
Midden nederland Makelaars

Koningin Emmalaan 29
Ermelo

 
Tweekamer en drieka-
mer flats

Parkeervoorzieningen 
voor bewoners en  voor 
bezoekers

Omgeven door park-
achtige tuin

Op loopafstand van 
centrum



“Bent u een vitale 55+er en wilt u wonen in een 
prettige woonomgeving?”
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Bouwjaar 1970. Beschikbaarheid op aanvraag

Huurprijs 2-kamerappartement vanaf € 725,- per maand 
excl. voorschot stookkosten €90,-

Huurprijs 3-kamerappartement vanaf € 900,- per maand 
excl. voorschot stookkosten € 110,-

Voorschot servicekosten € 295,- per maand

Lijkt het u leuk om hier te wonen? 
Neem dan gerust contact met ons op. 
Wij nemen graag de tijd om u rond te leiden.

Tel: 0341-553773
E-mail: ermelo@mnm.nl

Marjon Kok
ARMT & Verhuuradviseur



Indeling

In een groene wijk op loopafstand van het centrum en het 
station van Ermelo ligt “Serviceflat Croonenburgh”. Bos, 
heide en de randmeren omzomen deze mooie gemeente 
op de Veluwe. Omgeven door een parkachtige tuin en 
met  parkeervoorzieningen voor bewoners en voldoende 
plaatsen voor bezoekers biedt de serviceflat ruimte aan 
onder andere 62 tweekamer flats en 20 driekamer flats. 
Het gezondheidscentrum met o.a. een huisarts en een 
apotheek bevinden zich op korte afstand van de flat. 
“Serviceflat Croonenburgh” heeft entreebeveiling, een 
brandmeldinstallatie, een liftinstallatie en personenalar-
mering( tegen vergoeding). Er zijn een aantal logeerka-
mers tegen geringe vergoeding te huur. Iedere flat heeft 
een eigen afsluitbare berging en er is een gemeenschap-
pelijke fiestenberging in de kelder met oplaadpunt voor 
de scootmobiel. Het is mogelijk maaltijden tegen een 
geringe vergoeding te laten bezorgen. Het huren van een 
eigen garagebox is tegen een meerprijs mogelijk

Koningin Emmalaan 29
3851 XE  Ermelo

 72 m²  90 m² 1 of 2
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Gemeenschappelijke ruimte

Ruime hal met vide 
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Twee kamer appartement

Huurprijs VANAF € 725,- per maand
Voorschot stookkosten € 90,- per maand en voorschot servicekosten € 295,- per maand | Kosten ten behoeve van elektra voor rekening huurder

6



Drie kamer appartement

Huurprijs VANAF € 900,- per maand
Voorschot stookkosten € 110,- per maand en voorschot servicekosten per maand € 295,- per maand | Kosten ten behoeve van elektra voor rekening huurder
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