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Rijk en ingetogen 
chique ontwerp

VECHT EN VELD 69
Vil la nummer 69 wordt gebouwd l inks 

naast “Huis Vecht en Veld”, het land-

huis waaromheen dit project ontworpen 

is. Het bi jzondere ontwerp van Vecht 

en Veld 69 maakt deze vi l la zowel r i jk 

als ingetogen chique. De buitengevel 

is ontworpen in een genuanceerde 

metselsteen. De voorgevel heeft op de 

begane grond vier statige ramen met 

elk een klassieke roedeverdel ing. De 

l inkerzi jgevel herbergt de entree van 

de woning met fraaie zi jramen en een 

kleine luifel boven de voordeur. in de 

rechterzi jgevel is een modern eigen-

ti jdse aanbouw ontworpen, vol ledig in 

hout. Deze uitbouw geeft geweldi-

ge woningplattegronden want op de 

begane grond is uw woonkamer meer 

dan 8 meter breed en op de verdieping 

zorgt het voor een speelse plattegrond 

van de masterbedroom. Door de grote 

moderne puien ervaart u maximaal het 

binnen-buitengevoel. De combinatie 

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 zi jn meteen een echte bl ikvan-

ger. 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 

drie slaapkamers, een ruime badkamer 

en separaat toi let. Op de zolder bevindt 

zich de techniekkamer en veel extra 

ruimte om zelf in te delen. Door de 

standaard meegeleverde dakkapellen 

heeft u nog meer ruimte.
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KENMERKEN

• Royale v i l la  met woonopperv lakte van 215 m 2

• Kavelgrootte 728 m 2,  waarvan 73 m 2 water

• Gelegen naast Huis Vecht en Veld,  het  hoofdhuis van de       

bui tenplaats

• Maar l ie fst  10 ramen in de voorgevel ,  f raa ie deta i l ler ing in    

metselwerk

• Veel  ru imte op zolder door standaard inbegrepen dakkapel len

• Charmante z i jbeuk u i tgevoerd met houten gevel

• Diepe tu in met u i tz icht  op de plantage

• Vr i js taande schuur van 6x3 meter

• Ruimte voor 3 parkeerplaatsen op e igen terre in

• L igplaats in de haven aan de Vecht

TWEE DAKKAPELLEN 

IN DE Z IJGEVELS

De meegeleverde dakkapel len in de voorz i jde 

van het dakv lak geven extra ru imte op de  

zo lder.

TWEEDE VERDIEPING

EERSTE VERDIEPING

BEGANE GROND

KAVEL  

OPPERVLAKTE  

CA. 728 M2

ca. 20 

ca. 12 
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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.


