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Een verhaal, uniek, geschiedenis, karakter, trots. 

Slechts enkele woorden die te binnenschieten als wij vol 

enthousiasme denken aan de ontwikkeling van het 

nieuwste appartementengebouw in Vathorst: BLK14. 

Drie pakhuizen prominent naast het station en dé poort 

naar het winkelcentrum. BLK14 wordt niet zomaar een 

gebouw! Nu nog een vergeten grasveld, straks de plek 

waar je thuiskomt. 

Van Bekkum ontwikkelt en bouwt BLK14. Sinds 1923 

realiseert ons familiebedrijf  in de regio Amersfoort 

uiteenlopende projecten. Dit doen wij op onze eigen manier: 

Trots, Betrokken en Vol Lef! Wij zijn het gelukkigst als het 

net even anders kan, ook dit kenmerkt BLK14.

Met plezier en gepaste trots hopen wij je binnenkort te 

mogen verwelkomen als nieuwe bewoner van één van 

de 34 appartementen die het project telt. Samen met 

onze makelaar helpen wij graag met het vinden van je 

droomappartement. 

BLK14 borduurt voort op een visie, een verzonnen 

geschiedenis, van waaruit het winkelcentrum ontwikkeld 

is. In deze brochure nemen wij je mee op reis door het 

Nederlandse handelsverleden. Welkom in BLK14! 

Job Schouten 

van Bekkum Groep B.V.

Inhoudsopgave
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Wonen in Vathorst

Centraal bij NS station en centrum Vathorst

NS station Vathorst en het centrumgebied liggen aan een rondweg 

die om de hele wijk heenloopt. Vathorst is opgezet als een 

fietsvriendelijke wijk, met een goede verbinding naar het prachtige 

historische centrum van Amersfoort. 

BLK14 wordt gebouwd aan de Veenweg aan het spoor, gelegen 

tussen een bestaand pand en het Stationsplein, met zicht op het 

centrumgebied. Voor het gebouw langs loopt een wandelpad, een 

fietspad en een rustige ontsluitingsweg.

Wonen in Amersfoort

Amersfoort ligt (kadastraal gezien) exact in het midden van 

Nederland. De wijk Vathorst heeft directe aansluitingen op de A1 

en de A28. De trein uit Vathorst brengt je rechtstreeks naar Zwolle, 

Amsterdam, Utrecht of  het centrum van Amersfoort. Of  neem een 

van de vele stadsbussen die naast de deur stoppen. 

BLK14 wordt direct naast het station Vathorst 

gerealiseerd. Je loopt zo het gezellige centrumgebied 

in. Een prachtige plek, dicht bij alle voorzieningen.

Vathorst is de jongste wijk van Amersfoort. 

Het winkelcentrum wordt steeds uitgebreider en er 

is een groeiend horeca aanbod. In Vathorst zijn veel 

leuke voorzieningen zoals Cultuurhuis Icoon, een 

natuurboerderij en veel mogelijkheden voor sport 

en recreatie.



4 5

Vogelvlucht, alle voorzieningen
binnen handbereik

Centrum Amersfoort Sportvelden WinkelcentrumSnelwegen

7 minuten

Hooglanderveen

3 minuten

Station Vathorst

1 minuut 5 minuten 1 minuut15 minuten
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Exterieurimpressie vanaf Stationsplein

Horeca-
ruimte

Heerlijk om vroeg in de 

ochtend een broodje of een 

lekkere cappuccino te halen 

aan het Stationsplein!
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BLK14: de toegangspoort
naar Vathorst

Verzonnen geschiedenis 

“BLK14 is ontworpen als poort naar de wijk. Vanuit hier stap je zo 

de bedrijvigheid en levendigheid van het winkelcentrum in,” vertelt 

Job Schouten, commercieel manager bij Van Bekkum, de partij die 

verantwoordelijk is voor de projectontwikkeling en realisatie van 

het complex. Bij het ontwerp is voortgeborduurd op de visie, een 

verzonnen geschiedenis, van waaruit het winkelcentrum ontwikkeld 

is. “Centraal daarin staat de manier waarop steden ontstaan zijn: 

door de gunstige ligging van een plek gaan mensen er handel 

drijven, ze gaan er wonen, en zo groeit de plek uit tot een dorp 

of  stad.” De pakhuizen van BLK14 zijn dan ook zo neergezet, 

dat het lijkt alsof  ze er als eerste stonden en omgevormd zijn tot 

appartementen. “Pakhuizen zorgden voor bedrijvigheid, mensen 

wilden er in de buurt wonen en zo zijn de appartementen erbij 

gekomen. Het ontwerp maakt zo onderdeel uit van die verzonnen 

geschiedenis van het winkelcentrum.”  

“Een overgebleven stukje grond met een unieke ligging,” zo omschrijft 

Guido Schippers, architect bij BRON architectuur, het nu nog kale gebied. 

Hoewel het direct aan het winkelcentrum en het station grenst, is het niet 

meegenomen in de plannen van de verschillende deelgebieden die op  deze locatie 

samenkomen.  BRON architectuur en Van Bekkum sloegen de handen ineen en 

ontwikkelden er een appartementengebouw met 34 appartementen. 

Unieke doorzonwoonkamers 

Het complex is ruim opgezet. Elk appartement heeft een ruime 

woonkamer, twee slaapkamers en een keuken. Job: “Er zijn 

verschillende typen appartementen: het merendeel is rond de 

70 m2, vier appartementen tellen 100 m2, en een penthouse 

van circa 150 m2. Zo komen we tegemoet aan de verschillende 

wensen die kopers hebben. De appartementen zijn ontworpen als 

doorzonwoningen: aan de ene kant heb je uitzicht over de oude 

dorpskern van Hooglanderveen en aan de andere kant kijk je uit 

over de nieuwe kern, het winkelcentrum, en de rest van Vathorst.” 

Berging op niveau 

Een ander uniek punt is dat vrijwel alle bewoners een berging op 

hun eigen verdieping hebben, een voorziening die je niet vaak 

tegenkomt bij appartementen. Guido: “Langs het spoor komt 

een bergingenpakhuis. Zo heb je een ruime berging op je eigen 

verdieping en hoef  je niet steeds naar beneden om spullen op 

te slaan.” Bewoners hoeven echter niet te slepen met fietsen of  

brommers: in het souterrain is plaats voor een ruime fietsenkelder. 

De buitenruimte wordt groen. “We gebruiken niet meer steen dan 

nodig: elk appartement krijgt een eigen parkeerplaats, de rest 

van de ruimte vullen we op met bomen en andere beplanting,” 

aldus Job. 

Starters, jonge gezinnen en ouderen 

Vanwege de centrale ligging en de ruim bedeelde appartementen, is 

het een ideale plek voor starters en jonge gezinnen. Job: “Je woont 

hier op loopafstand van het station en het winkelcentrum. Bovendien 

ligt Hooglanderveen om de hoek. Maar ook alleenstaanden, of  wat 

oudere stellen die kleiner willen wonen als de kinderen uitgevlogen 

zijn, kunnen hier prima wonen.”

Guido Schippers (l), architect en eigenaar BRON architectuur en Job Schouten, commercieel manager Van Bekkum, op de bouwlocatie.
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door het toepassen van een lichtere voeg, het kruis uit 

het wapen van Zwolle af  te lezen. In de topgevel is met de 

blauw geglazuurde baksteen een grafische weergave van de 

keizerskroon aangebracht.

Harderwijk

In de gevel van pakhuis Harderwijk zijn de goudbaren uit 

het wapen terug te lezen. De kroonlijst is uitgevoerd in 

betonbanden met daartussen staand metselwerk in een gele 

en blauw geglazuurde steen. De kroonlijst is een directe 

verwijzing naar de kleuren en het patroon van de vlag.

De locatie van BLK14 ligt aan het Stationsplein en aan het einde van de route door het 

winkelcentrum. Hiermee maakt het onderdeel uit van de verzonnen geschiedenis van 

het centrum van Vathorst. De drie Hanzesteden die vanaf Vathorst te bereiken zijn over 

het spoor hebben in het verleden daar een eigen pakhuis gebouwd. 

Ontwerp BLK14, gebaseerd
op de drie Hanzesteden

Kampen

Op de hoek, aan het Stationsplein en op de zichtlijn vanuit het 

winkelcentrum staat het pakhuis Kampen. In dit volume zijn de 

drie torens uit het stadswapen terug te lezen. De drie torens 

worden geaccentueerd door een grafische weergave in een 

blauw geglazuurde baksteen van de kroon uit het wapen van 

Kampen.

Zwolle

Het middelste pakhuis aan de Veenweg is pakhuis Zwolle. 

Dit pakhuis is voorzien van een zadeldak. In de gevel is, 

Buiten-
ruimte

De balkons en terrassen hebben zicht op het centrum van Vathorst, met de avondzon. 
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Ontwerp BLK14

De drie pakhuizen hebben elk hun eigen kleur baksteen en zijn verbonden door een 

metselwerkvolume in een andere nuancering metselwerk.  Ook is er een apart bergingenblok 

aan het Stationsplein geplaatst met op de begane grond een ruimte voor een commerciële 

functie. De pakhuizen zorgen voor de geleding van het gebouw, dit geeft maat en schaal.  

De verschillende Hanzesteden geven de inspiratie voor de vormgeving van de pakhuizen. 

“In het gehele ontwerp is onze voorliefde voor metselwerk terug 

te vinden. Het Braziliaans metselwerk in de plint, het metselwerk in 

reliëf, zowel in textuur als in grafische behandeling. Met ons ontwerp 

hopen wij een mooie bijdrage te leveren aan de ‘geschiedenis’ en 

toekomst van het centrum in Vathorst.”

Guido Schippers - BRON architectuur B.V.

Gevelletters Vathorst
Het bergingenblok is voorzien van een

raster met terugliggende metselwerkvlakken,

waarin de uitstekende letters zijn uitgevoerd 

in een gele baksteen. De letters in de 

gevel geven betekenis aan de locatie en 

plaatsaanduiding aan het spoor.

Metselwerk in reliëf
De drie torens van pakhuis Kampen 

worden benadrukt door de kozijnen 

boven het basement verticaal te verbinden 

door hiertussen metselwerk in reliëf  

toe te passen. Dit reliëf  geeft textuur en 

wisselende schaduwdiepte.

Braziliaans metselwerk
Hier wordt Braziliaans (opengewerkt) 

metselwerk toegepast. Zo loop je als 

voetganger niet langs een compleet dichte 

gevel en komt er ’s avonds vanuit binnen 

gefilterd licht uit de plint. 

Stalen balkonhekken
Door de toepassing van geperforeerd 

stalen balkonhekken wordt er een goede 

balans gevonden tussen transparantie 

en een balkon waarin intimiteit en privacy 

ervaren wordt. Deze worden in een 

donkergrijze kleur uitgevoerd. 

Voegkleuren
De kleur van de voeg heeft een direct 

effect op de beleving van de kleur van het 

metselwerk. Bij pakhuis Zwolle gebruiken 

wij dit als middel om het kruis uit het wapen 

leesbaar te maken. 

Kroonlijsten
De pakhuizen worden voorzien van 

blauw geglazuurde gevelstenen die 

een historische knipoog geven aan het 

verleden. De kroonlijsten zijn een directe 

verwijzing naar de kleuren en patronen van 

de wapens van de drie Hanzesteden.
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Souterrain &
terreininrichting Onder het woongebouw wordt een souterrain voor parkeren 

en bergingen gerealiseerd. De lift brengt je naar de 

bovengelegen verdiepingen. Achter het gebouw ligt een 

buitenterrein met 29 parkeerplaatsen. Dit buitenterrein krijgt 

een mooie groene aankleding met bomen en struiken. In het 

souterrain worden 15 parkeerplaatsen gerealiseerd, voor 

auto’s toegankelijk vanaf  de achterzijde van het gebouw. 

Een aantal plaatsen is al toegewezen voor de grotere 

appartementen. Tegen bijbetaling is een buitenplaats om 

te wisselen voor een plek in het souterrain. In de hoek is 

voldoende ruimte voor de fietsen. Je kunt de fietsenstalling 

ook aan de straatzijde verlaten. Tot slot worden er nog 

7 bergingen gerealiseerd in het souterrain. Deze horen bij de 

appartementen van de begane grond.

Terrein bereikbaar vanaf  de Paulinepolder
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BEGANE GROND
Bouwnummers 01 t/m 07 De eerste woonlaag ligt circa één meter hoger dan het niveau 

van het Stationsplein. Hierdoor kijk je over het verkeer heen. 

Er zijn 7 appartementen, waarvan 2 op de hoeken gelegen. 

De appartementen met bouwnummers 3, 4 en 6 hebben 

een woningbreed terras. In de doorzonwoonkamer wordt het 

keukenblok in het midden gerealiseerd. Zo is er een aparte 

plek voor de eettafel en de zithoek, maar zijn deze ruimtes 

toch met elkaar verbonden. 

Het hoekappartement bij de lift heeft een iets andere opzet. 

De bergingen van deze appartementen bevinden zich in het 

souterrain. 

01 02 03 04 05 06 07

commercieel

Warmtepomp
BLK14 is energiezuinig en 

duurzaam. Een warmtepomp 

zorgt voor comfortabele 

verwarming in combinatie 

met een uitgebreid 

ventilatiesysteem.
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VERDIEPING 1, 2 EN 3
Bouwnummers  08 t/m 14
 15 t/m 21 
 22 t/m 28

De opzet van de eerste tot en met derde verdieping is gelijk 

aan elkaar, met steeds 7 appartementen per bouwlaag.

De appartementen hebben een gebruiksoppervlakte van circa 

65 tot 73 m2 en hebben allemaal 2 slaapkamers.

Het eetgedeelte en het woongedeelte zijn van elkaar 

gescheiden door de open keuken, die in het midden van het 

appartement wordt gerealiseerd. 

Het hoekappartement bij de lift is breder en heeft een iets 

andere opzet. 

De bergingen van deze appartementen bevinden zich op deze 

verdieping in het bergingenblok aan de andere zijde van het 

hoofdtrappenhuis.

08/15/22

09/16/23

10/17/24

11/18/25

12/19/26

13/20/27

14/21/28

08
15
22

09
16
23

10
17
24

11
18
25

12
19
26

13
20
27

14
21
28
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VERDIEPING 4
Bouwnummers 29 t/m 33 Op de vierde verdieping liggen 4 appartementen van 

circa 95 tot 98 m2 woonoppervlakte. Deze grotere 

appartementen hebben 3 slaapkamers. Bouwnummers 31 

en 33 hebben in het brede woongedeelte een plafond dat 

circa één meter is verhoogd, wat een fijn ruimtelijk effect 

geeft. Ook beschikken deze appartementen over 2 balkons. 

De grotere woningen hebben standaard een parkeerplaats in 

het souterrain. 

Op de hoek wordt nog een kleiner appartement gerealiseerd, 

dat vanwege zijn ligging een geweldig uitzicht heeft. 

In het bergingenblok bevinden zich de bergingen voor de 

appartementen op deze verdieping, van appartement 34 en 

een berging/werkkast voor de Vereniging van Eigenaren.

29

30

31

32

33

34

appartementen op deze verdieping, van appartement 34 en 

een berging/werkkast voor de Vereniging van Eigenaren.

29

30

31

32

33

34

29 30 31 32 33
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VERDIEPING 5 EN 6
Bouwnummer  34 Tot slot is daar het luxe ‘torenappartement’, op de hoek

van het Stationsplein gelegen. Dit appartement van 

2 verdiepingen steekt boven de rest van de bebouwing uit. 

De lift stopt privé direct voor de eigen voordeur. 

Het appartement is ook via de vierde verdieping (vluchttrap) 

bereikbaar. Op de vijfde verdieping bevind zich de woonkamer, 

berging, toilet, 3 slaapkamers en 2 badkamers. 

Een van de slaapkamers is eenvoudig bij de woonkamer te 

trekken. De woonkeuken op de hoogste etage grenst aan een 

groot dakterras, met uitzicht rondom!

Bij het appartement horen 2 parkeerplaatsen in het 

souterrain en een berging op de vierde etage.

34 34

Vloer-

verwarming
De appartementen worden 

standaard afgewerkt

met vloerverwarming in

het hele huis.
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Keuken

Voor de één hoort koken er gewoon bij, voor de ander is het een ware passie. Maar nergens kook je zo 

lekker als in jouw gloednieuwe droomkeuken. Wij hebben de keukenspecialisten van de projectshowroom 

van BLK14, Eigenhuis Keukens, gevraagd om je te helpen bij het samenstellen van jouw droomkeuken. 

Vakkundige keukenadviseurs helpen jou met liefde en plezier op weg om de beste keuzes te maken voor 

jouw nieuwe keuken. Passend bij jouw levensfase, jouw persoonlijke woonstijl en budget.

De appartementen worden exclusief  een keuken geleverd. Een 

keuken is zó smaakgebonden dat wij jou hiermee de ruimte willen 

bieden om een keuken te kiezen die past bij jouw wensen bij de 

projectshowroom of  de keukenwinkel die je zelf  kiest. Houdt er wel 

rekening mee dat de keuken geplaatst wordt na oplevering van het 

appartement.

De moderne keuken van nu fungeert meer en meer als warme 

leefplek; koken betekent nu eenmaal gezelligheid. Met je familie, 

vrienden of  gewoon gezellig met zijn tweeën. Wat dan telt, is het 

precies kunnen afstemmen van de keuken op jouw persoonlijke 

wensen. Dat begrijpt Eigenhuis Keukens als geen ander. Jouw 

persoonlijke voorkeuren kun je afstemmen met de keukenadviseur 

om jouw droomkeuken samen te stellen. Hiervoor ontvang je 

een offerte met een transparante prijs inclusief  montage en de 

mogelijkheid direct een indicatie te krijgen voor de eventuele kosten 

van de installatiewijzigingen.

Eigenhuis Keukens is geheel op de hoogte van de maatvoeringen 

van jouw keukenruimte en van alle technische mogelijkheden. 

Wanneer je je keuken hebt uitgezocht, maken zij ook een technische 

tekening. Daar staat exact op aangegeven welke aansluitingen 

noodzakelijk zijn en waar die moeten komen. Deze informatie is van 

belang voor het bouwbedrijf  en de installateur. Alles moet kloppen 

en goed op elkaar worden afgestemd. De adviseurs van BLK14 

zorgen er samen met jou voor dat deze informatie tijdig bij iedereen 

bekend is.

Wij adviseren je om tijdig te starten met het uitzoeken van je nieuwe 

keuken. De reden hiervoor is dat je dan ruim voor de uiteindelijke 

bouw weet hoe het er uit komt te zien. Dan kan iedereen in het 

bouwproces daar vroegtijdig rekening mee houden. Dat werkt 

beter en voorkomt stagnatie en misverstanden. Eigenhuis Keukens 

nodigt je graag uit om jouw persoonlijke wensen te bespreken in de 

showroom!

Projectshowroom BLK14

Eigenhuis Keukens

Astronaut 8f, Amersfoort

www.eigenhuiskeukens.nl
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De badkamer speelt een steeds grotere rol in ons wooncomfort. 

Een plek waar je tot rust komt en geniet van een moment voor 

jezelf. Het appartement wordt compleet opgeleverd, inclusief  een 

fraai betegelde badkamer voorzien van modern sanitair. 

Hiermee ben je verzekerd van een hoge kwaliteit en goede 

afwerking. Je hebt de keus uit verschillende kleurencombinaties, 

waarbij er altijd één past bij je eigen stijl en smaak. 

Welke tegel je ook kiest, je kunt altijd rekenen op een mooie 

kwaliteit tegels waar je jarenlang van kunt genieten. Dat geldt 

natuurlijk niet minder voor het sanitair. Ook daarvoor kiezen we voor 

kwaliteitsmerk sanitair. Overigens staat het je helemaal vrij voor een 

andere badkamer te kiezen. Tenslotte bepaal jij helemaal zelf  hoe 

belangrijk je badkamer voor jou is! Genieten begint hier...

Sanitaire ruimtes

Hoe belangrijk de badkamer voor je is, dat is voor 

iedereen persoonlijk. Het is wel een feit dat je er heel 

wat tijd doorbrengt. Juist daardoor geeft een stijlvolle 

badkamer je elke dag het gevoel van ontspanning. 

Ook weer zo’n voordeel van verhuizen naar een 

compleet nieuw gebouwd appartement. 
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Sfeerimpressie BLK14 vanaf de Paulinapolder
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(concept) nota van afrekening. Op deze nota zie je welk bedrag je 

op de datum van levering moet hebben betaald. Meestal loopt dat 

rechtstreeks via de bank waarbij de hypotheek gaat lopen. 

Op de leveringsdatum worden in het algemeen twee akten getekend: 

• De akte van levering (ook wel eigendomsoverdracht genoemd);

• De (eventuele) hypotheekakte (de kosten hiervan zijn voor jouw

 rekening).

Service en Woningborg-garantie

Om extra zekerheid te geven is Bouwonderneming Van Bekkum 

aangesloten bij het Garantie Instituut Woningborg. Elk bouwplan 

dat voor garantie bij Woningborg wordt aangemeld, wordt streng 

getoetst, zowel technisch als financieel. Als aan alle eisen wordt 

voldaan, wordt de Woningborggarantie verleend en ontvangt de 

koper het Waarborgcertificaat.

BLK14 is een initiatief  van Van Bekkum. De verkoop van de 

appartementen wordt verzorgd door leukehuizen.nl. De bouw van 

de appartementen wordt uitgevoerd door Bouwonderneming 

Van Bekkum BV uit Amersfoort. 

Van Bekkum is de contractpartij en zal ook de kopersbegeleiding 

verzorgen. Die bestaat onder andere uit de afhandeling van 

kopersopties en alle informatieverstrekking omtrent de bouw. 

Van Bekkum zal de bouwtermijnen bij je in rekening brengen. 

De juridische opzet en eigendomsoverdracht wordt verzorgd door 

de projectnotaris VBC Notarissen uit Amersfoort. 

De kosten voor de overdracht zijn voor rekening van de verkoper. 

Koop-/aannemingsovereenkomst

Als je een appartement koopt, sluit je een koop-/

aannemingsovereenkomst af  met Bouwonderneming

Van Bekkum BV. Nadat de overeenkomst is ondertekend, ontvang 

je een kopie. Het origineel gaat naar de projectnotaris. Verder 

wordt na het tekenen van de overeenkomst het Waarborgcertificaat 

van Woningborg aangevraagd. Als alle opschortende voorwaarden 

en voorbehouden zijn verlopen en het Woningborgcertificaat is 

ontvangen, kan de eigendomsoverdracht plaatsvinden.  

Eigendomsoverdracht

De eigendomsoverdracht bij de projectnotaris vindt plaats nadat:

• Eventuele opschortende voorwaarden zijn verlopen;

• Je (indien nodig) overeenstemming hebt bereikt met de 

hypotheekverstrekker.

Zodra aan deze twee voorwaarden is voldaan, ontvang je een 

concept ‘akte van levering’. Ook ontvang je van de notaris de 

Goed om te weten

Het kopen van een appartement is een grote stap in 

je leven. Daarom hebben wij een aantal belangrijke 

aandachtspunten voor je op een rij gezet. 

Heb je na het lezen nog vragen? De makelaar helpt 

je graag verder.

Wat betekent de
Woningborggarantie
voor je?

Als je een woning met Woningborggarantie koopt, 

betekent dat onder andere het volgende:

• Met de aanmelding van het bouwplan en de afgifte 

van het Woningborg Waarborgcertificaat verplicht 

Bouwonderneming Van Bekkum BV zich tot de 

garantie op de kwaliteit van het appartement. 

 Deze is zes jaar van kracht.

• Op sommige onderdelen is dit korter (bijvoorbeeld 

1 jaar op schilderwerk).

• De tekst van de koop-/aannemingsovereenkomst is 

overeenkomstig het model van Woningborg. 

 Je hebt dus altijd een veilig contract.

• De verkoopdocumentatie is samengesteld volgens 

de richtlijnen van Woningborg.

• Bij het tekenen van de koop-/aannemings-

overeenkomst ontvang je het door Woningborg 

uitgegeven boekje ‘Woningborg Garantie’, waarin 

je nog gedetailleerder alle bijzonderheden over 

Woningborg kunt vinden.

• Je blijft nooit met een half  afgebouwd appartement 

zitten wanneer er iets tijdens de bouw mis mocht 

gaan met de bouwondernemer. Door bemiddeling 

van Woningborg wordt je appartement door een 

ander afgebouwd, terwijl de eventuele schade door 

Woningborg wordt gedragen.

• Wanneer er geschillen zouden ontstaan over de 

kwaliteit van je appartement, kan Woningborg 

uitspraak doen die bindend is voor koper én 

bouwer.
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Het kan je niet zijn ontgaan: Nederland stopt met het 

gebruik van aardgas en de belasting op aardgas gaat 

de komende jaren steeds verder omhoog. Momenteel 

gebruiken we deze energiebron nog volop voor het 

verwarmen van de woning, douchen of bij het koken. 

Aardgas is een fossiele brandstof  waarbij CO2 vrijkomt bij de 

verbranding. En dat zorgt voor een klimaatverandering. Bovendien 

is de voorraad niet oneindig. We moeten dus overstappen op 

duurzame energiebronnen. Maar het biedt nog meer voordelen: een 

lagere energierekening en hoger wooncomfort.

Bij ons is er volop aandacht voor duurzaamheid. Niet alleen 

vanwege de overheidseisen. Het is de visie van ons om 

duurzaam en gasloos te ontwikkelen en te bouwen. Met een 

heel team van vaste partners denken wij goed na over de 

nieuwbouwmogelijkheden en toe te passen duurzame maatregelen. 

De verwarming wordt gerealiseerd door middel van een 

warmtepomp en uitstekende ventilatie. Hiernaast wordt het 

appartement voorzien van hoogwaardige isolatie, HR++ glas en 

duurzame bouwmaterialen. Kortom: de appartementen van BLK14 

voldoen aan de nieuwste wet- en regelgeving en hiermee ben je 

klaar voor de toekomst.  

Foto’s:
Ontwikkelingsbedrijf  Vathorst, Hans Engbers, Dennisart Fotografie, 
Marga Collen, Cees de Vries, Ellen Kolff, Martij Heil, Your Captain
en Albert Dros.

Disclaimer:
Dit is een uitgave van Van Bekkum Groep B.V. Het magazine is bestemd 
als informatie- en inspiratiebron voor de toekomstige bewoners van 
BLK14 in Amersfoort. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd 
zonder schriftelijke toestemming van Van Bekkum Groep B.V.

Alle perspectieftekeningen, plattegronden, afbeeldingen en teksten 
in dit magazine geven een impressie weer en dienen als illustratie. 
Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 
Dit magazine maakt geen deel uit van de contractstukken. 
Tijdens het gesprek met de makelaar worden de contractstukken van 
de appartementen verstrekt.

Meer informatie? 
Wij informeren je graag! 

Ben je op zoek naar een mooi appartement en heb je 
interesse in de schitterende locatie die wij jou met het 
plan BLK14 aanbieden? Laat je dan informeren over de 
mogelijkheden die wij jou hierbij bieden. Je kunt hiervoor 
contact opnemen met onze makelaar. Wil je eerst meer 
informatie over de appartementen? Bezoek dan onze 
website www.blk14.nlGasloos wonen

Ontwerp

BRON architectuur B.V.
W: www.bronarchitectuur.nl

Ontwikkeling & realisatie

Van Bekkum Groep B.V.
T: 033 - 254 42 22
E: info@vanbekkum.nl
W: www.vanbekkum.nl

Informatie & verkoop

Jorien van Santen | leukehuizen.nl
T: 06 - 412 464 05
E: info@leukehuizen.nl
W: www.leukehuizen.nl



WWW.BLK14.NL


