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BOUWNUMMERS 4, 5 & 6

Als eerste lichten we bouwnummers 4, 5 en 6 uit. Dit zijn drie  
van de slechts zes eigentijdse villa’s in Snippen aan de Dijk.  
De architectuur combineert een natuurlijke uitstraling met  
een bijzonder, bijna on-Nederlands ontwerp. De raampartijen  
liggen namelijk langs de lengte van de woning. Zo ervaar je 
 elke dag een overweldigend gevoel van licht en ruimte.

BEGANE GROND
In de hal komt er via de vide  prachtig licht naar binnen. Door de  
ramenwand in de leefruimte is het beneden één grote tuinkamer.  
Overdag baadt deze ruimte in het licht. Met een lengte van bijna  
11 meter en breedte van circa 5 meter creëer je hier gemakkelijk ver- 
schillende leefwerelden. Met roomdividers zorg je waar nodig voor 
meer intimiteit. Waar je de keuken plaatst, is natuurlijk bepalend: vraag 
een interieurarchitect naar de mogelijkheden. Hou je juist van een open 
ruimte? Plaats dan bijvoorbeeld een spectaculaire modulaire bank 
in het midden. Mogelijkheid: met een scheidingswand kun je ook een 
afgesloten keuken realiseren.

EERSTE VERDIEPING
Twee van de drie slaapkamers zijn groot genoeg voor een tweeper-
soons bed. De masterbedroom heeft plek voor royale kastruimte en 
een eigen zithoekje. Heerlijk om daar wakker te worden. De kamers zijn 
alle drie ook uitstekend geschikt voor bijvoorbeeld een thuiskantoor. 
Op deze woonlaag vind je daarnaast de luxe badkamer en het tweede, 
gescheiden toilet. Praktisch is de afgesloten installatieruimte met de 
aansluitingen voor wasmachine en droger en warmte-installatie.

WOONOPPERVLAK: 126 M2 

SLAAPKAMERS: 3  
PERCEELOPPERVLAK: 170 M2

DE
VILLA

FLEXIBEL 
WONEN  
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Renvooi Verkoop
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dubbele schakelaar

rookmelder, indicatief rm

ventilatieventiel, positie indicatief
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thermostaat th
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Deventer, Aan de Dijk
Oost

Verkoop
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BEGANE GROND  
bouwnummer 4 | 5 | 6

DENK 
GROOTS
Wonen in ‘Snippen’ geeft je een fan-
tastisch gevoel van ruimte. Dat vraagt 
om grote gebaren in je interieur. Het 
klinkt gek, maar daarmee zorg je juist 
ook voor rust en beslotenheid. Met een 
XL vloerkleed maak je bijvoorbeeld van 
je livinggedeelte één geheel. Modern 
hoogpolig of vintage Perzisch, … het 
wordt een van de grote sfeerbepalers.
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1e VERDIEPING  
bouwnummer 4 | 5 | 6

De perfecte
slaapkamer
Het belangrijkste meubelstuk van je 
masterbedroom is natuurlijk je bed. 
Maar je maakt de inrichting helemaal 
af met een lekkere fauteuil. Zo kun je 
héééél rustig aan de dag beginnen.  
Of je ’s avonds even terugtrekken  
met een goed boek of je laptop.LOFTSTIJL

FLEXIBEL 
WONEN 
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