
 

Aan de getoonde foto’s kunnen geen rechten worden ontleend. Deze zijn van een vergelijkbare 
woning uit hetzelfde complex maar de woningen kunnen onderling verschillen, bijvoorbeeld qua 
keuken. De foto’s zijn slechts bedoeld om een indruk te geven van de indeling van de woningen. 
 Zaken als vloerbedekking horen niet standaard bij een woning maar kunnen ter overname worden 
aangeboden door de vertrekkend huurder. 

   

 

Woonkamer met zicht op balkon 

 

 

Uitzicht vanaf balkon over het park 
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Keuken 

 

 

Keukenopstelling 
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Badkamer met douche en toilet, bereikbaar vanuit zowel de slaapkamer (circa 15 m2) als de 

hobbykamer (6 m2). 
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 2e toilet in hal 

 

 

 

Slaapkamer met vlizotrap naar bergzolder 
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Bergzolder 

 

Hobbykamer 

 


