Geslaagd wonen op een historische plek
14 drive-in-woningen & 5 stadswoningen

Het zijn de hoogtijdagen van de Koningin Wilhelmina Mulo (anno 1904)
en het Sportfondsenbad (anno 1934). Aan de Kerklaan en de Van
Huutstraat bruist het, met dagelijks een komen en gaan van kinderen,
jongeren en volwassenen. In de loop van de decennia behaalt menig jonge
Apeldoorner hier zijn middelbareschooldiploma en zwemdiploma. Maar
nadat al eerder het schoolgebouw met de bijbehorende directeurswoning
zijn oorspronkelijke functie heeft verloren, sluit in 2015 ook het
gemeentezwembad definitief zijn deuren. Wat overblijft is nostalgie.
Met Meesters van Apeldoorn wordt nu een stukje historie nieuw leven
ingeblazen en komt een gloednieuwe woonbuurt tot bloei.
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Een tweeluik komt
tot uitvoering
Op een historisch plekje in hartje Apeldoorn komt
Meesters van Apeldoorn. De eerste fase van dit plan
omvat 14 royale drive-in-woningen en 5 zeer ruime
stadswoningen. Het tweeluik verrijst op de locatie
van het voormalige Sportfondsenbad met naastgelegen
parkeerterrein aan de Van Huutstraat.
In een volgende fase zal Meesters van Apeldoorn uitgroeien
tot een heus drieluik. Direct op de hoek, aan de Kerklaan,
krijgt de vroegere Koningin Wilhelmina Mulo dan
een tweede leven. In dit rijksmonument zijn 5 stadsvilla’s
voorzien. Daarmee is Meesters van Apeldoorn voltooid.

Terug naar de Van Huutstraat. De nieuwe drive-in-woningen
en stadswoningen bieden vooral heel veel leefruimte, zeker
voor stedelijke begrippen. Ook bijzonder voor wonen in de
binnenstad: als bewoner beschik je over één of zelfs twee
eigen parkeerplaatsen ‘onder’ je huis. Intussen woon je
hier heerlijk rustig tussen het idyllische Oranjepark en het
bruisende stadshart van Apeldoorn. Als groene omlijsting
van de woonblokken worden parken met paden en
straatjes aangelegd, die in de toekomst voor een mogelijke
verbinding zorgen met het achterliggende gebied.
Zie jij jezelf hier al wonen? Lees dan snel verder en ontdek
welke woning het beste past bij jouw woonwensen.

‘‘ Royaal en rustig wonen te
midden van groen, het Oranjepark
en de bruisende binnenstad’’
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De historische plek waar Meesters van Apeldoorn tot
ontwikkeling komt, ligt aan de rand van De Parkenbuurt
en het centrum. De Parken behoort tot de grootste en
oudste villawijken van Nederland. De naam is ontleend
aan de vier parken die de eind negentiende-eeuwse wijk
telt: Prinsenpark, Wilhelminapark, Verzetstrijderspark
en Oranjepark. Kenmerkend is de fraaie Engelse
landschapsstijl met parken, gebogen lanen, vijvers en
statige villa’s.
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Aangename balans tussen rust en
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De directe omgeving van Meesters van Apeldoorn biedt
een mooie balans van rust en reuring. Je woont niet alleen
dicht bij prachtig stadsgroen, maar ook bij de bruisende
binnenstad. Te voet of met de fiets is het maar een klein
eindje naar dagelijkse voorzieningen als winkels, scholen,
sportaccommodaties en huisartsenpraktijken. Zin in
een avondje uit? Voor een bezoek aan restaurant, bioscoop
of theater kun je de auto thuislaten. Je wandelt of fietst in
korte tijd naar je bestemming. Ideaal toch?
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Het Blauwe Bankje
In de punt van een wigvormige groenstrook in Meesters van
Apeldoorn is straks ruimte voor een bijzonder object: het
Blauwe Bankje. Hiervoor is gebruik gemaakt van tegels uit het
voormalige zwembad. Het wordt een fijne ontmoetingsplek,
waar je kunt zitten voor een praatje met mede-buurtbewoners.
Tegelijk is het een knipoog naar het verleden.
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Sportfondsenbad als inspiratiebron
Het voormalige Sportfondsenbad (anno 1934) deed
tachtig jaar dienst als gemeentezwembad. Vele generaties
Apeldoorners hebben hier hun zwemdiploma behaald en
recreatief hun baantjes getrokken. Het omvatte zowel een
binnen- als buitenzwembad. Het complex waar voorheen
onder meer de rugslag werd beoefend, is afgebroken om
plaats te maken voor 14 zogeheten drive-in-woningen. In het
ontwerp van de Apeldoornse architect Lars Courage blijft de
historie aanwezig. Hij liet zich inspireren door de vormgeving,
kleuren en beelden van het oude Sportfondsenzwembad.

Architect aan
het woord
Samen met zijn team tekende Lars Courage voor
het ontwerp van de drive-in-woningen, stadswoningen
en stadsvilla’s van Meesters van Apeldoorn. ‘Drie
verschillende woningtypes ontworpen vanuit
een gemeenschappelijke visie: ontwerpen van binnen naar
buiten, naar het daglicht toe. Met aandacht voor
het comfort en de gezondheid van toekomstige bewoners.’

Daglicht

Monumentaal

Ook bij de nieuwe stadswoningen is er volgens Courage
een link met het verleden. ‘Het ontwerp ademt
transparantie. De woningen zijn daglicht-georiënteerd,
net als de drive-in-woningen. Tegelijk zijn ze klassiek in
materiaalgebruik, met een knipoog naar de het voormalige
Mulo-gebouw aan de Kerklaan.’

Voor de ontwikkeling van de drive-in-woningen hebben
Courage en zijn team zich laten inspireren door
het vroegere Sportfondsenzwembad aan de Van
Huutstraat. ‘Denk daarbij aan de toepassing van grote
glasgevels, waardoor het binnenvallend daglicht wordt
versterkt. De betonnen frames voor de gebouwen, verwijzen
naar de constructie van het voormalige badhuis.’

‘De drielaagse woningen onderscheiden zich door
een bovengemiddeld brede opzet, met een weidse uitkijk
vanuit de living op de eerste verdieping op het groen in
het stadse binnengebied. In het oog springende stoere,
repeterende voorgevels van baksteen, antraciet met grote
open glasgevels.’

Een extra uitdaging vormde het voormalige Mulo-gebouw.
Courage licht toe: ‘Het transformeren van
een rijksmonument is voor ons geen dagelijkse kost.
Vandaar dat we dit deel van de opgave hebben opgepakt
samen met het gespecialiseerde architectenbureau
Braaksma & Roos uit Den Haag. Het heeft geresulteerd
in stadsvilla’s waarbij moderne ingrepen en historische
architectuur hand in hand gaan.’
Slotvraag aan de architect: stel, je moet de drie
verschillende woningontwerpen onder een gezamenlijke
noemer samenvatten. ‘Daglichtwoningen,’ antwoordt
Courage overtuigd. Niet voor niets is hij voorzitter
van Dutch Daylight, een stichting ter promotie van
daglichttoepassingen in de gebouwde omgeving.
www.dutchdaylight.nl

‘‘ Daglichtwoningen met een
knipoog naar het verleden’’
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‘‘ De woningen van Meesters van
Apeldoorn gooien hoge ogen als
het gaat om leefruimte en comfort’’
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19 exclusieve woningen:
welke past bij jou?
Wil jij graag stedelijk wonen, maar wel met volop leefruimte
en dicht bij natuur en groen? Meesters van Apeldoorn biedt
zeer royale woningen in twee verschillende typen:
14 drive-in-woningen met vier woonlagen en
5 stadswoningen met drie woonlagen. Beide woningtypen
hebben een plat dak, dus extra veel leefruimte. Met
behulp van heel veel meerwerkopties kun je die leefruimte
maximaal aanpassen aan jouw woonwensen.

Drive-in-woningen
Deze vierlaagse woning heeft een oppervlakte van
180 vierkante meter waarvan een inpandige berging van
ruim 24 vierkante meter. Het kloppend hart van
de drive-in-woning is de eerste verdieping. Hier bevindt
zich een royale living met open keuken en aansluitend
een balkon van ruim 16 vierkante meter. Op de tweede
verdieping liggen twee grote slaapkamers en de badkamer.
De derde verdieping biedt ruimte voor een royale
werkruimte of extra slaapkamers. Ook is het mogelijk om
hier een tweede badkamer te creëren.

Stadswoningen
Wil je nog meer ruimte en bovendien een stadstuin op
de zonzijde? Dan is een stadswoning zeker iets voor jou.
Elke woning heeft een leefoppervlakte van maar liefst
190 vierkante meter, vier slaapkamers en een tuin op
het zuidwesten. Het leven speelt zich grotendeels af boven
het maaiveld: een grote woonkamer met open keuken
liggen op de eerste verdieping.
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Ook hier parkeer je uit het zicht, deels onder de woning.
Elke stadswoning heeft parkeerruimte voor twee auto’s.
De begane grond biedt verder ruimte voor een werk- of
studeerkamer. Of creëer jij hier liever een grote keuken
voor eindeloos culinair genieten? Het kan allemaal. Lekker
buiten zitten met een kopje koffie en je iPad? Ook
een uitbouw met balkon of een terras op de eerste
verdieping behoort tot de mogelijkheden.
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Welke woning krijgt van jou het hoogste rapportcijfer?
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Wil je nog meer comfort? Bij het ontwerp van de
drive-in-woningen is rekening gehouden met het plaatsen
van een lift, die alle woonlagen met elkaar verbindt. Daarmee
maak je je gloednieuwe woning meteen levensloopgeschikt.
Parkeren kan deels onder de woning. Daardoor blijven auto’s
uit het zicht en is er ruimte voor veel groen rondom
de woningen. Verder beschikt de begane grond over
een royale hal met wc en een aparte, ruime berging.
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‘‘ Voor de deur parkeren,
maar wel uit het zicht’’

14 drive-in-woningen
5 stadswoningen

14 Drive-in-woningen

Specificaties
Bouwnummers: 1 t/m 14
Beukmaat: 6,5 meter
Woonoppervlakte: circa 156 m2
Berging: 24 m2 inpandige bergruimte
Perceeloppervlakte: circa 74-77 m2

Opties
• extra slaapkamer(s) en tweede badkamer of 		
berging op derde verdieping
• lift (levensloopgeschikt)
• trapkast op begane grond
• leefkeuken aan voorzijde woning op eerste verdieping
• separaat toilet op tweede verdieping
• loopdeur in sectionaaldeur
• videofoon
• zone-regeling vloerverwarming: in elke ruimte warmte
naar behoefte
• warmtepomp met koelmodus door middel van 		
vloerverwarming
• buitenzonwering met behulp van screens
• dakterras
• dak volledig voorzien van zonnepanelen

Begane grond

Eerste verdieping
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DRIVE-IN-WONING - BEGANE GROND

DRIVE-IN-WONING - EERSTE VERDIEPING

Tweede verdieping

Derde verdieping
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Balkon is
optioneel
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DRIVE-IN-WONING - TWEEDE VERDIEPING

DRIVE-IN-WONING - DERDE VERDIEPING

‘‘ Met veel leefruimte
over vier woonlagen
kun je alle kanten op’’

Impressie
DRIVE-IN-WONING

5 Stadswoningen

Specificaties
Bouwnummers: 15 t/m 19
Beukmaat: 7,5 meter
Woonoppervlakte: circa 190 m2
Berging: circa 5 m²
Perceeloppervlakte: circa 180-207 m2

Opties
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

leefkeuken op begane grond
trapkast op begane grond
uitbouw met dakterras
terras op eerste verdieping
separaat toilet op tweede verdieping
master-bedroom op tweede verdieping
zone-regeling vloerverwarming: in elke ruimte 		
warmte naar behoefte
warmtepomp met koelmodus door middel van 		
vloerverwarming
videofoon
buitenzonwering met behulp van screens
dak volledig voorzien van zonnepanelen
overkapping in de tuin

Begane grond
‘‘ Volop ruimte zowel
binnen als buiten
in hartje stad’’
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Duurzaam en
energiezuinig
Vanzelfsprekend zijn alle woningen van Meesters van
Apeldoorn gasloos en voorbereid op de energieneutrale
toekomst. Elke woning wordt voorzien van een lucht/
waterwarmtepomp en zonnepanelen in combinatie met
vloerverwarming. Wil je nog meer besparen? Kies dan voor
een dak volledig voorzien van zonnepanelen.

ook natuurinclusief gebouwd. Het betekent dat er
zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de lokale
biodiversiteit. Bij Meesters van Apeldoorn resulteert dit
bijvoorbeeld bij de stadswoningen in nestkastjes in het
gevelmetselwerk van de hoekwoningen.

Wil je actieve koeling tijdens warme dagen? Kies dan voor
de koelmodus. Daarmee zorgt de vloerverwarming voor
een paar graden verkoeling wanneer dit gewenst is.
De woningen zijn niet alleen klimaatvriendelijk, ze worden

Voordelen van
nieuwbouw
Nauwelijks onderhoud

Veilig

Het mooie van een nieuwbouwwoning is dat je je als koper
voorlopig niet druk hoeft te maken over onderhoud. Omdat
alles nog nieuw is, heb je de eerste jaren geen of nauwelijks
onderhoud. Voordeel van nieuwbouw is verder dat je niet
voor onaangename verrassingen komt te staan zoals oud
leidingwerk of houtrot.

Nieuwbouwwoningen zijn gebouwd volgens de modernste
veiligheidseisen. Je toekomstige woning is uitgerust met
kwalitatief uitstekend hang- en sluitwerk en standaard
voorzien van rookmelders. Dit zorgt voor een veilig gevoel.

Minder kosten
Je bespaart vele euro’s als je voor nieuwbouw kiest.
Nieuwbouw wordt vrij op naam (V.O.N.) geleverd. Daarnaast
spaar je eventuele makelaars- en taxatiekosten uit. Let op:
bij vrij op naam moet je als koper de notariskosten voor
de hypotheekakte en de afsluitkosten van de hypotheek wel
zelf betalen.

Eigen inrichting
Je kunt je woning volledig inrichten naar eigen smaak. En
kiezen voor de vloeren en wandafwerking die bij jou past.

Energiezuinig
Nieuwbouw is voorzien van energielabel A. Jouw
spiksplinternieuwe woning is goed geïsoleerd en daarmee
energiezuinig. Dat scheelt elke maand weer onnodige
stookkosten. En het geeft een hoop wooncomfort.

Keuken
en badkamer
Een nieuwbouwwoning heeft aantrekkelijke voordelen.
Zo mag je bijvoorbeeld je eigen keuken en badkamer
uitzoeken. Bij Van Wijnen wordt het je extra makkelijk
gemaakt. Je persoonlijke woonconsulent van Van Wijnen
helpt je bij het verwezenlijken van al je wensen.
De badkamer is al bij de prijs van je nieuwe woning
inbegrepen. Standaard kun je rekenen op een volledig
afgewerkte badkamer met luxe sanitair van Villeroy & Boch
en stijlvolle kranen van Hansgrohe. Ook worden
de wanden en vloer afgewerkt met mooie tegels. Laat je in
de projectshowroom van Van Wijnen in Lelystad inspireren
en adviseren door jouw woonconsulent over de vele
mogelijkheden.

Smaken verschillen. Daarom kun je als koper zelf bepalen
welke keuken er in je woning komt. Samen met onze
preferred partner Total Home Concept in Lelystad hebben
we een projectvoorstel uitgewerkt. In de showroom kun je
kiezen uit een uitgebreid en luxe assortiment. Dankzij de
samenwerking heb je tegen een scherpe prijs de keuze uit
een heel scala aan keukens, merken en materialen.

‘‘ Je nieuwe keuken en
badkamer inrichten was
nog nooit zo leuk’’

Financiering
Bij het kopen van een nieuwbouwwoning is meer
mogelijk dan je denkt. Kijk je goed naar de financiële
mogelijkheden, dan ziet het kostenplaatje er vaak
gunstiger uit dan verwacht. Samen met partner Rabobank
zet Van Wijnen, ontwikkelaar van Meesters van Apeldoorn,
de mogelijkheden voor je op een rijtje.

Duurzaamheidskorting
Een nieuwbouwhuis lijkt duurder dan een bestaande
woning, maar in de praktijk kunnen de maandlasten vaak
juist lager uitvallen. Kies je voor een nieuwbouwwoning,
dan heb je bijvoorbeeld meteen al een duurzame
rentekorting over de hypotheekrente te pakken. Je bespaart
op energiekosten en je maandelijkse hypotheeklasten,
twee vliegen in een klap.

Extra lenen mogelijk
Ook andere regelingen belonen de keuze voor
een duurzame, energiezuinige nieuwbouwwoning.
Bovenop het bedrag dat je op basis van je inkomen kunt
lenen, mag je extra lenen. Dit extra bedrag loopt op van
9.000 tot 15.000 euro bij een nieuwbouwwoning. Om in
aanmerking te komen voor de extra lening, moet je wel een
toetsingsinkomen van minimaal 33.000 euro hebben.

Meerwerk meefinancieren
Bij Meesters van Apeldoorn krijg je de mogelijkheid om
je woning naar eigen smaak en voorkeuren in te delen.
Meerwerkopties mag je tot 20 procent meefinancieren
in je hypotheeklening. Verrekend in de maandlasten,
blijkt ook hier meer mogelijk dan je denkt. Meerwerk
dat het volume van je huis vergroot, telt niet mee voor
bovengenoemde regeling van 20 procent. Denk daarbij aan
een uitbouw, berging, schuur, dakkapel of serre. Afhankelijk
van je inkomen, kun je deze aanpassingen zo vanuit je
hypotheeklening financieren. Dan heb je dus nog 20 procent
van de nieuwe vrij-op-naamprijs over voor woonwensen als
ander sanitair of luxere tegels.

Offertetermijn 12 maanden
Doorgaans is een hypotheekofferte met renteaanbod
3 maanden geldig. Een hypotheekofferte van Rabobank
heeft een geldigheidsduur van 6 maanden. Kies je
voor een Rabobankhypotheeklening met zogenoemde
plusvoorwaarden dan is de offerte zelfs 12 maanden
geldig. Bij nieuwbouw kan zo’n ruime termijn belangrijk zijn.
Je loopt minder risico dat de offerte voortijdig verloopt,
doordat de planning van het nieuwbouwproject uitloopt.
Verlengen van een hypotheekofferte brengt doorgaans
kosten met zich mee: je moet opnieuw advies- en
afsluitkosten betalen en mogelijk zelfs annuleringskosten.
Teken je een hypotheekofferte bij Rabobank, dan kan je dat
stress en financiële zorg besparen.

Hypotheeklening van 106 procent
Voor een woning mag je in principe 100 procent van
de woningwaarde lenen. Goed om te weten: maak je
gebruik van energiebesparende maatregelen dan is
het mogelijk om meer te lenen, dan 100 procent van
de waarde van de woning. Je hypotheekadviseur kan je
meer vertellen over de voorwaarden.
Meer weten? Kijk voor de actuele informatie en
de voorwaarden op rabobank.nl/hypotheken of vraag direct
een kosteloos oriëntatiegesprek aan bij je Rabobank.
Natuurlijk kun je ook bij je eigen hypotheekaanbieder
een lening afsluiten. Vraag de hypotheekadviseur dan naar
de financiële mogelijkheden.

‘‘ Een nieuwbouw woning
kopen, het kan wel’’

Stap voor stap op
weg naar jouw thuis
Een nieuwbouwwoning kopen van Van Wijnen,
projectontwikkelaar en bouwer van Meesters van Apeldoorn,
wat houdt dat precies in? We zetten de verschillende stappen
voor je op een rijtje: van de start verkoop tot de oplevering
van jouw nieuwe droomhuis.

Stap 1: start verkoop en
inschrijfprocedure
Vanaf de start verkoop kun je je digitaal inschrijven voor een
woning. Dit kan via jouw persoonlijke online woondossier. Op
het inschrijfformulier geef je onder andere de voorkeur aan
van jouw favoriete woning. In het kader van de beoordeling
van de financiële haalbaarheid is het van belang dat jouw
financiële gegevens op het inschrijfformulier volledig zijn
ingevuld. Nadat de inschrijftermijn is verlopen, kijken Van
Wijnen en de projectmakelaar wie het meest geschikt is voor
de woning. De meest geschikte kandidaat krijgt de woning
toegewezen.

Stap 2: verkoopgesprek makelaar
Zodra de woning aan jou is toegewezen, wordt er een gesprek
ingepland met de makelaar. Tijdens dit gesprek neemt de
makelaar samen met jou de contract- en verkoopstukken
door en kun je een optie nemen op de woning. De optietermijn
duurt één week. Wil je toch niet overgaan tot koop? Dan kan je
je tijdens de optietermijn zonder gevolgen terugtrekken.

Stap 3: tekenen koop- en
aannemingsovereenkomst
Besluit je tot aankoop over te gaan? Dan krijg je van
de makelaar een concept-koopovereenkomst en
aannemingsovereenkomst. Hierin zijn de rechten en plichten
van jou als koper, de verkoper en de aannemer geregeld.
Deze documenten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
De koopovereenkomst regelt de aankoop van de grond, in de
aannemingsovereenkomst worden de bouw en de afbouw
van de woning geregeld. Je koopt de woning vrij op naam:
de verkoper betaalt de bijkomende kosten. Denk hierbij aan
de notariskosten en makelaarscourtage. Kosten die je nog
zelf moet betalen zijn onder andere: kosten voor de keuken,
eventueel meer- en minderwerk en rente over de grond.
Wanneer je de koop- en aannemingsovereenkomst goed
hebt doorgenomen, kun je deze digitaal tekenen. Vanaf het
tekenmoment heb je nog 7 dagen bedenktijd. Binnen deze
termijn kun je zonder gevolgen afzien van de koop.

Stap 4: persoonlijke woonconsulent
Bij Van Wijnen krijg je een persoonlijke woonconsulent
toegewezen die het hele traject van de voorbereiding tot
de oplevering begeleidt. De woonconsulent nodigt je uit in
de Woonwinkel van Van Wijnen in Lelystad. Met hem of haar
bespreek je je individuele wensen en de mogelijkheden van de
woning.

Stap 5: start bouw brief
Zodra de opschortende voorwaarden komen te vervallen,
versturen we de start bouw brief. De opschortende
voorwaarden kunnen onder andere zijn: onherroepelijke
bouwvergunning is verstrekt, planacceptatie SWK is
ontvangen en 70 procent van de woningen is verkocht.
Zodra je de start bouw brief hebt ontvangen zal de notaris
contact met je opnemen voor het tekenen van de akte van
levering. Als een financiering plaatsvindt met behulp van een
hypotheekgever, teken je ook een hypotheekakte bij
de notaris.

Verkoopinformatie

Stap 6: start bouw
We kunnen starten met de bouw! Bij de start van de bouw
hoort natuurlijk ook een start bouw feest: hiervoor word je
uitgenodigd door Van Wijnen. Zodra de bouw is gestart begint
ook de betaling van je woning. De bouw en de betaling is in
stappen opgedeeld. Als Van Wijnen een stap verder is met de
bouw, wordt er een termijn gefactureerd.De woonconsulent
maakt voor jou een prognoseplanning

Nieuwbouw Centrum Apeldoorn
Roggestraat 167
7311 CC Apeldoorn
info@nieuwbouwcentrumapeldoorn.nl
055-577 71 07

Stap 7: kijkmomenten
Wil je een kijkje komen nemen op de bouwplaats? Tijdens
het bouwproces kun je enkele keren langskomen. Hiervoor
worden speciale kijkmomenten ingepland. Je kunt dan op een
veilige manier onder begeleiding de bouwplaats betreden.
Naast de kijkmomenten ontvang je een maandelijkse
nieuwsbrief met informatie over de voortgang van de bouw en
de planning.

Stap 8: oplevering
Het is dan bijna zover: de oplevering van jouw nieuwe huis.
Twee weken voor de oplevering en sleuteloverdracht kun je
langskomen om het huis te controleren op onvolkomenheden:
de zogeheten voorschouw. De definitieve oplevering is een
belangrijk juridisch moment, dus neem vooral een bouwkundig
specialist mee die het huis controleert in jouw belang. Is alles
in orde? Dan maken we alles gereed voor de overdracht en
ontvang je de sleutels. Gefeliciteerd, je bent eigenaar van je
nieuwbouwwoning, klussen maar!

Van Wijnen Projectontwikkeling Oost
Van Oldenbarneveldtstraat 117
6827 AM Arnhem
www.vanwijnen.nl
Contactpersoon
Judith van den Hof
verkoop.oost@vanwijnen.nl
Disclaimer: deze brochure is met de grootste zorg samengesteld. Echter kunnen
aan de brochure, tekeningen, maatvoeringen, impressies e.d. geen rechten worden
ontleend. De interieur impressies dienen ter inspiratie, voor de standaard afwerking
verwijzen wij naar de verkooptekeningen en technische omschrijving.
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