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Kenmerken

& specificaties








Inhoud woning:

446 m3




Woonoppervlakte:


140 m2




Bouwjaar:

2021

ruim appartement op fantastische plek;
uitzicht op de Eem;
gehele appartement voorzien van 
comfortabele vloerverwarming;
luxe binnendeuren;
wanden en plafonds voorzien van stucwerk 
afwerking;
doordacht lichtplan met sensoren en 
afstandsbediening;
2 ruime slaapkamers (v/h 3 slaapkamers);
riant terras;
servicekosten € 249,- per maand (wonen + 
parkeerplaats).



Eemlaan 55

Dit appartement is echt een buitenkans: 
ruim bemeten kamers, luxe keuken, 
modern sanitair en een riant terras met 
uitzicht op De Eem en De Koppelpoort. 
Door de huidige bewoners is de 
inrichting smaakvol en goed doordacht 
uitgevoerd. Alle wanden en plafonds zijn 
voorzien van strak stucwerk, er is een 
goed lichtplan met sensoren en 
afstandsbediening, er is veel kastruimte 
en de prachtige keuken met kookeiland 
is voorzien van luxe apparatuur.




Het gebied rondom de Amersfoortse 
Eemhaven is vol dynamiek. De oude 
industrie heeft plaats gemaakt voor o.a. 
creatieve ondernemers en hippe 
restaurants. Het havenkwartier heeft 
zich ontwikkeld tot een van de meest 
populaire locaties van de stad. In en om 

de Eemhaven is altijd wat te doen en 
alles op loopafstand: winkels voor de 
dagelijkse boodschappen, bioscoop, 
Eemhuis met bibliotheek, scholen in de 
kunst en museum. 's Zomers kunt u 
heerlijk zitten op één van de terrassen 
langs het water. En u wandelt zo onder 
de eeuwenoude Koppelpoort door de 
binnenstad in, met nog meer terrassen, 
restaurants, fraaie winkels en theater. 
Het centraal station ligt eveneens op 
loopafstand en uw bezoek parkeert 
eenvoudig in de parkeergarage onder 
het Eemplein. Wie de omgeving wil 
verkennen stapt met fiets en al aan 
boord van de fietsboot Eemlijn. Zin een 
een tochtje over de Eem, maar niet in 
het bezit van een boot? Geen probleem; 
u kunt gewoon een sloep huren.



Begane grond:


Bellentableau met brievenbussen. 
Centrale hal met lift en trappenhuis.




Appartement op de 4e verdieping:

Entree, hal met meterkast, fraaie 
garderobe voor uw jassen, modern 
toilet met wandcloset en fonteintje, 
inpandige berging met aansluitingen 
voor de wasapparatuur, wtw-
installatie en veel bergruimte. 





De woonkamer is mooi ruim en u heeft hier door 
de fraaie hoge ramen met frans balkon een 
schitterend uitzicht op De Eem met alle 
bedrijvigheid van bootjes. U kunt hier een 
gezellige zithoek creëren om lekker te loungen of 
een film te kijken. 




De luxe keuken bestaat uit een spoelgedeelte met 
een deel hoge kasten en een kookeiland met bar 
gedeelte; vanzelfsprekend voorzien van de 
benodigde inbouwapparatuur (Neff 2021) zoals: 
vaatwasser, stoom combi-oven, koelkast, vriezer, 
inductie kookplaat met geïntegreerd 
afzuigsysteem en een wijnklimaatkast (Boretti). In 
het eetgedeelte past een grote eettafel om 
heerlijk met vrienden uitgebreid te tafelen. 



Via de schuifpui bereikt u het riante terras met 
uitzicht op De Eem en De Koppelpoort. Hier is 
voldoende plaats voor een ruime loungeset en 
bijvoorbeeld plantenbakken en ligbedden. Een 
fantastische plek om heerlijk te relaxen en net als 
de huidige bewoners, vele uren door te brengen 
en te genieten van deze schitterende plek.




Het appartement beschikt over 2 riante 
slaapkamers (v/h 3 slaapkamers), waarvan 1 met 
kastenwand en 1 met inloopkast. Vanuit de 
slaapkamers kijkt u uit op de fraaie binnentuin van 
het complex. 



De badkamer is betegeld in een 
moderne kleurstelling en voorzien 
van een dubbele wastafel met 
meubel, verwarmde spiegel, 2e toilet, 
inloopdouche en handdoekradiator.




Op de begane grond is er nog een 
ruime berging en in de parkeerkelder 
heeft u een eigen parkeerplaats.





Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie

op de kaart





Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - inloopkast X

 - Kledingkast wanneer gewenst (losse kast) X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - overgordijnen X

 - vitrages X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - Wollen vloerkleed X

 

Overig, te weten

 - schilderij ophangsysteem X

 - Barkrukken 3 stuks X

 - Eetkamertafel + 8 stoelen X

 

Woning - Keuken

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - Losse koel vriescombinatie X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter overname

 - wastafelmeubel X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Waterslot wasautomaat X

Waterontharder plus waterfilter X

 

Tuin - Inrichting

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

Lijst van zaken









Heb je 

interesse?

Stadsring 139

3817 BA Amersfoort




033-4221010

amersfoort@beumer.nl

www.beumer.nl


