
Zorgeloos wonen in een serviceflat! 

Amersfoortsestraatweg 90 C11

Naarden



amersfoortsestraatweg90c11.nl



Algemeen



Bouwjaar: 

Aanvaarding:

Woonlaag

Bijzonderheden

Zorgeloos wonen in een grotendeels 
gemoderniseerd en lichte comfortabele 
tweekamerwoning gelegen op de derde 

verdieping van het service 
appartementencomplex "Zandbergen" in 

Naarden. 



1960

in overleg

3e woonlaag 

 Soort woning galerijflat

 Type woning appartement

 Woonoppervlakte 62 m²

 Inhoud 202 m³

 Aantal kamers 2

 Aantal slaapkamers 1

 Onderhoud binnen goed

 Onderhoud buiten goed

 Isolatie gedeeltelijk dubbel glas

 Verwarming blokverwarming

 Balkon ligging west

 VVE-bijdrage € 534,- per maand

 Warm water elektrische boiler 
eigendom

 Lift Aanwezig

 Eigen berging Aanwezig



Serviceflat Zandbergen

Het betreft lidmaatschap in een coöperatieve vereniging; 
hierdoor is hypotheekvestiging is niet mogelijk. 
Daarnaast zijn er regels met betrekking tot toetreding 
van de vereniging zoals de leeftijdsgrens van minimaal 
45 jaar.




De totale servicekosten voor dit tweekamerappartement

bedragen € 534 per maand (incl. personeel,

opstalverzekering en water), maaltijden € 107,-,

voorschot CV € 60,- aansluiting kabel TV € 15,- p.m.

Meer informatie over de cooperatieve vereniging is te

vinden op www.serviceflatzandbergen.nl.




Servicekosten

Op donderdag 24 september jl. is er binnen de

coöperatieve vereniging een vergadering geweest

omtrent de verlaging van de servicekosten. Naar

verwachting zal begin 2021 besproken worden in

hoeverre de servicekosten verlaagd kunnen gaan

worden.











In de kelder is een aparte berging en afgesloten 
fietsenstalling aanwezig. De berging is ca. 6 m2 groot.




Vervoersmiddelen

Door de centrale ligging nabij de A1 zijn steden als 
Amsterdam, Amersfoort en Utrecht zeer goed te 
bereiken. Ook het NS-station Naarden-Bussum is 
binnen 10 minuten met de fiets te bereiken. Ook 
bushaltes zijn op loopafstand gelegen. 




Nabij winkels

Op korte loopafstand is de dichtstbijzijnde Albert Heijn te 
vinden aan de Amersfoortsestraatweg. Hier is ook een 
Etos en een bakker te vinden. Naarden-Vesting ligt op 
korte afstand en biedt vele mogelijkheden aan winkeltjes 
en restaurantjes. Op zaterdagochtend is hier de 
wekelijkse markt met onder andere verse groenten, fruit 
en heerlijke broodjes! 




Vrije tijd

In Naarden en omgeving zijn prachtige natuurgebieden 
te vinden waar heerlijk gewandeld kan worden. Voor 
(klein)kinderen is speelpark Oud Valkeveen een 
aanrader! Voor sportievelingen zijn de sportschool en het 
binnenzwembad op korte afstand gelegen.




Woonkamer



Een prettig lichte woon-/eetkamer 
met genoeg ruimte voor een 
comforatbele zithoek en eethoek. 
Door het grote raam, voorzien van 
dubbele beglazing, is er veel 
lichtinval en een prachtig uitzicht 
over de 'voortuin' van het complex. 
De vloer is afgewerkt met een 
PVC-vloer en de wanden zijn strak 
gestuukt. Via de woonkamer is het 
balkon te betreden, gelegen op het 
westen.





Slaapkamer



Een ruime slaapkamer met 
voldoende ruimte voor een 
tweepersoonsbed en kasten. De 
kamer is voorzien van een vaste 
kastenwand en biedt toegang tot 
de badkamer.

Ook deze kamer is netjes 
afgewerkt met een PVC-vloer en 
strak gestuukte wanden. De vloer 
is door het gehele appartement 
drempelloos gelegd.



Badkamer & keuken

De badkamer is vanuit de slaapkamer te 
betreden en is voorzien van een 
douchecabine, wastafel, aansluiting voor de 
wasmachine, praktische bergkast en 
toegang tot het toilet. Het toilet is zowel 
vanuit de badkamer als vanuit de hal te 
betreden.



Balkon



Een heerlijk balkon waar van de 
middag- en avondzon genoten kan 
worden. Het prachtige vrije uitzicht 
over de 'voortuin' van het complex 
maakt dat dit een prettige plek is 
om te zitten. Er is uitzicht over veel 
groen, bomen en een vijver. Het 
balkon is gesitueerd op het westen 
en is voorzien van een 
zonnescherm zodat er ook in de 
schaduw van het mooie weer 
genoten kan worden.



Plattegrond



Berging



Amersfoortsestraatweg 90 C11 interessant?

Wij vertellen u graag meer!

Eduard van Ieperen



NVM Makelaar RM/RT


eduard@mouthaan.nl

Ellen Mouthaan - van Schaijk



NVM Makelaar RM/RT


ellen@mouthaan.nl

www.amersfoortsestraatweg90C11.nl

Hoewel deze brochure met de meeste zorg is samengesteld, zijn afwijkingen niet uitgesloten en wordt ter zake geen 

enkele aansprakelijkheid aanvaard. Alle gegeven informatie is geheel vrijblijvend. 

Daniëlle Gemmink


Makelaar A-RMT


danielle@mouthaan.nl 
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