Stap vanuit je voordeur
zo het groene hart
van het erf in

Ontdek de
ruimte in
De Boerderij
Pagina 48

Ontwikkelaar Wesley Doorten:

"We streven naar
een biodiverse buurt
waarin de lokale flora
en fauna floreert."

Of ontdek
de riante
tweekapper
Pagina 10

Wist je dat twee roodborstjes eerst een
tijdje gaan 'samenwonen' voordat
ze gaan nestelen?

Inhoud

“De Bossche Hoeve wordt een
leefruimte waar niet alleen wij
vrolijk van worden.”

4

Het beste van Brabant om de hoek!

5

Verkaveling en ligging in Bosschenhoofd

6

Natuurinclusief bouwen

8

Vogelvluchtimpressie

Landelijk en duurzaam wonen aan de dorpsrand. Dat is
precies wat je binnenkort aan de grens van Bosschenhoofd
zult aantreffen. Hier ontwikkelt Vrolijk Leven binnenkort
namelijk 25 unieke woningen, uiteenlopend van semibungalows,
tweekappers en een vrijstaande woning. Allemaal van alle
moderne luxe voorzien en met een nostalgisch tintje.
Noem jij dit gemoedelijke hofje straks jouw thuis?

10

De Graanschuur — Tweekapper

Het leven is goed in het Brabantse land

12

Interieurimpressie

Door de unieke locatie langs uitgestrekte landerijen hebben we voor de

16

Plattegronden

opstelling teruggegrepen naar de Brabantse boerenerven van vroeger.

22

Gevelaanzichten

Waar een langgevelboerderij met een aantal schuren rondom een hoeve

26

Opties

was gesitueerd, de kinderen onbekommerd spelen en men samen buiten zit
om een oogje in het zeil te houden. Als vertaling naar de huidige tijd hebben

De
Boerderij
Pagina 46

30

De Hooischuur — Tweekapper

de woningen een mooi contrast van eigentijdse architectuur die wordt

32

Interieurimpressie

gekenmerkt door veel glas en een houten gevelbekleding voor een

36

Plattegronden

vleugje nostalgie.

42

Gevelaanzichten

44

Opties

Met het oog op duurzaamheid
Als team van ontwikkelaars hebben wij ons steeds afgevraagd:

De
Graanschuur

48

De Boerderij — Vrijstaande woning

"Hoe combineren we de gemoedelijke sfeer van weleer met de luxe

50

Interieurimpressie

en duurzaamheid van nu? En waar kunnen we de biodiversiteit van de

54

Plattegronden

lokale flora en fauna behouden en zo nodig een handje helpen?” Door het

56

Gevelaanzichten

beantwoorden van deze belangrijke vraagstukken is er in onze ogen een

58

Opties

innovatieve leefomgeving ontstaan waar iedereen vrolijk van wordt.

Pagina 10

Niet alleen wijzelf, maar vooral ook de mensen én dieren die straks
62

Bakken & Baden

64

Contact met de makelaar

in en rond de Bossche Hoeve zullen neerstrijken.
Ik wens u veel lees- en hopelijk veel woonplezier toe!

Met enthousiaste groet,
Wesley Doorten
Ontwikkelaar bij Vrolijk Leven
Disclaimer
Dit document is met zorg opgesteld om u te informeren
omtrent de aankoop van uw woning maar maakt geen deel uit
van de verkoopcontractstukken, er kunnen derhalve geen rechten
aan dit document worden ontleend.

2

3

Het
beste
van Brabant om de hoek!

20
19

18
17
21

De zwaluw
wordt door boeren
gezien als brenger
van geluk

22

Het weidse landschap rondom
De Bossche Hoeve biedt zoveel
moois: landerijen, oude kerkjes
en eindeloze vergezichten. En
dat allemaal op een steenworp
afstand van jouw nieuwe thuis.

16
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23
24
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13

25
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11
10
9
8
7
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1
2
3
4
5

Genieten voor het hele gezin
Door de bosrijke omgeving en de
beslotenheid van het erf is De Bossche

Markland College
Oudenbosch

Hoeve een heerlijke omgeving om op te

7

4

(15 min. fietsen)

groeien. Door de speelse opzet kunnen de
kleintjes zich recht voor de deur urenlang

Etten-Leur

1

vermaken in het groene hart maar ook

Roosendaal

de speeltuin, een heuse roeivijver en het

(10 min. rijden)

4

(10 min. rijden)

waterspeelpark 'Splesj!' zijn om de hoek.
Voor de sportievelingen is er een tennis-

4

en voetbalclub dichtbij.

1
2
3

Het beste van beide werelden

4

Het rustige leven aan de dorpsrand en de voorzieningen

5

van de stad aan je voeten, je vindt het hier allebei! Met de

6

auto rijd je namelijk in drie minuten op de snelweg richting

7

Roosendaal of Breda voor een dagje stad en met het

8

2

Bergen op Zoom
5

4

Breda

(20 min. rijden)

uitgestrekte Pagnevaartbos op een steenworp afstand

Faciliteiten in de buurt

ontspan je heerlijk in het groen. Fiets door polders en bossen,

1
2
3

over dijken, langs rivieren en kanalen, de Biesbosch of over
prachtige uitgestrekte heides langs de Belgische grens. Om
bij terugkeer fijn thuis te komen in alle rust en privacy van een

3

(20 min. rijden)

4

Pagnevaartbos
Supermarkt (in ontwikkeling)
Basisschool en
kinderdagverblijf
Horeca

4

5
6
7
8

Bushalte (250 m)
Snelweg (A58)
Zwembad
Breda International
Airport

8

6

echte Brabantse hoeve.
4

5

Inclusief
de natuur

In het omliggende water
maak je snel nieuwe vriendjes

Klimmen en klauteren
Door de ringvormige opzet van het erf
wordt het midden van De Bossche Hoeve

"Verspreid door
De Bossche Hoeve
vind je nestkasten
voor vleermuizen en
vogels. Zo creëren
we een lekker nestje
voor iedereen!"

ingekleurd door een natuurlijk groen hart
van bloemrijk grasland en waterplassen.
Hier maken de buren gezellig een praatje
en kunnen kinderen onbekommerd spelen.
Hier bloeien wilde bloemen en roetsjen

In De Bossche Hoeve woon je
niet alleen duurzaam aan de
binnenkant. Ook buiten vormt
de lokale flora en fauna een
bron van inspiratie. Kortom,
een fijne plek waar mens én
dier opbloeit.

kinderen samen van de glijbaan. Kortom,
de natuur recht voor de deur!

Inheemse
grassen versieren
de waterkant
Knibbel, knabbel, knuisje
Natuurinclusief bouwen is diep geworteld
in De Bossche Hoeve. Door gebruik te
maken van groentegels, een natuurlijke
waterberging en greppels, gevarieerde
begroeing en inbouwkasten voor insecten,
broedende vogels en vleermuizen maken
we naast nieuwe bewoners ook ruimte
voor meer plant- en diersoorten.

6

7

Een uniek hofje
in Bosschenhoofd

Geniet in alle luxe van energiezuinig wonen
Een nieuwbouwwoning in De Bossche Hoeve betekent dat je naast minder onderhoud
ook van lagere woonlasten geniet. Door de warmtepomp wek je namelijk alle warmte
en het warme water voor je woning volledig gasloos en duurzaam op. Samen met de
vloerverwarming en de gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning zorgt dit
het hele jaar door voor een behaaglijke temperatuur. En met zonnepanelen ben je
helemaal klaar voor een groene toekomst!

In de verte kun je de Baseliek
van Oudenbosch zien liggen!

8

9

Voel je vrij in
de Graanschuur

Het groene hart van het erf
bevindt zich recht voor je deur

Weergegeven zijn bouwnummer 14 tot en met 20

10

11

Iedere dag één
met de natuur!
De Graanschuur is een extra riante tweekapper waarbij de open
indeling direct opvalt. De trap staat als elegante eyecatcher centraal
en zorgt voor een ongedwongen voor- en achterkamer. Het knusse

Voel de nostalgie van vroeger
met de duurzaamheid
van de toekomst

zitgedeelte loopt door in een luxueuze dinerkamer met leefkeuken die
over de breedte meeloopt.
Boven bevinden zich standaard drie slaapkamers en een badkamer.
Op zolder is het mogelijk om nog een volledige verdieping naar eigen
wens in te richten. Wordt het nog een extra slaapkamer of toch die
langverwachte ‘home gym’? Je hoeft niet te kiezen!

Weergegeven zijn bouwnummer 17 tot en met 20

12

Verras gasten met een
'homemade' diner terwijl jullie
gezellig bijkletsen

13

Het knusse zitgedeelte loopt door in een
luxueuze dinerkamer met leefkeuken

Stel online je woning samen
met de woonconfigurator!
De Graanschuur

Even alles
op een rijtje

14

•

Diverse uitbouwmogelijkheden

•

Woonkamer/keuken 50 m

•

Woonoppervlakte van 169 m

•

Perceel van ca. 234 – 413 m2

•

Optioneel grotere berging of garage

•

Duurzame warmtepomp

•

Minimaal twee parkeerplaatsen

•

Balansventilatie met warmte-terugwinning

op eigen terrein

•

100% gasloos

en indelingsopties

2
2

•

Optie extra (slaap)kamers op
de tweede verdieping

Trek je even
terug op jouw
favoriete plekje

Wat een gezellig plekje
Het gemoedelijke tempo van de hoeve zie je ook terug in
de indeling. In de knusse zithoek heeft iedereen wel een
favoriet plekje. Duik met je neus in een goed boek op een
fauteuil met uitzicht over het erf of nestel jezelf languit op
de bank voor je favoriete serie.
15

Tweekapper

De Graanschuur

Begane grond (links)
Plattegrond bouwnummers 12, 14, 16, 18 en 20
16

Begane grond (rechts)
Plattegrond bouwnummers 11, 13, 15, 17 en 19
17

Tweekapper

De Graanschuur

Eerste verdieping (links)
Plattegrond bouwnummers 12, 14, 16, 18 en 20
18

Toch die lang verwachte inloopkast?
Bekijk de mogelijkheden in deze brochure of stel
online je woning samen met de woningconfigurator.

Eerste verdieping (rechts)
Plattegrond bouwnummers 11, 13, 15, 17 en 19
19

Tweekapper

DR
WM

WM

DR

De Graanschuur

WP

Tweede verdieping (links)
Plattegrond bouwnummers 12, 14, 16, 18 en 20
20

PW

Tweede verdieping (rechts)
Plattegrond bouwnummers 11, 13, 15, 17 en 19
21

Tweekapper

De Graanschuur
BNR 12, BNR 16, BNR 20

BNR 11, BNR 15, BNR 19

BNR 12, BNR 16, BNR 20

aantal en positie
HWA is indicatief

Voorgevel C links

aantal en positie
HWA is indicatief



Zijgevel C links




ﬂ 




Gevelaanzichten C (links)
22

omschrijving:

voorgevel - basis

omschrijving:

voorgevel - basis

tekeningnummer:

VK_00_0200

tekeningnummer:

VK_00_0200

datum:

13-05-2022

datum:

13-05-2022

schaal:

1 : 50

schaal:

1 : 50

BNR 12, BNR 14, BNR 16, BNR 18, BNR 20

BNR 11, BNR 13, BNR 15, BNR 17, BNR 19

ﬂ

ﬂ
aantal en positie
HWA is indicatief

ﬂ

ﬂ ﬂ


ﬂ

Bouwnummers 12, 16 en 20

project

bouwnummers 11, 15 en
CCrechts
Graanschuur type
De19
Bossche Hoeve - DeVoorgevel

aantal en positie
HWA is indicatief

ﬂ



ﬂ



ﬂ ﬂ ﬁ



ﬂ

aantal en positie
HWA is indicatief

ﬂ

De Bossche Hoeve - De Graanschuur type C / C1

Achtergevel C links
omschrijving:

achtergevel - basis

tekeningnummer:

VK_00_0220

datum:

13-05-2022

schaal:

1 : 50

ﬂ





ﬂ

ﬂ ﬂ

ﬂ



ﬂ



 ﬂ



ﬂ



aantal en positie
HWA is indicatief

project



ﬂ

Zijgevel rechts
ﬁ ﬂ ﬂ

BNR 12, BNR 14, BNR 16, BNR 18, BNR 20

ﬂ 

project

ﬂ

ﬂ


ﬂ

ﬂ

ﬂ

aantal en positie
HWA is indicatief

De Bossche Hoeve - De Graanschuur type C

BNR 11, BNR 13, BNR 15, BNR 17, BNR 19



aantal en positie
HWA is indicatief

project

bouwnummers 12, 16 en 20

 ﬂ

BNR 11, BNR 15, BNR 19

ﬂ


De Bossche Hoeve - De Graanschuur type C / C1

Achtergevel C rechts
omschrijving:

achtergevel - basis

tekeningnummer:

VK_00_0220

datum:

13-05-2022

schaal:

1 : 50

Gevelaanzichten C (rechts)
Bouwnummers 11, 15 en 19
23

Tweekapper

De Graanschuur
BNR 14, BNR 18

BNR 13, BNR 17

BNR 14, BNR 18

aantal en positie
HWA is indicatief

Voorgevel C1 links

aantal en positie
HWA is indicatief

 ﬂ

Zijgevel C1 links


ﬂ




ﬂ 




Gevelaanzichten C1 (links)
Bouwnummers 14 en 18
24

ﬂ

project

bouwnummers 13Deen
17 Hoeve - De Graanschuur
Voorgevel
C1 rechts
type C1
Bossche

ﬂ

omschrijving:

voorgevel - basis C1

omschrijving:

voorgevel - basis C1

tekeningnummer:

VK_00_0201

tekeningnummer:

VK_00_0201

datum:

13-05-2022

datum:

13-05-2022

schaal:

1 : 50

schaal:

1 : 50

BNR 12, BNR 14, BNR 16, BNR 18, BNR 20

BNR 11, BNR 13, BNR 15, BNR 17, BNR 19

 ﬂ

ﬂ
aantal en positie
HWA is indicatief

ﬂ

ﬂ ﬂ


ﬂ



ﬂ

ﬂ

aantal en positie
HWA is indicatief

De Bossche Hoeve - De Graanschuur type C1

BNR 11, BNR 13, BNR 15, BNR 17, BNR 19

ﬂ

aantal en positie
HWA is indicatief

project

bouwnummers 14 en 18



BNR 13, BNR 17



ﬂ ﬂ ﬁ



ﬂ

aantal en positie
HWA is indicatief



ﬂ

ﬂ
aantal en positie
HWA is indicatief

project



De Bossche Hoeve - De Graanschuur type C / C1

ﬂ

Achtergevel C1 links
omschrijving:

achtergevel - basis

tekeningnummer:

VK_00_0220

datum:

13-05-2022

schaal:

1 : 50

BNR 12, BNR 14, BNR 16, BNR 18, BNR 20

Zijgevel rechts

project

ﬂ

ﬂ

ﬂ ﬂ
ﬂ


ﬂ


aantal en positie
HWA is indicatief

ﬂ






ﬂ 

ﬂ
ﬂ ﬂ ﬂ




ﬁ

ﬂ

De Bossche Hoeve - De Graanschuur type C / C1

Achtergevel C1 rechts
omschrijving:

achtergevel - basis

tekeningnummer:

VK_00_0220

datum:

13-05-2022

schaal:

1 : 50

Gevelaanzichten C1 (rechts)
Bouwnummers 13 en 17
25

Plattegrond begane grond

Tweekapper

De Graanschuur

Breid jouw droomwoning uit met een 1,2 meter of 2,4
meter uitbouw! Ook te combineren met een grote berging.

2

Voor- en
en achtergevel
achtergevel
Voor-

Optie uitbouw 1,2 meter of 2,4 meter
Nul-op-de-meter
Voor- enwoning
achtergevel

Behoefte aan een nog duurzamere woning? Vraag naar

De keuze
is reuze!

de mogelijkheden voor een nul-op-de-meter woning.

1

Voorgevel met berging

2

Achtergevel met uitbouw 1,2 meter of 2,4 meter

1

Upgrades en extra's
Bouwnummers 11 tot en met 20

2/7
2/7

26

27

2/7

Plattegrond eerste verdieping

Plattegrond tweede verdieping

Tweekapper

De Graanschuur
Optie uitbreiden 5 kamers

WP

WM

DR

Optie inloopkast

Upgrades en extra's
Bouwnummers 11 tot en met 20
28

29

4/7

5/7

Voel je thuis in
De Hooischuur

Door het gebruik van groene tegels
wordt regenwater optimaal afgevoerd

Weergegeven zijn bouwnummer 21 tot en met 24

30

31

De Hooischuur verbindt wonen, koken en eten

Met drie slaapkamers op de eerste verdieping met

op een gezellige manier met elkaar. Sla de dubbele

een fijne badkamer en apart toilet wordt het nooit

tuindeuren open terwijl jij je van je beste kant laat zien

dringen ’s ochtends. En met een zolder waar je al jullie

in de goed uitgeruste keuken. Om van al het lekkers te

extra spullen uit het zicht onttrekt wordt wonen hier

genieten schuift het hele gezin aan de lange eettafel

straks een feestje.

aan om de dag door te spreken.

Sla de tuindeuren
open en verleng de
woonkamer

Visite over de vloer?
Schuif gezellig aan
in de zitkamer!

32

33

Door de hoge raampartijen haal
je het buitengevoel naar binnen!

Weergegeven is bouwnummer 22

De Hooischuur

Het daglicht
loopt door van
achter tot voor
34

Even alles
op een rijtje

•

Woonkamer/keuken 50 m2

•

Woonoppervlakte van 141 m

•

Perceel van ca. 269 – 286 m2

•

Optioneel grotere berging of garage

•

Optie extra (slaap)kamers

•

Duurzame warmtepomp

op de tweede verdieping

•

Balansventilatie met warmte-terugwinning

Twee parkeerplaatsen op eigen terrein

•

100% gasloos

•

•

Diverse uitbouwmogelijkheden en
indelingsopties

2

35

Tweekapper

De Hooischuur

Begane grond (links)
Plattegrond bouwnummers 22 en 24
36

Begane grond (rechts)
Plattegrond bouwnummers 21 en 23
37

Tweekapper

De Hooischuur

Eerste verdieping (links)
Plattegrond bouwnummers 22 en 24
38

Eerste verdieping (rechts)
Plattegrond bouwnummers 21 en 23
39

Tweekapper

De Hooischuur

WP

WM

Tweede verdieping (links)
Plattegrond bouwnummers 22 en 24
40

DR

WP

DR

WM

Tweede verdieping (rechts)
Plattegrond bouwnummers 21 en 23
41

Tweekapper

De Hooischuur

BNR 22 & BNR 24

BNR 21 & BNR 23

Voorgevel links

BNR 22 & BNR 24

BNR 21 & BNR 23

Voorgevel rechts

project

project

De Bossche Hoeve - De Hooischuur type D

De Bossche Hoeve - De Hooischuur type D

omschrijving:

voorgevel - basis

omschrijving:

voorgevel - basis

tekeningnummer:

VK_00_0200

tekeningnummer:

VK_00_0200

datum:

13-05-2022

datum:

13-05-2022

schaal:

1 : 50

schaal:

1 : 50

BNR 22 & BNR 24
BNR 21 & BNR 23
BNR 21 & BNR 23

Zijgevel links

42

project

BNR 22 & BNR 24

project

De Bossche Hoeve - De Hooischuur type D
omschrijving:

linkerzijgevel - basis

tekeningnummer:
datum:
schaal:

De Bossche Hoeve - De Hooischuur type D
Achtergevel
links

BNR 21 & BNR 23

Zijgevel rechts

project

BNR 22 & BNR 24

project

De Bossche Hoeve - De Hooischuur type D

De Bossche Hoeve - De Hooischuur type D
Achtergevel
rechts

omschrijving:

achtergevel - basis

omschrijving:

rechterzijgevel - basis

omschrijving:

achtergevel - basis

VK_00_0210

tekeningnummer:

VK_00_0220

tekeningnummer:

VK_00_0230

tekeningnummer:

VK_00_0220

13-05-2022

datum:

13-05-2022

datum:

13-05-2022

datum:

13-05-2022

1 : 50

schaal:

1 : 50

schaal:

1 : 50

schaal:

1 : 50

Gevelaanzichten links

Gevelaanzichten rechts

Bouwnummers 22 en 24

Bouwnummers 21 en 23
43

Breid jouw droomwoning uit met
een 1,2 meter of 2,4 meter uitbouw!
Plattegrond
begane
Ook te combineren
met een grote
berging engrond
trapkast.

Tweekapper

De Hooischuur

2

Voor- en achtergevel

Optie uitbouw 1,2 meter of 2,4 meter
Nul-op-de-meter woning

Voor- en achtergevel

Behoefte aan een nog duurzamere woning? Vraag naar

De keuze
is reuze!

de mogelijkheden voor een nul-op-de-meter woning.

1

Voorgevel met berging en dakvensters

2

Achtergevel met uitbouw 1,2 meter of 2,4 meter
met dakkapel

1

Upgrades en extra's
Bouwnummers 21 tot en met 24

2/7

44

45

2/6
7

Plattegrond tweede verdieping
Tweekapper

Plattegrond eerste verdieping

De Hooischuur
Optie uitbreiden badkamer voor mogelijkheid bad

WM

DR

Optie uitbreiding naar 5 kamers inclusief dakkapel en dakvensters

WP

Upgrades en extra's
Bouwnummers 21 tot en met 24
46

47

Voel de ruimte
in De Boerderij

48

Door de ligging aan de rand van het
erf geniet je van extra veel privacy

49

Eén ruime en unieke
kavel om te leven
zoals jij dat wilt

De Boerderij geeft ruimte om je heen en ruimte

binnen te halen vind je, ook boven, veel raampartijen

om wonen en werken te combineren. Kortom, ruimte

over de hele hoogte waardoor alle vier de slaap

om te leven zoals jij dat wilt. Van De Boerderij is er

kamers lekker licht zijn. Beneden is de woonkeuken

maar één. Een uniek kavel aan de rand van het erf

het hart van het huis. Verder bijzonder: het traditionele

voor extra veel privacy. De tuin, aan de westzijde,

puntdak is aan de zonzijde uiteraard ook voorzien van

grenst aan de polder. Om extra daglicht naar

zonnepanelen.

De vloerverwarming zorgt het hele jaar
door voor een behaaglijke temperatuur

50

51

Door de tuindeuren heb je vanuit
de keuken maximale verbinding
met de tuin

Even alles
op een rijtje

Uniek wonen in de natuur!
Van deze unieke vrijstaande woning is
er maar één. In De Boerderij geniet
je van 150 m2 aan woonoppervlakte en
twee privé parkeerplekken op de oprit.
De tuin grenst aan de polder en ligt op
het noordwesten, dus elk seizoen is het
hier heerlijk toeven.

De Boerderij
•

Woonkamer/keuken 60 m2

•

Woonoppervlakte van 151 m2

•

Perceel van ca. 405 m2

•

Optie extra (slaap)kamers op de
tweede verdieping

•

Twee parkeerplaatsen op eigen terrein

•

Optioneel een garage of vergrote berging

•

Diverse uitbouwmogelijkheden
en indelingsopties

52

•

Duurzame warmtepomp

•

100% gasloos

•

Balansventilatie met warmte-terugwinning

53

Vrijstaande

De Boerderij

WM
D
WP

Begane grond
Plattegrond bouwnummer 25
54

Eerste verdieping
Plattegrond bouwnummer 25
55

Vrijstaande

De Boerderij

Voorgevel

Achtergevel
BNR 25

BNR 25

project

project

De Bossche Hoeve - De Boerderij type E

De Bossche Hoeve - De Boerderij type E

omschrijving:

voorgevel - basis

omschrijving:

achtergevel - basis

tekeningnummer:

VK_00_0200

tekeningnummer:

VK_00_0220

datum:

13-05-2022

datum:

13-05-2022

schaal:

1 : 50

schaal:

1 : 50

Zijgevel links

Zijgevel rechts
BNR 25

BNR 25

Gevelaanzichten
Bouwnummer 25
56

project

project

De Bossche Hoeve - De Boerderij type E

De Bossche Hoeve - De Boerderij type E

omschrijving:

linkerzijgevel - basis

omschrijving:

rechterzijgevel - basis

tekeningnummer:

VK_00_0210

tekeningnummer:

VK_00_0230

datum:

13-05-2022

datum:

13-05-2022

schaal:

1 : 50

schaal:

1 : 50
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Breid jouw droomwoning uit met een
1,2 meter of 2,4 meter uitbouw!

Vrijstaande

De Boerderij

2

Voor- en achtergevel

Optie uitbouw 1,2 meter of 2,4 meter
Nul-op-de-meter woning

Voor- en achtergevel

Behoefte aan een nog duurzamere woning? Vraag naar

De keuze
is reuze!

de mogelijkheden voor een nul-op-de-meter woning.

WM
D
WP

1

Voorgevel met dakkapel en dakvensters

2

Achtergevel met uitbouw 1,2 meter of 2,4 meter

1
3/6

Upgrades en extra's
Bouwnummer 25

2/6

58

59

2/6

Vrijstaande

De Boerderij
Plattegrond
Plattegrond
eerste
eerste
verdieping
verdieping

Optie volledige achtergevel 1,2 meter verlengen

Optie separaat toilet en dakvensters

4/64/6

Upgrades en extra's
Bouwnummer 25
60
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Baden & Bakken

Koken in jouw
droomkeuken

De badkamer wordt kant-en-klaar
opgeleverd en is vanzelfsprekend van
hoogwaardige kwaliteit. De basisopstelling bestaat uit een brede Duravit
wastafel van met een dubbele kraan,
inloopdouche met douchescherm, toilet
en wand- en vloertegels

‘t Kleinste kamertje
Het toilet is voorzien van een Duravit
wandcloset met softclose en fontein.

Kom naar de showroom
Vanzelfsprekend ben je van harte welkom
om sfeer te komen proeven in onze moderne

"Breid jouw badkamer
uit met een ligbad en
kom volledig tot rust"

showroom. Echter, om jou op een professionele
wijze van dienst te kunnen zijn zal The
Warehouse je uitnodigen zodat je samen met
onze adviseur jouw badkamer en toilet kunt
samenstellen.

Geniet van
elke ochtend

Laat je gerechten tot leven komen
Standaard zit er nog geen keuken in jouw nieuwe woning. In de
showroom van The Warehouse heb je ontzettend veel keuze
in keukenopstellingen, stijlen en apparatuur. Maak een afspraak
met één van de adviseurs en stel jouw droomkeuken samen.
De showroom zal je zeker inspireren met de verschillende
opstellingen, stijlen en materialen.

62

63

Heb je nog vragen?
Heb je naar aanleiding van deze brochure nog
vragen? Neem dan contact op met Q Makelaars
óf de ontwikkelaar Vrolijk Leven. Voor meer informatie
over de verkoop kun je terecht op de website.

www.debosschehoeve.nl

