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Kenmerken

& specificaties

Gebruiksoppervlakte wonen:


Perceeloppervlakte:


Inhoud:


Bouwjaar:


Energielabel:

125 m²


178 m²


427 m³


1973


B



Lichte, moderne keuken
Een ruime, instapklare eengezinswoning met 
diepe, zonnige tuin en een carport op een 
locatie vlakbij alle voorzieningen? Zoek jij 
dat? Kom dan snel kijken aan de Imkersplaats 
58! Je woont hier in de geliefde woonwijk de 
Maten met scholen, winkels en een park 
allemaal op loopafstand.




De woning heeft een centrale ligging, binnen 
5 tot 10 minuten afstand liggen diverse 
winkelcentra, snelwegen en het centrum van 
Apeldoorn. Winkelcentrum de Maat ligt voor 
de deur. Het is een rustige, kindvriendelijke 
woonomgeving met veel groen en 
speeltuintjes, scholen, sportaccommodaties 
en het Matenpark vlakbij. Ook kun je heerlijk 
wandelen langs het kanaal. 







Enkele pluspunten:

- carport;

- leuke zonnige tuin;

- 4 slaapkamers;

- ligging nabij vele voorzieningen;

- energielabel B. 




Door de woning heen: vanuit de hal met het 
toilet en de meterkast loop je door naar de 
woonkamer en de keuken. De keuken is aan 
de straatzijde gesitueerd en modern qua 
uitvoering. Deze is voorzien van complete 
inbouwapparatuur (vaatwasser 2022). De 
woonkamer is L-vormig en fijn tuingericht. Er 
is ruimte genoeg voor een grote eettafel. 
Verder ligt er een nette laminaatvloer. Om 
toegang tot de tuin te krijgen maak je gebruik 
van de achterdeur.







Via de vaste trap kom je op de 1e verdieping. 
Hier vind je de overloop, 3 slaapkamers en de 
badkamer. De slaapkamers zijn van een prima 
formaat en keurig afgewerkt. De ruime 
badkamer is vernieuwd en voorzien van een 
2e toilet, een wastafel, een ligbad en een 
douche.




We nemen de trap naar de 2e verdieping: hier 
kom je eerst op de ruime voorzolder. De 
voorzolder is keurig afgewerkt, deze 
voorzolder heeft veel opbergruimte en hier 
bevindt zich de aansluiting voor de 
wasapparatuur. Verder is er nog een keurig 
afgewerkte zolderkamer met een dakraam. De 
open nok geeft een mooi ruimtelijk effect. 




Heb je interesse gekregen in deze instapklare 
eengezinswoning op een fijne locatie? Bel 
dan snel voor een afspraak!














































Begane grond



1e Verdieping



2e Verdieping



Berging met overkapping



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Locatie op de kaart



Kadastrale kaart



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

Designradiator(en) X

Radiatorafwerking X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - rolgordijnen X

 - lamellen X

 - gordijnrails woonkamer X

 - rolgordijn woonkamer, houten jaloezie 
keuken, dakraamrolgordijnen zolder

X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - laminaat X

 

Overig, te weten

 - radiotorafwerking hal X

 - passpiegel grote slaapkamer X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - vriezer X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 - koffiezetapparaat X

 - Waterkoker X

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter overname

 

Keukenaccessoires, te weten

 - Messenblok X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 - spiegel toilet X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - toilet X

 - toiletborstel(houder) X

 - Badkamerhangkast X

 - Spiegelkast X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Waterslot wasautomaat X

pergola tuin X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Isolatievoorzieningen (voorzetramen/
radiatorfolie etc.), te weten

 - radiatorfolie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Beplanting X

border X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

lamp met bewegingssensor voordeur X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

plantenbak naast voordeur X

trampoline X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - vlaggenmast(houder) X

 - houten planten-kweekbak achtertuin X

 - houten tuinbank en tuinset X

 

Lijst van zaken



Met onze jarenlange kennis en ervaring
bieden w� de beste mogel�kheden om ook
uw woning te verkopen, aan te kopen of te
taxeren. W� denken graag met u mee, z�n
actief en enthousiast en hebben extra
aandacht voor persoonl�k contact. Ons
werkgebied is Apeldoorn, Ugchelen en
omliggende dorpen. 

Wij  hebben een passie voor
makelen

Naast het verkopen van de woning kunt u b�
ons ook terecht voor aankoopbemiddeling. W�
k�ken kritisch mee naar de woning die b�  uw
wensen past. Heeft u uw droomhuis
gevonden? Uw persoonl�ke aankoopmakelaar
begeleidt u deskundig en professioneel t�dens
het hele aankoopproces en bespaart geld, t�d
en zorgen. 

Aankoopbemiddeling

Een goede verkoop begint met een goed
advies. W� komen vr�bl�vend langs om de
waarde van de woning te bepalen en uitleg te
tgeen over onze werkw�ze. W� adviseren
hoe de woning het beste in de markt gezet
kan worden, om zo van de verkoop een
succes te maken. Uitereaard k�ken w� alt�d
naar uw eigen wensen en beslissen we
samen over de beste strategie. 

Verkoopbemiddeling

Buurman makelaardij is een actief NVM-
makelaarskantoor. Het team bestaat uit
twee beëdigde makelaars/taxateurs: Arjan
en Erika Buurman. Samen met ons
ondersteunend team weten we exact wat
er speelt in Apeldoorn. 

In de meeste gevallen vraagt de aankoop van
een woning om een nauwkeurig (NWWI)
taxatierapport. Onze makelaars z�n ervaren en
gecertificeerde taxateurs en leveren een
gevalideerd rapport. Dit rapport wordt onder
andere voorzien van foto's van het object,
bodemgegevens en kadastrale gegevens.
Onze werkw�ze is er zo op ingericht dat het
rapport binnen enkele wekdagen in huis is. 

Taxatie

Ook benieuwd naar de waarde en
verkoopmogel�kheden van uw woning?
Vraag dan een gratis waardebepaling en
verkoopadviesgesprek aan. 

Gratis waardebepaling en
adviesgesprek

Buurman Makelaardij
Arnhemseweg 117
7311 BE Apeldoorn
T: 055-5332915
E: Info@buurman.nl
I: www.buurman.nl

Volg onze socials!

Welkom


