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VECHT EN VELD 21
Vecht en Veld 21 is een stat ige witte 

v i l la,  en dit  beeld wordt versterkt door 

de tuitgevel en de hoger opgemetsel-

de kopgevels ter hoogte van de dak-

goten. Fraaie gr i jze lu iken in de voor-

gevel en een klassieke omli jst ing rond 

de fraaie voordeur maken het beeld af. 

Vanuit de woonkamer ki jkt u pracht ig 

uit  over de landeri jen. De l inkerkant 

van de woning bl i j f t  vr i j  omdat daar – 

in het ver lengde van de gemetselde 

bloembak tussen het Koetshuis en 

het Bouwhuis – een plantsoent je met 

speelvoorziening wordt gereal iseerd. 

Bi j  di t  huis is al les net een slag groter. 

Bi jvoorbeeld de breedte van de vi l la, 

met een binnenmaat van 6,37 meter 

en een inwendige lengte van bi jna 12 

meter. Op de begane grond is deze 

nog eens extra groot door middel van 

een fraaie erker met roedeverdel ing 

in de zi jgevel.  Rond de entreehal,  die 

centraal in de woning gelegen is, heeft 

u al le ruimte voor een mooie indel ing 

van uw woonverdieping. Bi jvoorbeeld 

met een groot kookei land, van waar u 

uitz icht heeft op de diepe achtertuin. 

De eerste verdieping heeft een ruime 

over loop van waaruit  de dr ie ruime 

slaapkamers, badkamer en een toi let 

bereikbaar z i jn. Uiteraard is het ook 

mogel i jk om de hoofdslaapkamer over 

de vol le breedte van de achtergevel te 

posit ioneren. Eén van de slaapkamers 

heeft bovendien een balkon boven op 

de zi j-erker. De zolderverdieping is 

extra ruimtel i jk door de hoge nok, en 

beschikt standaard al  over een tech-

niekruimte en een grote open zolder-

ruimte. U deelt  deze naar wens in, 

met bi jvoorbeeld een extra badkamer, 

werkkamer of s laapkamer.

Statige witte villa  
met tuitgevel
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ZIJGEVEL ERKER

Eén van de s laapkamers heeft  een balkon 

boven op de z i j -erker met u i tz icht  op het 

p lantsoent je in het  ver lengde van de 

gemetselde b loembak tussen het Koetshuis 

en het Bouwhuis.

TWEEDE VERDIEPING

BEGANE GROND

EERSTE VERDIEPING

KAVEL OPPERVLAKTE  CA. 710 M2

KENMERKEN

• Stat ige witte v i l la met een woonoppervlakte van 198 m2

• Brede hoekkavel van 710 m2 waarvan 101 m2 water

• Begane grond voorzien van l ichte z i j-erker, met daarop een 

balkon voor de verdieping

• Woning gelegen naast autovr i j  (speel )plantsoen

• Grote tuin rondom de vi l la

• Vr i jstaande schuur van 6x3 meter

• Ruimte voor 4 parkeerplaatsen op eigen terrein

• Ligplaats in de haven aan de Vecht
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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.


