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Royaal landhuis 
in Vechtse stijl

VECHT EN VELD 25
Groot,  groter,  grootst… Al leen de begane 

grond meet a l  ru im 110 m 2 opperv lak.  Een 

landhuis in een pracht ige Vechtse st i j l .  Een 

tota le inhoud van 910 m 3.  Met lu iken aan de 

voorgevel ,  houten gevelmakelaars in de z i jge-

ve ls en s ier l i jke dakkapel len in het  dakv lak,  dat 

in de lengter icht ing van de straat  staat .  Deta i ls 

a ls de bovenramen bi j  de voordeur,  de brede 

ramen met een ru ime roedeverdel ing en de lu i-

ken completeren d i t  beeld.

Door de breedte van deze vr i js taande v i l la  kunt 

u met uw ontwerp van de begane grond veel 

kanten op wat extra indel ingsmogel i jkheden 

geeft .  Door het ve le g las heeft  u nergens don-

kere hoekjes,  terwi j l  de speelse indel ing mede 

za l  zorgdragen aan een ru ime en tegel i jk  knus-

se woonbelev ing.  Aan u de keus of  u van grote 

open ru imten houdt,  of  de verschi l lende woon-

funct ies ju ist  scheidt  door het gebru ik van wan-

den, kasten of  meubels.  We z i jn zeer benieuwd 

naar het  u i te indel i jke resul taat !

Op de eerste verdieping beslaat  de master- 

bedroom met haar in loopkast en e igen bad-

kamer de hel f t  van de verdieping.  En dan nog 



KENMERKEN

• Royaal landhuis met een woonoppervlakte van 226 m2

• Kavel van meer dan 25 meter breed en 35 meter diep 

• Kaveloppervlak 892 m2 waarvan 127 m2 water

• Veel detai ls in buitengevels, zoals lu iken,  

mee-ontworpen dakkapel len en houtwerk

• Standaard twee badkamers en dr ie dakkapel len inbegrepen

• Spectaculair  ui tz icht over de landeri jen van Vreeland

• Vr i jstaande schuur van 6x3 meter

• Ruimte voor 4 parkeerplaatsen op eigen terrein

• Ligplaats van 10 meter 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.

FRAAIE EN BREDE 

DAKKAPELLEN

De standaard 3 dakkapel len z i jn 

voorz ien van een puntdakje met 

f raa ie bet immer ing.

BEGANE GROND

EERSTE VERDIEPING

TWEEDE VERDIEPING

bl i j f t  er  méér dan genoeg ru imte over voor nog twee grote s laapkamers,  een 

tweede badkamer,  over loop en separaat to i let . 

De tweede verdieping heeft  in de nok een spectacula i re hoogte van maar l ie fst 

ru im 4,5 meter.  Maar n iet  a l leen de hoogte is  spectacula i r.  Het opperv lak van 

deze verdieping is  enorm, waarop u ta l  van indel ingen kunt laten u i tvoeren.  
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KAVEL OPPERVLAKTE CA. 892 M2


