
Imkerplaats 25, Apeldoorn

Goed onderhouden, instapklaar 4-kamer 
appartement met twee balkons



 
 
 
 
 
 

Bouw
Type:  Appartement 
Soort :  Portiekflat 
Subtype:  Flat(woning) permanent 
Bouwvorm:  Bestaande bouw 
Bouwjaar:  1974 
Dak:  Plat dak 

Buitenruimte
Ligging:  Aan rustige weg, in woonwijk 
 en beschutte ligging 
Tuin:  Geen tuin 
Balkon/dakterras: Balkon aanwezig 
Schuur/berging:  Box 
Parkeren:  Openbaar parkeren 
Soort garage:  Geen garage 

VVE checklist
Periodieke bijdrage, Vergadering VvE,  
Onderhoudsplan, Opstalverzekering,  
Inschrijving KvK, Reservefonds 

Kenmerken
Oppervlakten en indeling
Woonoppervlakte:  88 m² 
Gebouwgebonden 
buitenruimte:  10 m² 
Ex. bergruimte: 5 m² 
Inhoud:  285 m³ 
Aantal kamers:  4 (3 slaapkamers)
Aantal badkamers: 1 
Badkamervoorz.:  Douche, Ligbad, Dubbele  
 wastafel 
Aantal woonlagen:  1 woonlaag 
Voorzieningen:  Lift en natuurlijke ventilatie 

Energie en isolatie 
Energielabel: C  (einddatum: 08-06-2032) 
Isolatie:  Dubbel glas 
Verwarming:  Blokverwarming 
Warm water:  Elektrische boiler eigendom 

Goed onderhouden 4 kamer appartement in Apeldoorn. 
In de wijk de Dreven is dit keurig appartement gelegen, op de derde woonlaag van een net 
appartementencomplex, met intercom installatie, twee balkons, vanaf de voorzijde is er een 
vrij uitzicht en een berging in de onderbouw. Het appartement is gemoderniseerd en hier-
door instap klaar. 
 
Beneden is het winkelcentrum De Maat met oa supermarkt, kapsalon, slijterij, bloemen 
drogisterij, cafetaria ect. Je vindt er nog de ouderwetse hartelijkheid gemoedelijke sfeer en 
uitstekende service. Op fiets afstand is het centrum van Apeldoorn en het station makkelijk 
te bereiken. De snelwegen A1 en A50 zijn op nog geen vijf minuten afstand.   
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Indeling  
Centrale hal/entree waar u kunt kiezen de trap 
of de lift naar de derde woonlaag. 
Voordeur hal/entree, garderobe meterkast.  

Eind van de hal de ingang naar de living.  
De ruime lichte woonkamer aansluitend op 
breed balkon met uitzicht op hoge bomen.  



De openkeuken met kook eiland en een vaste eet- en borrel tafel. De moderne keuken  
is uitgerust met inbouwapparatuur zoals gaskookplaat, afzuigkap, combi oven, vaatwasser  
en een koelkast met vriesvak. 



Via de hal aan de linker kant deur de slaap- en/of  
werkkamer. 
 
Via de woonkamer naar de hal met ingang tot een 
lichte slaapkamer, aparte ruimte voor de wasmachine 
en droger en opbergruimte. 

Aan de voorzijde de 3e slaapkamer met grote  
raampartij en het balkon aan de voorzijde. 



De badkamer beschikt een ligbad, inloopdouche, wastafelmeubel. 



Bijzonderheden
 
- Keuken 2007  
-  Boiler 2020 
-  Woonoppervlakte 88.9 m2 
-  Gebouw gebonden buitenruimte 10.8 m2  
-  Externe bergruimte 5.2 m2

-  Inhoud 284.5 m3 
-  Energie label C   
-  Het geheel is voorzien van dubbel glas

 
 
 
 
-  4 kamers, waarvan 3 slaapkamers  
- Voor en naast het appartementencomplex   
 is er ruim voldoende gratis parkeer-
 gelegenheid aanwezig 
-  De servicekosten zijn € 175,- per maand 
-  Voorschot stookkosten € 105,- per maand



Indeling etage





























Maak snel een afspraak    I    Apeldoorn@iQMakelaars.nl

SCHERPE COMBI DEAL 



Bel ons!

Maak snel een afspraak    I    Apeldoorn@iQMakelaars.nl

IQ MAKELAARS APELDOORN BIEDT U 
EEN GRATIS VRIJBLIJVENDE 
WAARDEBEPALING AAN

Enthousiast geworden over een woning 
en heb je nu zelf ook een koopwoning? 

Het bedrag dat je kunt bieden hangt vaak af van 
de prijs waarvoor jouw huidige woning verkocht wordt!
iQ Makelaars helpt je graag met dit proces! 

We komen vrijblijvend langs 
zodat jij weet waar je aan toe bent!

In deze markt is het vinden van en de 
aankoop van een huis soms lastig. 
Schakel daarom iQ Makelaars in. 
Wij hebben veel ervaring en binnen de 
woningmarkt alle nodige contacten die 
nodig zijn om de zoektocht succesvol te 
maken.

055-7601777

IQ MAKELAARS APELDOORN VOOR DE 
AANKOOP VAN JE DROOMHUIS

OP ZOEK NAAR JE DROOM-
HUIS?

SCHERPE COMBI DEAL 

BEL NU!
GRATIS WAARDE-
BEPALING



iQ Makelaars Apeldoorn:
Hoofdstraat 206 B  
7311 BG  Apeldoorn

E: apeldoorn@iQMakelaars.nl
T: 055-7601777

www.iQMakelaarsApeldoorn.nl

www.facebook.com/iQMakelaars
www.twitter.com/iQMakelaars

ONLANGS SUCCESVOL VERKOCHT!



iQ Makelaars: Altijd een vestiging bij jou in de buurt! 


