres: gemeente Amersfoort, sectie B, 
nr 7105 
Aanvaarding: in overleg
Staat van onderhoud: goed
Verwarming: gas CV met combiketel (ca 2018)
Warm water: via combiketel
Asbest: voor zover bekend niet aanwezig
Bijgebouw: aangebouwde berging





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


