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VECHT EN VELD 19

Bij deze vi l la is het ‘hoofdhuis’ al leen 

al meer dan zes meter breed, maar de 

grote zi jbeuk van nog eens bi jna 4 meter 

geeft een totaal nieuwe dimensie aan 

de woningplattegrond. In deze zi jruimte 

maakt u een prachtige eetkeuken met 

uitzicht over het Veld, zodat u in het 

hoofdhuis een grote woonkamer met 

extra TV-kamer maakt. Of plaatst u de 

woonkeuken juist centraal in het huis, 

met een gezel l ige half-open l iving in 

de zi jkamer? Laat u de ruimte van voor 

tot achter doorlopen, of creëert u een 

speelhoek of TV-kamer? De keuze is aan 

u! De indel ing op de verdieping geeft 

u net zo veel vri jheid. De woning is nu 

ingedeeld met drie zeer grote slaapka-

mers, waarbi j de inloopkast van de mas-

terbedroom al een kamer op zich is. En 

ook bi j deze vi l la kunt u op de tweede 

verdieping een extra badkamer of berg-

ruimte maken. Tevens heeft deze vi l la 

standaard een dakkapel aan de voorzi j-

de en twee dubbele dakkapellen in het 

achterdakvlak. De vriendeli jke en tegel i jk 

statige architectuur van deze vi l la doet 

denken aan de landhuizen die langs de 

Vecht staan. Een fraaie omli jst ing van 

de voordeur in de voorgevel, raamhoge 

luiken en het houtwerk van de zi j-uit-

bouw worden geschilderd in de kleuren 

die voor de Vechtstreek zo karakterist iek 

zi jn. De achterzi jde van de vi l la ken-

merkt zich door veel manshoog glas op 

de begane grond en fraaie dakkapellen 

op de verdieping. De met dakpannen 

gedekte kap loopt door naar de eerste 

verdiepingsvloer, om op die manier een 

fraai aanzicht vanuit de landgoederen in 

de polder te bewerkstel l igen. Dit is zo 

ontworpen bi j al le vi l la’s waarvan de kap 

dwars op het Veld staat.

Ruime  
inloopkast in

masterbedroom
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TWEEDE VERDIEPING

EERSTE VERDIEPING

BEGANE GROND

ZIJBEUK

Bi j  deze v i l la  is  het  ‘hoofdhuis’  a l leen a l  meer 

dan zes meter breed, maar de grote z i jbeuk 

van nog eens b i jna 4 meter geeft  een totaal 

n ieuwe dimensie aan de woningplat tegrond.

KENMERKEN

• Ruime vi l la met een woonoppervlakte van 195 m2

• Fraaie kavel van 670 m2 waarvan 95 m2 water

• Speelse indel ing met diverse indel ingsvar ianten

• Masterbedroom voorzien van grote in loopkast

• Drie dakkapel len standaard al  inbegrepen voor extra ruimte

• Vr i je z icht l i jnen aan voor- en achterzi jde

• Vr i jstaande schuur van 6x3 meter

• Ruimte voor 3 parkeerplaatsen op eigen terrein

• Ligplaats in de haven aan de Vecht

KAVEL OPPERVLAKTE CA. 670 M2
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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.


