
Nieuwe Emmasingel 76 Eindhoven





Midden in de bruisende binnenstad 
van Eindhoven gelegen 3-kamer-
appartement met een royale 
woonkamer met 4 Franse balkons, 
open keuken, 2 slaapkamers, nette 
badkamer en gemeenschappelijke 
fietsenberging. Het appartement is 
volledig geïsoleerd en beschikt over 
energielabel A. Hier wonen is echt 
wonen in het stadsleven tussen alle 
winkels, restaurants, bars, bioscopen, 
fitnesscentra en met het NS station 
op loopafstand.



Nieuwe Emmasingel 76

Eindhoven

Vraagprijs:

€ 429.000 k.k.

Bouwjaar

2009
Inhoud

273 m³
Woonoppervlakte

89 m²
Servicekosten



€ 142 p/m
Aanvaarding



In overleg

Woningtype

Appartement
Aantal slaapkamers

2
Aantal badkamers

1
Balkon


4 zgn. Franse balkons

Parkeergelegenheid

Betaald parkeren



Nieuwe Emmasingel 76

Eindhoven

 Grote raampartijen zorgen voor 
optimale daglichtinval

 Gehele appartement is voorzien van 
vloerverwarming (instelbaar per 
kamer)

 Mogelijkheid om twee fietsen te 
stallen in een algemene, afgesloten 
fietsenberging

 Professionele en gezonde VvE, de 
servicekosten bedragen € 142 per 
maand.



Duurzaamheid

Energielabel

A

Isolatie

volledig geisoleerd

Verwarming

stadsverwarming

Warm water

stadsverwarming 

Cv-installatie

- niet van toepassing

Verdere aanwezige 

energie-besparende 

voorzieningen

- niet van toepassing 

  



Appartement

BEGANE GROND:

Entree met de 
brievenbussen en 
intercominstallatie. 
Aansluitend de central hal 
met het trappenhuis, de lift 
en toegang tot de 
gemeenschappelijke 
fietsenberging.




2DE VERDIEPING:

Galerij met toegang tot de 
appartementen. 













APPARTEMENT:

Entree/hal met de 
meterkast, het toilet en 
toegang tot de vertrekken. 
Betegeld toilet met een 
inbouwcloset en fonteintje.




Woonkamer van circa 

45 m2 met 4 zogenoemde 
"Franse balkons". 

De woonkamer is 
afgewerkt met een 
laminaatvloer met 
vloerverwarming die 
doorloopt in het hele 
appartement (m.u.v. het 
sanitair).



Appartement

Open keuken met een keukenmeubel 
in hoekopstelling. De keuken is 
uitgerust met een combi oven, koelkast, 
vaatwasser, keramische kookplaat, 
afzuigkap en 1 1/2 spoelbak. 

Vanuit de keuken heeft u toegang tot 
de technische ruimte. De technische 
ruimte is voorzien van de 
stadsverwarming unit, mechanische 
ventilatie unit en de aansluitingen voor 
de wasmachine. 




Het appartement beschikt over 

2 slaapkamers aan de galerij zijde. 

De kamers zijn respectievelijk 9 m2 en 
15 m2 groot. 




Geheel betegelde badkamer met een 
ligbad, douche en vaste wastafel. 















Plattegrond




Ligging

Het appartement is gelegen in het complex 
‘Rond de Admirant’. Deze superlocatie ligt 
midden in het centrum van Eindhoven. Alle 
voorzieningen zoals winkels, restaurants, 
bars, bioscopen, het NS station en 
fitnesscentra binnen handbereik. Bent u op 
zoek naar een park - dan is het Anne 
Frankplantsoen nog geen 5 minuten lopen. 
Dit park vormt een groene zone die 
doorloopt in de Genneper Parken, een 

ideaal groen gebied om bijvoorbeeld te 
gaan wandelen of joggen. Verder vindt u 
in een straal van nog geen 5 tot maximaal 
10 minuten fietsen bijvoorbeeld de TU/
e, Fontys, het winkelgebied aan de 
Kruisstraat/Woenselse Markt, Strijp-S, 
het PSV stadion en het Parktheater. 
Daarnaast is de woning gelegen nabij 
uitvalswegen zodat u ook snel onderweg 
bent in alle richtingen.



Blijft achter Gaat mee Ter 
overname

Woning - Interieur

Verlichting, te weten

 - opbouwspots/
armaturen/lampen/
dimmers

X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, 
te weten

 - Alle losse kasten X

 

Raamdecoratie/zonwering 
binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - rolgordijnen X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - laminaat X

 - plavuizen X

 

Overig, te weten

 - spiegelwanden X

 

Woning - Keuken

Blijft achter Gaat mee Ter 
overname

Keukenblok (met 
bovenkasten)

X

Keuken 
(inbouw)apparatuur, te 
weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - combi-oven/
combimagnetron

X

 - koelkast X

 - vaatwasser X

 

Keukenaccessoires, te 
weten

 - Bestekbak X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende 
toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - fontein X

 

Badkamer met de 
volgende toebehoren

 - ligbad X

Blijft achter Gaat mee Ter 
overname

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - planchet X

 - Handdoekenrek X

 

Woning - Exterieur/
installaties/veiligheid/
energiebesparing

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

Rookmelders X

Telefoonaansluiting/
internetaansluiting

X

Warmwatervoorziening, te 
weten

 - Stadsverwarming 
installatie

X

 - Controller (Uponor) + 
thermostaten (3)

X

 

Tuin - Verlichting/
installaties

Buitenverlichting X

Lijst van zaken



Meer weten en zien?

Klik hieronder direct op de knoppen om meer te weten te komen over de woning.

website plattegronden video

https://bit.ly/nieuweemmasingel76
https://bit.ly/nieuweemmasingel76
https://bit.ly/nieuweemmasingel76


Amalia van Anhaltstraat 4   |   5616 BH Eindhoven   |   T. 040-2931350


info@hendrixhuybregts.nl   |   www.hendrixhuybregts.nl


06 170 341 73

Dick Hendrix Aysa Schinkel Steven Verlaek Veronique van Oosterom

NVM Register 


Makelaar - Taxateur

Assistent Register


Makelaar - Taxateur

Kandidaat Register


Makelaar - Taxateur

Office manager

https://wa.me/31617034137


Wilt u ook uw woning verkopen? 


Bel 040-2931350 of 


email info@hendrixhuybregts.nl
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