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impressie XL Villa
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Drie van de stadsvilla’s in Snippen aan de Dijk zijn extra large. 
Je hebt 12 m2 extra woonoppervlak tot je beschikking.

BEGANE GROND
De ramenwand is bij deze villa maar liefst 12 meter lang. Ook hier heb  
je weer één ruimte voor ontspanning, koken en eten. Met een inrichting 
in loftstijl laat je deze woonsituaties in elkaar overlopen. Met kleuren,  
kleden en een lichtplan zorg je overal voor de juiste sfeer. Voor een  
besloten living zou je een plafondhoge maatwerkkast kunnen plaatsen.  
Natuurlijk is ook de tuin extra groot. Ook bij deze woning heb je de  
mogelijkheid van een uitbouw op de begane grond.

De tuin wordt straks in de warme maanden je buitenkamer. Met bijvoor-
beeld een pergola versterk je dat gevoel. Door de besloten ligging  
geeft deze het gevoel van een patio. Je hebt ruimte genoeg voor een 
buiten-eetkamer én een loungeterras.

EERSTE VERDIEPING
Boven zijn de extra vierkante meters vooral terug te vinden in de master 
bedroom. Deze heeft een zijkamer die perfect geschikt is als walk-in 
closet. Goed om te weten: zowel beneden als boven zijn de plafonds 
zo’n 2.65 meter hoog. Je kunt overal hoge kasten plaatsen en in elke 
kamer hanglampen ophangen. Ook kunst aan de muur komt daardoor 
schitterend tot zijn recht.

BOUWNUMMERS 1, 2 & 3 

WOONOPPERVLAK: 138 M2 

SLAAPKAMERS: 3  
PERCEELOPPERVLAK: 185 M2

DE XL
VILLA

RUIMTELIJK 
WONEN  
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slaapkamer 3

kl

onbedrade leiding

beldrukker

enkele schakelaar

wissel schakelaar

enkele wandcontactdoos

dubbele wandcontactdoos, 
verticaal

aansluitpunt verlichting plafond

wandtegelwerk

vloertegelwerk

meterkast

koelkast

kooktoestel

wasmachine

mechanische ventilatie

warmtepompboiler

hemelwaterafvoer

geluidsisolerende deur
*

Renvooi Verkoop

mk

kk

kt

wm

wtw

wp

hwa

bel

dubbele schakelaar

rookmelder, indicatief rm

ventilatieventiel, positie indicatief

inspectieluik, indicatief kl

aansluitpunt verlichting  wand

vloerverwarming verdeler vv

thermostaat th

bedrade leidingwasemkap wk

combi-oven ov

dubbele wandcontactdoos, 
horizontaal

metselwerk, bruin genuanceerd

CO2 sensor, indicatief cs

Peil=0

begane grond

+2900

1e verdieping

+5800

2e verdieping

�������������

���������

�������

������

�������

�������������

�����

����������

1050 x 594

Hegeman Bouwgroep

Deventer, Aan de Dijk
Oost

Verkoop
Plattegronden, gevels en doorsnede
Blok G, bouwnummer 39, 41 ,43

11757_oost 1:100 / 1:50
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Begane grond

Dakaanzicht

VoorgevelAchtergevelRechtergevelDoorsnede Achtergevel -bwnr 43

BEGANE GROND 
bouwnummer 1 | 2 | 3

Spectaculair 
binnenkomen
De hal heeft een vide waardoor het  
plafond ruim 5.5 meter hoog is. Met  
een designhanglamp maak je er een 
spectaculaire entree van.

EN SUITE  
ANNO NU

Een trend van nu zijn (schuif)deuren van 
glas en staal. Plaats die tussen plafond-
hoge kasten en je hebt een ‘en suite’ 
van de eenentwintigste eeuw. Dat maakt 
het woongedeelte intiemer en je schept 
tegelijk een zee aan opbergruimte. 

14.900 m

4.
88

0 
m

Entree
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1e VERDIEPING 
bouwnummer 1 | 2 | 3
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2e verdieping
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Begane grond

Dakaanzicht

VoorgevelAchtergevelRechtergevelDoorsnede Achtergevel -bwnr 43

Walk-in met 
zitruimte  
De zijkamer is ontworpen voor  
gebruik als walk-in klerenkast.  
Hij is ruim genoeg voor een zit-plek, 
dus voor een luxueus ochtendritueel. 
Benadruk de eenheid door een  
minimalistische inrichting en  
warmte van het zachte bedden-
goed in één kleur.

RIANT
WONEN

3 SLAAP
KAMERS

14.900 m

4.
88

0 
m

Vide


