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Modulair schuiven
De klassieke oplossing om 
je interieur interessant te 
houden, is een modulaire 
bank. Wanneer je maar wilt, 
kun je een andere inrichting 
maken. Door te schuiven.

En suite
Maak een design statement 
in je interieur met een  
stoere stalen pivoterende 
scharnierdeur als room-
divider. En suite anno  
helemaal NU!
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BEGANE GROND

1e VERDIEPING
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Entree aan het pleintje



41

20
Begane grond en tuin
Dit is een van de vier woningen met vier woonlagen van  
Il Villaggio. Met maar liefst vijf slaapkamers plus de ruime  
begane grond heb je de kans om van je interieur iets speciaals 
te maken. Durf out-of-the-box te denken. Maak bijvoorbeeld 
van de eerste verdieping één ruimte en richt daar een extra-
vagante living in (zie de voorbeeldplattegrond). Op de begane 
grond kun je dan ook voor je keuken groots denken. Het kan, 
maar hoeft natuurlijk niet. De benedenverdieping is royaal 
genoeg voor een leefkeuken en living. Je vindt deze woning 
vlakbij de entree van de binnenstraat. Je privéparkeerplaatsen 
liggen direct achter je zonnige patiotuin.

Eerste, tweede en derde verdieping
Laat je de eerste verdieping zoals hij is, dan heb je hier twee 
grote slaapkamers. De masterbedroom is weer gevelbreed en 
heeft ook weer de mogelijkheid voor bekende walk-in closet. 
Een heerlijke luxe die in Il Villaggio bijna gewoon is. Op deze 
verdieping bevindt zich standaard ook de ruime badkamer 
en het tweede toilet. Loop je verder de trap op, dan vind je 
nog eens drie slaapkamers met op de toplaag de berging voor 
wasmachine, droger en installaties. De bovenste verdieping is 
ook de meest logische plek voor een kantoor aan huis. Je eigen 
boardroom met uitzicht over de binnenstraat.

De ingetekende plattegronden zijn ter inspiratie. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

flexibel wonen 
over de verdiepingeN
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2e VERDIEPING
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GROENE
OASE
Maak van je slaapkamer  
een urban jungle met  
een mooie grote plant.


