NOORDWIJKERHOUT
LANDGOED IN DEN HOUTE DE BOSRAND APPARTEMENTEN
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NOORDWIJKERHOUT
Prijs: € 1.195.000,- V.O.N.
Landgoed in den Houte De Bosrand Appartementen
Nu in verkoop: 7 exclusieve appartementen met parkzicht. In de
tweede fase van deelplan 1 komt een kleinschalig
appartementengebouw bestaande uit 6 exclusieve appartementen
en een penthouse met uitkijk op het water en de Engelse Tuin.

Omschrijving
Dit exclusieve en kleinschalige appartementencomplex is dé nieuwe parel van De Bosrand.
In de tweede fase van deelplan 1 verwelkomen we dit complex bestaande uit 6 zeer ruime
appartementen en 1 riant penthouse. De prachtige architectuur van KOW architecten
verbindt het gebouw met zijn natuurlijke omgeving en biedt de bewoners alle mogelijkheden
om te genieten van het leven.
Wonen in De Bosrand betekent genieten van het buitenleven. Vanuit alle appartementen heb
je prachtig uitzicht op het water en het volwassen groen van de Engelse Tuin. Dankzij de
grote raampartijen geniet je optimaal van je uitzicht en valt er een royale hoeveelheid licht in
je appartement. De oriëntatie van de grote balkons en terrassen laat je ook buiten volop van
het prachtige uitzicht en de zon genieten.

6 exclusieve appartementen
Op de eerste drie woonlagen liggen op elk woonlaag twee appartementen, één van 163 m2
en één van 165 m2. Beide hebben een prachtig uitzicht op het water en de Engelse Tuin. De
appartementen beschikken tevens over drie slaapkamers, twee badkamers en een ruim
balkon of terras. Hieraan grenst een royale living met open keuken.
In de ondergelegen parkeergarage heeft ieder appartement twee vaste parkeerplaatsen en een
eigen berging.
Gebruiksoppervlakte: circa 163 of 165 m²
Buitenruimte: circa 21, 27 of 35 m²
Aantal slaapkamers: 3
Aantal badkamers: 2
Aantal parkeerplaatsen: 2
Prijs vanaf € 1.195.000,-

1 penthouse
Het penthouse op de vierde en tevens bovenste woonlaag is het toppunt van luxe. Het wordt
gekenmerkt door de combinatie van ruimte, luxe en rust. Met een dakterras van circa 67 m2
op het zuidwesten, een balkon, een gebruiksoppervlakte van maar liefst 249 m2 en het
adembenemende uitzicht, biedt dit penthouse je een unieke plek op Landgoed in den Houte.
Met 3 slaapkamers, 2 badkamers, 2 parkeerplaatsen, een living van circa 139 m2 vervult het
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al je woonwensen.
Het penthouse heeft twee vaste parkeerplaatsen en een ruime berging in de ondergelegen
garage.
Gebruiksoppervlakte: circa 249 m²
Dakterras: circa 67 m²
Balkon: circa 21 m²
Aantal slaapkamers: 3
Aantal badkamers: 2
Aantal parkeerplaatsen: 2
Prijs € 1.995.000,Interesse in een exclusief appartement of penthouse?
Lees meer, registreer en blijf op de hoogte via de projectwebsite.
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Prijs vanaf
Prijs tot
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Oplevering datum

Prijs: € 1.195.000,- V.O.N.
€ 1.995.000,- V.O.N.

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele
aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen
daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.
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...voor onbezorgd
woonplezier.

Een droomhuis zonder financiële zorgen begint bij het
WoningHypotheekCentrum. Gedegen en onafhankelijk
hypotheekadvies. Deskundig en discreet met de keuze uit
verschillende betrouwbare hypotheekproducten. Scherpe
rentes, goede condities en een klantgerichte aanpak.
WoningHypotheekCentrum, het financiële startpunt!

Tel. 0252 - 374189
www.woninghypotheekcentrum.nl

