
EIJSDENKADE 19 TE AMERSFOORT

VRAAGPRIJS € 735.000,- K.K.



Kenmerken Woonoppervlakte

Perceeloppervlakte


Inhoud

Bouwjaar


Verwarming






Isolatie

174 m²

199 m²

639 m³

2021

vloerverwarming 
geheel, 
warmtepomp

dakisolatie, 
muurisolatie, 
vloerisolatie, 
dubbel glas, 
volledig geisoleerd



Een DROOMHUIS
zoals uit een woonmagazine

Wil jij maar wat graag wonen in het hippe Vathorst, 
de jongste wijk van Amersfoort? Dat kan! De 
Eijsdenkade 19 is op zoek naar nieuwe bewoners. 
In dit schitterende en luxe herenhuis uit 2021 vind 
je maar liefst 174m2 duurzaam woongenot, een 
fijne en beschutte achtertuin, een speelse 
oevertuin aan het water en 2 eigen 
parkeerplaatsen met carport én laadvoorziening.  

Deze absolute droomwoning beschikt over een 
royale en uitgebouwde living, fraaie SieMatic 
keuken als eyecatcher, sfeervolle plek voor de 
eethoek, mogelijkheid voor 5 slaapkamers en 
hoogwaardig sanitair. 

Door de goede isolatie, aanwezigheid van 11 
zonnepanelen, vloerkoeling en vloerverwarming en 
een lucht/water warmtepomp is Eijsdenkade 19 

ook bijzonder comfortabel en vooral energiezuinig!




Vathorst is een populaire wijk in Amersfoort en dat 
snappen we maar al te goed! De wijk bestaat uit 
verschillende buurtsoorten. Eijsdenkade 19 is 
gelegen in de Laakse Tuinen, een verzorgde 
woonomgeving met veel statige woningen, hofjes, 
bruggetjes, waterpartijen en relatief veel groen. 
Alle voorziening die je nodig hebt zijn aanwezig, 
denk aan horeca, scholen, kinderopvang, winkels, 
een medisch centrum en zelfs een treinstation. 
Door de goede bereikbaarheid ben je binnen korte 
tijd op de verschillende snelwegen die langs 
Amersfoort lopen. 





Koken en wonen

De fraaie SieMatic SLX keuken met 
werkblad van composiet (marmerlook) en 
inbouwverlichting is het middelpunt van 
de begane grond, dit is de plek van 
ontmoeten. Samen koken doe je in deze 
moderne keuken. Dankzij het eiland is er 
veel bewegingsruimte en maak je hier de 
allerlekkerste gerechten terwijl je contact 
hebt met je gasten! Je vindt hier 
inbouwapparatuur van Siemens 
studioLine waaronder een koelkast, 
vaatwasser, stoomoven, tweede combi-
oven, inductie kookplaat (BORA) en een 
Quooker Flex. 




Aan de voorzijde is er een sfeervolle plek 
voor de riante eethoek, via de grote 
raampartijen is er een leuk uitzicht op de 
oevertuin. 







Dankzij de uitbouw is er in de living 
genoeg plek voor een grote zithoek waar 
je met vrienden en familie echt kunt 
ontspannen. Nog een voordeel van deze 
living is de schuifpui die het in de woning 
heerlijk licht maakt en toegang geeft tot 
de achtertuin. 

De gehele begane grond is voorzien van 
een eiken visgraat parket, strakke wand-/
plafondafwerking.





Slapen & verfrissen

Op de 1e verdieping zijn er 3 ruime 
slaapkamers. 2 aan de achterzijde en 1 
aan de voorzijde. De wanden zijn 
afgewerkt met glasvliesbehang, de 
plafonds gestuct en op de vloer ligt eiken 
lamelparket. De luxe badkamer beschikt 
over een inloopregendouche, wastafel 
mét dubbele kraan, toilet en een 
designradiator. 




Op de multifunctionele 2e verdieping kun 
jij je nog helemaal uitleven. Denk aan een 
aparte wasruimte en extra slaapkamers of 
een werk/-hobbykamer. Het kan hier 
allemaal! De strakke basis is alvast in 
orde. Extra pluspunt voor de lichtinval is 
de lichtkoepel.









Buitenleven

De verzorgde en strak aangelegde 
achtertuin (ca. 9x6 meter) met een ruim 
terras, verlichting en bloemenborders 
biedt volop privacy en beschikt over een 
praktische berging en toegang tot de 2 
eigen parkeerplaatsen. 




Aan de voorzijde ligt de oevertuin, een 
heerlijk stuk tuin van maar liefst 10 meter 
lang en ca. 6 meter breed met talloze 
mogelijkheden voor bijv. een extra terras, 
vlonder, bloementuin of moestuin. Door 
de leuke en directe ligging aan het water 
is er plek om een bootje aan te meren. 



Bijzonderheden

-	Topligging in het gewilde en 
kindvriendelijke Vathorst  

-	2 (eigen) parkeerplaatsen met carport 
en laadvoorziening

-	Unieke oevertuin met talloze 
mogelijkheden

-	Hoogwaardige en gedetailleerde staat 
van afwerking

-	Energiezuinige XXL-woning met 174m2 
met uitbouw en statige gevel



Plattegrond overzicht



Plattegrond begane grond



Plattegrond 1e verdieping



Plattegrond 2e verdieping 



Plattegrond oevertuin



Plattegrond berging



Kadastrale kaart



Wij staan als een huis voor de belangen van onze opdrachtgevers. 




Het team van Visie Makelaardij biedt persoonlijke dienstverlening van hoge kwaliteit en vindt het zeer 
belangrijk dat de opdrachtgevers tevreden zijn met de dienstverlening. In 2020 is dit beloond met een 
gemiddelde klantbeoordeling van 9,2. 




Vanuit ons kantoor in de binnenstad van Amersfoort, bieden wij de beste mogelijkheden om uw huis 
of appartement te verkopen, te kopen of te taxeren. Dit doen wij in en rondom Amersfoort. Wij zijn 
meer dan alleen maar een bemiddelaar, Visie Makelaardij is ook marketeer. Onze bevlogen 
medewerkers behalen hierdoor het beste resultaat voor u. Wij doen dit door ouderwets hard werken 
te combineren met nieuwerwetse media.                                                

Welkom bij Visie Makelaardij. 
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