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Schitterend aan het middenpark gelegen vrijstaande  
villa. Met grote raampartijen aan vier zijden baadt 
de benedenverdieping in het daglicht. Doordat de hal 
in het midden is geplaatst, heeft de leefruimte een 
U-vorm. Op artist impression en de ingekleurde platte-
grond is het is het grootste gedeelte ingericht als luxe 
leefkeuken. Van de tweede ruimte maak je dan bijvoor-
beeld een intieme living. Je kunt de rollen natuurlijk  
ook omdraaien en daar juist een (afsluitbare)  
keuken inrichten.

BREED WONEN
Bijzonder aan het ontwerp is de on-Nederlands brede achtergevel van 
bijna 11 meter, met uitzicht op het zonnige terrasgedeelte van de tuin. 
Je hebt daar de ruimte om er een buiteneetkamer én een loungeterras 
in te richten. Aan de noordkant loopt de tuin door tot aan de zoom 
van Detmerskazerne. Maak hier een tweede zithoek of prieel en je 
geniet er van de ochtend én de avondzon. Naast de buitenberging 
komen je twee priveparkeerplekken.

EERSTE EN TWEEDE VERDIEPING
Op de eerste verdieping  bevinden zich drie grote slaapkamers. De 
masterbedroom vraagt om een bijzondere inrichting. Een walk-in 
closet kun je er bijvoorbeeld gemakkelijk realiseren. Je hebt er vrij 
uitzicht over het middenpark. Op deze woonlaag vind je ook de zeer 
royale luxe badkamer met tweede toilet. De zolderverdieping kun je 
naar keuze een bestemming geven. Sluit je de plek voor wasmachine 
en warmte-installatie af, dan heb je verder één grote open ruimte. 
Een thuisbioscoop, een thuiskantoor of loft voor een ouder kind?  
Hier is bijna alles mogelijk.

ONTWERP 
VOOR MOMENTEN
Creëer perfecte plekken voor 
elk moment van de dag. Om 
te ontspannen, te koken, bij 
te praten en samen lang te 
tafelen. En ‘s ochtends te 
ontbijten met croissants van 
de dorpsbakker.

DENK EIGENZINNIG
Een interieur is pas af als je 
er iets persoonlijks in hebt 
verwerkt. Iets wat afwijkt van 
de basisstijl en daardoor juist 
helemaal past.

VILLA   
MET EEN  
HOOFDLETTER U

Een heerllijke royale bank om
heerlijk in weg te kruipen
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1e verdieping 2e verdieping

SPECS
WOONOPPERVLAK: 160 M2 

INHOUD: 625 M3

PERCEELOPPERVLAK: 360 M2

STATEMENT
Maak een mooie 
kastenwand van 
industriële stalen
kasten. Deze geven 
je thuiskantoor 
een stoere look

6.06 M

NATUURLIJKE MATERIALEN
Een strak interieur kun je 
warm maken door mooie 

natuurlijke materialen toe te 
passen. Denk aan linnen, hout 

en terrazzo. Deze laatste is 
helemaal van nu.


