
Zowel rijk als 
ingetogen chique
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VECHT EN VELD 1
Het bi jzondere ontwerp van Vecht en Veld 1 maakt deze 

vi l la zowel r i jk als chique ingetogen. Deze vi l la staat op 

een hoek, en elke buitengevel is totaal anders en uniek 

ontworpen. De voorgevel heeft op de begane grond vier 

stat ige ramen met elk een klassieke roedeverdel ing. De 

verdieping heeft aan al le z i jden vierkante ramen met dito 

roedeverdel ing. De l inkerzi jgevel herbergt de entree

van de woning met fraaie z i j ramen en een kleine lu i fe l

boven de voordeur. in de rechterzi jgevel is een modern

eigent i jdse aanbouw ontworpen, vol ledig in hout. Deze 

uitbouw geeft geweldige woningplattegronden want op de 

begane grond is uw woonkamer meer dan 8 meter breed 

en op de verdieping zorgt het voor een speelse platte-

grond van de masterbedroom. Door de grote moderne 

puien ervaart u maximaal het binnen-buitengevoel.  De 

combinat ie waar klassiek en modern samenkomen maakt 

deze woning extra bi jzonder.

Eenmaal in de woning valt  meteen op hoe ruimtel i jk en 

l icht de begane grond is. De verdiepingshoge ramen in 

de standaard al  aanwezige uitbouw van de zi jgevel z i jn  

meteen een echte bl ikvanger. Al le ruimte voor een  

schitterende woonkeuken en een grote l iv ing. We zi jn 

benieuwd naar de indel ing die u laat real iseren! Op de 

verdieping vindt u standaard al  dr ie s laapkamers, een 

ruime badkamer en separaat toi let.  Op de zolder bevindt 

z ich de techniekkamer en veel extra ruimte om zel f  in te 

delen, er is standaard al  een dakkapel aan de straatzi jde 

aan de woning toegevoegd. 
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KENMERKEN

•  Royale v i l la met woonoppervlakte van 214 m2

•  Metselwerk roodbruin

•  Kavelgrootte inclusief deel knotwi lgenei land 959 m2,  

waarvan 189 m2 water

•  Zi j-uitbouw over begane grond en 1e verdieping

•  Brede en diepe zonnige tuin 

• Vr i jstaande schuur van 6x3 meter

• Ruimte voor 3 parkeerplaatsen op eigen terrein

•  Haag van Portugese Laur ier aan de rechter-straatzi jde  

inbegrepen

•  Ligplaats in de haven aan de Vecht

DAKKAPEL AAN 

STRAATZIJDE

Extra b i j  deze woning is  de dakkapel 

aan de straatz i jde,  h ierdoor heeft  u 

een zolder verd ieping met extra ru imte 

en veel  dagl icht .

BEGANE GROND

EERSTE VERDIEPING

TWEEDE VERDIEPING

KAVEL OPPERVLAKTE CA. 959 M2

ca. 41 

ca. 53 
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Al le afbeeldingen en tekeningen en afmetingen z i jn i l lustrat ief. 

Hier kunnen geen rechten aan worden ont leend.


