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Wonen in BANK72
Elk moment telt!

27 koopappartementen in het voormalige ABN AMRO-pand in Enschede 
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Binnen 5 minuten 
zit u genietend op 
een terrasje aan 
de Oude Markt

Beleef Enschede

Enschede is bij uitstek ook een stad waar technologie 
centraal staat. Dit uit zich in diverse opleidingsinstituten 
als Universiteit Twente en Hogeschool Saxion en het 
onlangs vernieuwde MST Ziekenhuis. Daarnaast is 
Enschede natuurlijk de thuisbasis van FC Twente. 
Kortom: een stad om te leven!

Levendig, nuchter & gezellig Enschede 
In het bruisende centrum van Enschede valt altijd 
iets te beleven. Geniet op één van de vele, gezellige 
terrassen aan de Oude Markt van een lekker biertje 
of wijntje, bezoek een voorstelling in de Twentse 
Schouwburg of kom winkelen op het Van Heekplein. 
Liever genieten van natuur? Het buitengebied van 
Enschede kent een bijzonder landschap met 
verschillende fiets- en wandelpaden.

Enschede is hét stedelijke hart van Oost-Nederland. Een veelzijdige stad, gekenmerkt 
door kennis en cultuur. Een stad met een breed aanbod aan musea, expositieruimtes 
en muziekpodia. Niet verwonderlijk dat er dan ook een kunstacademie, conservartorium 
en een schouwburg te vinden zijn in de stad. Maar ook voor een uitgebreid aanbod 
aan winkels, gezellige terrasjes, restaurants en uitgaansgelegenheden bent u in 
Enschede aan het juiste adres. 
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De start van een 
nieuw stukje historie
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Terug naar 1972
In dat jaar startte de ontwikkeling van het nieuwe ABN pand. 
De gemeente Enschede keurde het ontwerp van het gebouw in 
eerste instantie af. Het gebouw was té modern. Maar al snel kwam 
de gemeente terug op haar uitspraak. De bouw ging van start.

Van ABN naar ABN AMRO
In 1991 fuseerden de AMRO Bank en de ABN tot ABN AMRO. “De klanten van 
ABN waren heel braaf en serieus, terwijl de AMRO klanten juist gedurfder 
waren”, vertelt John Dammann, destijds hoofdinspecteur assurantiebedrijf 
ABN Nederland. 

Vast in de kluis
Eén van de medewerkers werd ‘Smitje’ genoemd; hij was bezig met 
werkzaamheden in de kluis. Op een dag liet hij de deur op een kier staan. 
Een collega heeft deze uit goede wil dichtgedaan. ‘Smitje’ moest de gehele 
nacht in de kluis doorbrengen. 

De angst voor iedere bankmedewerker…
Een bankoverval. En dat gebeurde. In 1994 werd de bank overvallen. 
Met een vrachtwagen ramden de overvallers de achterkant van het gebouw. 
De overvallers stalen een nog steeds onbekende hoeveelheid geld. Deze 
gebeurtenis staat bij veel oud-medewerkers in het geheugen gegrift. 

Op naar de toekomst
Waar ooit een bank vol verhalen stond, staat nu een leegstaand gebouw. 
Zonde! Dat vond ook Koopman Vastgoed. Zij kocht het pand in 2015. 
Het bijzondere pand, vol verhalen en historische momenten, wordt getrans-
formeerd tot een heerlijke plek om te wonen. Een plek om nieuwe momenten 
te creëren! 



6



Nieuwe momenten creëren
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Een unieke plek om te wonen
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Ligging 
Het appartementengebouw BANK72 ligt in het hart van Enschede. Loop vanuit 
uw appartement het Van Heekplein op of pak een terrasje op de Oude Markt. 
Even snel boodschappen doen? Ook de supermarkt ligt op steenworp afstand.

Uniek gebouw
Wonen in een voormalig bankgebouw, waar de originele kluizen nog in stand zijn 
gebleven? In BANK72 is het mogelijk! Met 27 moderne en duurzame appartementen 
wordt hier nieuw leven ingeblazen!

Compleet comfort
Ieder appartement heeft een eigen parkeerplaats, zeer ruime berging en een fijn 
balkon of terras. Alle appartementen worden opgeleverd met vloerverwarming, 
hoogwaardig sanitair en een complete keuken. Alle ingrediënten voor uw nieuwe 
(t)huis.

Een uniek 
erfgoed
BANK72 is een zichtbaar karakte-
ristiek gebouw, met toch een 
moderne uitstraling. Het pand is 
vernieuwd met duurzame en 
onderhoudsvriendelijke materialen. 
Aan de buitenkant is het pand 
volledig voorzien van een nieuw 
isolatiesysteem en zijn er nieuwe 
kozijnen met kleinere glasopper-
vlakten geplaatst. Hierbij zorgen 
de houtlook-elementen voor een 
warme uitstraling. De ruime balkons 
die de rondingen van het gebouw 
volgen, maken het plaatje compleet. 
Zo wordt het voormalige ABN 
AMRO pand zijn eer aangedaan. 
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Bijzondere 
vormgeving
Het voormalige ABN AMRO pand was met haar opvallende uitstraling 
zeer vooruitstrevend en gewaagd. De kenmerken van deze unieke 
vormgeving en uitstraling zijn in stand gehouden. Het resultaat: een 
bijzonder vormgegeven, luxe en modern appartementengebouw met 
27 appartementen verdeeld over drie woonlagen. Uiteraard van alle 
gemakken voorzien, zoals een liftinstallatie, inpandige bergingen en 
parkeerplaatsen op eigen terrein.

Begane grond

Eerste verdieping Tweede verdieping
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Begane grond

Herleef de geschiedenis in BANK72
BANK72 bestaat uit drie woonlagen. Op elke woonlaag zijn negen 
appartementen gevestigd. Alle negen appartementen, hebben een 
unieke indeling met een ruim terras of balkon en een eigen parkeer-
plaats. De appartementen die boven elkaar gelegen zijn, hebben 
dezelfde indeling. In de kelder is voor elk appartement een eigen 
royale berging.  
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Appartement 01

Situering: Oost
Woonoppervlakte: 128 m2

Bergruimte: In kelder, 18 m2

Buitenruimte: Terras, 19 m2 
Parkeren: Eigen parkeerplaats 
 op het maaiveld

Begane grond
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Begane grond

Appartement 02

Situering: Zuid-Oost
Woonoppervlakte: 103 m2

Bergruimte: In kelder, 17 m2

Buitenruimte: Terras, 19 m2 
Parkeren: Eigen parkeerplaats 
 op het maaiveld

Appartement 03

Situering: Zuid
Woonoppervlakte: 109 m2

Bergruimte: In kelder, 17 m2

Buitenruimte: Terras, 19 m2 
Parkeren: Eigen parkeerplaats 
 op het maaiveld
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Begane grond

Appartement 04

Situering: Zuid-West
Woonoppervlakte: 100 m2

Bergruimte: In kelder, 17 m2

Buitenruimte: Terras, 19 m2 
Parkeren: Eigen parkeerplaats 
 op het maaiveld

Appartement 05

Situering: West
Woonoppervlakte: 119 m2

Bergruimte: In kelder, 17 m2

Buitenruimte: Terras, 19 m2 
Parkeren: Eigen parkeerplaats 
 op het maaiveld

p
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Begane grond

Appartement 06

Situering: West
Woonoppervlakte: 95 m2

Bergruimte: In kelder, 17 m2

Buitenruimte: Terras, 19 m2 
Parkeren: Eigen parkeerplaats 
 op het maaiveld

Appartement 07

Situering: Noord-West
Woonoppervlakte: 94 m2

Bergruimte: In kelder, 17 m2

Buitenruimte: Terras, 19 m2 
Parkeren: Eigen parkeerplaats 
 op het maaiveld
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Begane grond

Appartement 08

Situering: Noord
Woonoppervlakte: 109 m2

Bergruimte: In kelder, 17 m2

Buitenruimte: Terras, 19 m2 
Parkeren: Eigen parkeerplaats 
 op het maaiveld

Appartement 09

Situering: Oost
Woonoppervlakte: 100 m2

Bergruimte: In kelder, 17 m2

Buitenruimte: Terras, 19 m2 
Parkeren: Eigen parkeerplaats 
 op het maaiveld

Uw appartement: 
voorzien van een ruim terras
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Eerste verdieping

Wonen in hartje Enschede
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Eerste verdieping

Appartement 10

Situering: Oost
Woonoppervlakte: 128 m2

Bergruimte: In kelder, 18 m2

Buitenruimte: Balkon, 19 m2 
Parkeren: Eigen parkeerplaats 
 op het maaiveld
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Eerste verdieping

Appartement 11

Situering: Zuid-Oost
Woonoppervlakte: 103 m2

Bergruimte: In kelder, 17 m2

Buitenruimte: Balkon, 19 m2 
Parkeren: Eigen parkeerplaats 
 op het maaiveld

Appartement 12

Situering: Zuid
Woonoppervlakte: 109 m2

Bergruimte: In kelder, 17 m2

Buitenruimte: Balkon, 19 m2 
Parkeren: Eigen parkeerplaats 
 op het maaiveld



21

Eerste verdieping

Appartement 13

Situering: Zuid-West
Woonoppervlakte: 100 m2

Bergruimte: In kelder, 17 m2

Buitenruimte: Balkon, 19 m2 
Parkeren: Eigen parkeerplaats 
 op het maaiveld

Appartement 14

Situering: West
Woonoppervlakte: 119 m2

Bergruimte: In kelder, 17 m2

Buitenruimte: Balkon, 19 m2 
Parkeren: Eigen parkeerplaats 
 op het maaiveld
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Eerste verdieping

Appartement 15

Situering: West
Woonoppervlakte: 95 m2

Bergruimte: In kelder, 17 m2

Buitenruimte: Balkon, 19 m2 
Parkeren: Eigen parkeerplaats 
 op het maaiveld

Appartement 16

Situering: Noord-West
Woonoppervlakte: 94 m2

Bergruimte: In kelder, 17 m2

Buitenruimte: Balkon, 19 m2 
Parkeren: Eigen parkeerplaats 
 op het maaiveld
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Eerste verdieping

Inclusief complete keuken 
en badkamer

Appartement 17

Situering: Noord
Woonoppervlakte: 109 m2

Bergruimte: In kelder, 17 m2

Buitenruimte: Balkon, 19 m2 
Parkeren: Eigen parkeerplaats 
 op het maaiveld

Appartement 18

Situering: Oost
Woonoppervlakte: 100 m2

Bergruimte: In kelder, 17 m2

Buitenruimte: Balkon, 19 m2 
Parkeren: Eigen parkeerplaats 
 op het maaiveld
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Tweede verdieping

Energiezuinig en 
duurzaam verbouwd
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Tweede verdieping

Appartement 19

Situering: Oost
Woonoppervlakte: 128 m2

Bergruimte: In kelder, 18 m2

Buitenruimte: Balkon, 19 m2 
Parkeren: Eigen parkeerplaats 
 op het maaiveld
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Tweede verdieping

Appartement 20

Situering: Zuid-Oost
Woonoppervlakte: 103 m2

Bergruimte: In kelder, 17 m2

Buitenruimte: Balkon, 19 m2 
Parkeren: Eigen parkeerplaats 
 op het maaiveld

Appartement 21

Situering: Zuid
Woonoppervlakte: 109 m2

Bergruimte: In kelder, 17 m2

Buitenruimte: Balkon, 19 m2 
Parkeren: Eigen parkeerplaats 
 op het maaiveld
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Tweede verdieping

Appartement 22

Situering: Zuid-West
Woonoppervlakte: 100 m2

Bergruimte: In kelder, 17 m2

Buitenruimte: Balkon, 19 m2 
Parkeren: Eigen parkeerplaats 
 op het maaiveld

Appartement 23

Situering: West
Woonoppervlakte: 119 m2

Bergruimte: In kelder, 17 m2

Buitenruimte: Balkon, 19 m2 
Parkeren: Eigen parkeerplaats 
 op het maaiveld
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Tweede verdieping

Appartement 24

Situering: West
Woonoppervlakte: 95 m2

Bergruimte: In kelder, 17 m2

Buitenruimte: Balkon, 19 m2 
Parkeren: Eigen parkeerplaats 
 op het maaiveld

Appartement 25

Situering: Noord-West
Woonoppervlakte: 94 m2

Bergruimte: In kelder, 17 m2

Buitenruimte: Balkon, 19 m2 
Parkeren: Eigen parkeerplaats 
 op het maaiveld
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Tweede verdieping

Een heerlijke plek om te wonen

Appartement 26

Situering: Noord
Woonoppervlakte: 109 m2

Bergruimte: In kelder, 17 m2

Buitenruimte: Balkon, 19 m2 
Parkeren: Eigen parkeerplaats 
 op het maaiveld

Appartement 27

Situering: Oost
Woonoppervlakte: 100 m2

Bergruimte: In kelder, 17 m2

Buitenruimte: Balkon, 19 m2 
Parkeren: Eigen parkeerplaats 
 op het maaiveld
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Berging in 
de kelder
bij de 
originele 
kluis

Ieder appartement beschikt over zijn 
eigen zeer ruime inpandige berging 
(circa 17m2!) in de kelder van het gebouw, 
welke met de lift bereikbaar is. Door de 
bouwnummeraanduiding kunt u zien 
welke berging bij welk appartement hoort. 
Iedere berging is voorzien van verlichting 
en wandcontactdozen om bijvoorbeeld 
uw elektrische fiets op te laden.
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Comfort: Door toepassing van de nieuwste technieken heeft u optimaal woon-
comfort. Uw appartement is goed geïsoleerd en voldoet aan de wettelijke eisen voor 
geluidsisolatie en luchtkwaliteit uit het Bouwbesluit. De plafonds zitten op een hoogte 
van 2.80 meter (standaard is 2.60 meter). Dit geeft een zeer ruimtelijk effect in uw 
appartement.

Gemak: Alles aan uw appartement is nieuw en fris. Daardoor heeft uw woning de 
eerste vijf jaar nauwelijks of geen onderhoud nodig. U houdt tijd en geld over om te 
genieten van de leuke dingen in het leven.

Buurt: De bewoners van een appartementengebouw willen elkaar graag leren 
kennen. Het is opvallend hoe snel er een vriendelijk sfeer en een buurtgevoel ontstaat. 

Persoonlijker: U kunt uw appartement meteen naar eigen smaak inrichten. 
De keuken en badkamer kiest u zelf en voldoen aan uw wensen.

Zekerheid: Aannemersbedrijf W.J. Haafkes en Zonen BV is aangesloten bij 
BouwGarant. U krijgt daarom het garantiecertificaat, een bewijs dat u kiest voor een 
goed project en een betrouwbare bouwer. Tevens geeft het u de zekerheid tot afbouw.

Veiligheid: Nieuwbouw appartementen zijn standaard uitgerust met een professioneel 
rookalarm en met het modernste, inbraakwerende hang- en sluitwerk. Onze nieuwbouw 
appartementen voldoen aan de modernste veiligheidseisen.

Financieel voordeel: U koopt uw appartement vrij op naam en qua energielasten 
bent u met een nieuw, duurzaam appartement goedkoper uit. Mede door de toepassing 
van zonnepanelen komt de EPC zelfs op 0. Iedereen praat tegenwoordig over bezuinigen. 
Wie dat wil, kiest een nieuwbouw appartement.

Energiezuiniger: Een nieuwbouw appartement is al snel 30% zuiniger dan een 
appartement die pakweg 25 jaar geleden is gebouwd. Zo heeft een nieuwbouw apparte-
ment van nu standaard energielabel A. Als een beter milieu begint bij uzelf, begint het 
ook bij uw nieuwe appartement.

De voordelen op een rij



Leef duurzaam 
in BANK72
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Kiest u voor wonen in BANK72? Dan kiest u niet alleen voor luxe en comfort, maar ook voor 
duurzaam wonen. Het begint al met de transformatie van het voormalige bankgebouw: 
het casco, de fundering, de gevels en trappenhuizen worden hergebruikt. Ook worden er 
duurzame bouwmaterialen gebruikt in de appartementen. Daarnaast worden er zonne-
panelen op het dak geplaatst. Goed voor het milieu en voor u een flinke besparing op 
uw energielasten. Er wordt gebruikgemaakt van stadsverwarming, waardoor er geen 
gasaansluiting nodig is. Kortom met een appartement in BANK72 kiest u voor verantwoord 
én duurzaam wonen!
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Complete keuken 
& luxe badkamer
Uw wensen en behoeften
Uw appartement wordt opgeleverd met 
vloerverwarming, hoogwaardig sanitair en 
een complete keuken. Helemaal afgestemd 
op uw wensen en behoeften. Geniet vanaf 
dag één van uw droomkeuken én -badkamer 
in BANK72.

Kies uw eigen stijl!
Een complete keuken, inclusief inductie 
kookplaat, koelkast, afzuigkap en vaatwasser. 
Een luxe badkamer met Villeroy & Boch sanitair 
van hoge kwaliteit. En het fijnste is: u kunt 
zelf uw eigen badkamer en keuken uitkiezen! 
Dit kan in de uitgebreide showroom van 
Witzand in Eibergen.



34

Algemene Informatie
Energiezuinig
Iedere appartement levert een hoge energieprestatie. 
De gevels, vloeren en daken van alle appartementen beschikken 

over een hoge isolatiewaarde. 
Beglazing is uitgevoerd in 
HR++. De appartementen 
krijgen hierdoor het hoogst 
haalbare label: het energie-
label A. 
 

Garantie
De appartementen worden gerealiseerd 
onder de strenge normen en voorwaarden van 
de BouwGarant Nieuwbouwgarantieregeling 
Appartementsrechten 2013 en bevat bovenal 
een afbouwzekerheid. 
 
Afwerkingsniveau 
De appartementen zijn ontwikkeld om u optimaal woongenot 
te bieden tegen een gunstige prijs. In deze brochure krijgt u 
een beeld van de uitvoering van deze appartementen. 
Het volledige afwerkingsniveau vindt u in de Algemene 
Informatie en Technische Omschrijving, die onderdeel 
uitmaakt van de verkoopstukken.

Persoonlijke woonwensen
U kunt de keuken en het sanitair van uw appartement zelf 
uitkiezen en hierdoor voldoen beiden aan uw smaak en wensen. 
Daarnaast kunt u in overleg met de aannemer het door u 
gewenste meer- en minderwerk regelen. Kortom u kunt uw 
appartement volledig naar eigen wens inrichten.

Aannemer
Aangenaam! Aannemers-
bedrijf Haafkes wordt uw 
aannemer. Haafkes is een 
familiebedrijf dat vanuit de 
vestigingen Goor, Deventer 

en Enschede ‘bouwt’ op ruim 90 jaar ervaring. Daarbij draait 
het niet alleen om de combinatie van kennis, kunde en per-
soonlijke passie, maar ook om een gezonde dosis Twentse 
nuchterheid. De medewerkers van Haafkes zijn scherp en hebben 
een duidelijke visie richting de toekomst. Nieuwe ontwikkelingen 
gaan ze niet uit de weg. Door transparant te opereren en 
proactief mee te denken, weet u dat het goed komt. Haafkes 
neemt u  graag mee in het traject en luistert naar uw wensen. 
Haafkes zorgt ervoor dat u zich helemaal thuis zult voelen. 

Makelaar
Snelder Zijlstra Nieuwbouw-
makelaars gaat u begeleiden 
in het gehele traject voor de 

aankoop van uw droom appartement. Door jarenlange ervaring 
én actuele vakkennis is Snelder Zijlstra Makelaars een betrouw-
baar en full-service makelaarskantoor. Van koopbegeleiding bij 
nieuwbouw tot het verkopen van uw huidige woning.

Verkoopstukken
Deze brochure is bedoeld om u de sfeer en de mogelijkheden 
van BANK72 te laten zien. De uitgebreide verkoopstukken, die 
als contractstuk dienen, kunt u downloaden via de website:
www.bank72.nl. Hier vindt u o.a. de Algemene Informatie en 
Technische Omschrijving, de verkoop(contract)-tekeningen en de 
concept koop- en aannemingsovereenkomst. Voor meer informatie 
hierover kunt u contact opnemen met de betrokken makelaar.

Inrichting
De in deze brochure aangegeven opties, huishoudelijke 
apparaten en inrichting geven een impressie van de mogelijk-
heden en behoren niet tot de standaard uitrusting van het 
appartement, tenzij dit uitdrukkelijk wordt aangegeven.

Situatie 
De nummers bij de appartementen zijn bouwnummers. Deze 
worden tijdens de bouw door iedereen gehanteerd, ook in alle 
officiële stukken en correspondentie. De huisnummers worden 
tijdig voor de oplevering bekend gemaakt. 

Maatvoering
De maatvoering op de tekeningen is in millimeters. Geringe 
afwijkingen worden voorbehouden. Indien de maatvoering 
tussen de wanden is aangegeven, is daarbij geen rekening 
gehouden met wandafwerking. De, in deze verkoopbrochure 
genoemde, woonoppervlakten en oppervlakten van de 
bergingen en buitenruimten zijn circa-oppervlakten.

Mensenwerk
Ontwikkelen en bouwen is en blijft mensenwerk. Deze brochure 
is met veel zorg samengesteld en voorzien van de meest 
actuele beschikbare informatie. Wij maken een voorbehoud ten 
aanzien van architectonische, bouwtechnische en constructieve 
wijzigingen, evenals eventuele afwijkingen die voortkomen uit 
nadere eisen en wensen van overheden, welstand en/of nuts-
bedrijven. Eventuele wijzigingen doen echter nooit afbreuk aan 
de waarde van het appartement en geven daarom geen 
aanleiding tot verrekening. We behouden ons tevens het recht 
voor wijzigingen aan te brengen in materialen en/of afwerking. 
Aan de beelden, illustraties, plattegronden en teksten in deze 
brochure kunnen geen rechten worden ontleend.
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Newtonstraat 19
7651 AP Tubbergen
0546 81 33 33
www.koopmanvastgoed.nl 
info@koopmanvastgoed.nl

Ontwikkelaar Makelaar Realisatie Architect

Hoedemakerplein 1
7511 JR  Enschede
053 485 22 22
www.snelderzijlstra.nl
enschede@snelderzijlstra.nl

Wheedwarsweg 9
7471 GG Goor
0547-28 50 00
www.haafkes.nl
info@haafkes.nl

Koornmarkt 19
7607 HZ Almelo
06 14 95 26 90
info@studiodad.nl


