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Begane grond en tuin 
Net als bouwnummer 7 wordt deze woning als het ware 
omarmd door de patiotuin. Door de ligging op het zuidwesten 
vangt hij ook heerlijk veel zon. Een ideale buitenkamer, met 
ruimte voor zowel een loungeterras als een vaste buiteneettafel. 
Je trekt deze ruimte bij je woonkamer door de terrasdeuren 
open te zetten. Binnen heb je weer zo’n L-vormige ruimte, met 
veel licht dankzij de grote ramen. Je kunt hier echt een intieme 
zithoek creëren, terwijl je de ruimte toch openlaat. Bijvoor-
beeld in loftstijl.

Eerste en tweede verdieping
Met vier grote slaapkamers verspreid over twee woonlagen, 
kun je de bovenverdiepingen helemaal naar je woonwensen 
inrichten. Ook hier kun je de masterbedroom voorzien van 
een inloopkledingkast. Je kunt daar natuurlijk ook een  
make-up-ruimte met een kleine zithoek van maken.  
 
Een plek helemaal van jezelf, heerlijk. Via de overloop  
bereik je ook de luxe badkamer met tweede toilet en de  
trap naar de bovenste woonlaag. De twee grote slaapkamers 
zijn ideaal van afmetingen voor een groter gezin, waarbij 
iedereen dus lekker veel privéruimte heeft. Dat je hier ook 
uitstekend een thuiskantoor of studeerkamer kunt inrichten, 
spreekt vanzelf.

De ingetekende plattegronden zijn ter inspiratie. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
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MOOI 
GEORGANISEERD
Een industrieel rooster om 
memo’s aan te hangen, of 
een schitterend kastje waar 
je je administratie in op-
bergt. Terwijl je opruimt en 
je leven organiseert, maak je 
tegelijk je woning mooier.

Kunst van de eenvoud
Durf ook weg te laten. Voor 
een (huis)werkplek hoef je 
geen bureau te plaatsen. Een 
tafel, een goede lamp, een 
ergonomische stoel, klaar.

1e VERDIEPING

2e VERDIEPING


