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VECHT EN VELD 27

Vi l la 27 is samen met het buurpand 

symmetr isch naast een dwarssloot 

geplaatst,  die opt isch van de histor i-

sche plantage tot aan het Veld loopt. 

Met een woonoppervlak van maar 

l iefst 266 m2 is deze vi l la één van de 

grootste huizen in het plan. 

Het ontwerp straalt  dat ook uit ,  met 

een gemetselde brede stat ige voor-

gevel waarin de entree is verwerkt en 

een rechthoekig georiënteerde foot-

pr int van ruim 11 bi j  11 meter. Een 

fraaie sier l i jst  rond de voordeur, hoge 

ramen, detai ls in het metselwerk en 

dakgoten met houten klossen stra-

len klasse uit .  Ook de schuur heeft 

standaard een zadeldak voor nog 

meer ruimte. De entree en hal aan de 

voorgevel zorgen voor een U-vormi-

ge woonkamer op de begane grond. 

Grote glaspart i jen en dubbel open-

slaande deuren brengen het buiten-

leven naar binnen. Door het grote 

oppervlak kunt u veel kanten op, als 

u gaat bepalen waar u uw keuken, 

kookei land, z i tgedeelten of TV-kamer 

wenst. Maar vanuit bi jna al le ruimten 

ki jkt u pracht ig uit  over de landeri jen!

De standaard al  aanwezige uitbouw 

aan de achterzi jde loopt door in de 

eerste verdieping, en dit  geeft u veel 

extra ruimte. Bi jvoorbeeld voor dr ie 

grote slaapkamers en twee badka-

mers. De masterbedroom met eigen 

badkamer en ruime inloopkast l i jkt 

een heel eigen afdel ing in het huis 

te beslaan. Op de tweede verdieping 

bevinden zich standaard ramen in 

de zi jgevels en 2 ruime dakkapel len, 

waardoor u daar, naast de technische 

ruimte, nog diverse indel ingen met 

veel l icht kunt ( laten) real iseren.

Een van de 
grootste huizen

van Vecht en Veld
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SCHUUR MET  

ZADELDAK

De schuur heeft  standaard een zadeldak 

in p laats van een plat  dak.  Hiermee beschikt 

u over nog meer ru imte. 

TWEEDE VERDIEPING

EERSTE VERDIEPING

BEGANE GROND

KAVEL OPPERVLAKTE CA. 949 M2

KENMERKEN

• Bi jzonder royale v i l la met een woonoppervlakte van 266 m2

• Antraciet metselwerk

• Grote hoekkavel van 949 m2 waarvan 213 m2 water

• Vr i jstaande schuur van 6x3 meter in de tuin met  

charmant zadeldak

• U-vormige l iv ing, r iante woonkeuken en TV- of studeerkamer

• Masterbedroom met in loopkast en badkamer en-suite

• Standaard twee badkamers 

• In basis al  voorzien van diverse dakkapel len,  

daardoor veel extra ruimte

• Aan 2 zi jden water voor extra pr ivacy

• Ruimte voor 4 parkeerplaatsen op eigen terrein

• Ligplaats van 10 meter in de haven aan de Vecht

ca. 23 

ca. 31 

c
a
. 
3
6

 

c
a
. 
3
5

 

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

Hier kunnen geen rechten aan worden ont leend.


