Informatie en verkoop:
Flipse Makelaardij

Tinnegietersgilde

T 0321 386 286
www.flipse.nu
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Sinke B.V.
T 0321 313 774
www.sinkebv.nl

Timmerliedengilde

Van der Linden Makelaardij
T 0321 336 111

Alle gemak dichtbij

www.vanderlinden.nl

Met de ruime entree als middelpunt bent u snel van alle gemakken voorzien. Zo bevindt zich in de hal het toilet en de
afzonderlijke badkamer. Aan de voorkant beschikt u over een riante slaapkamer. Aan de achterzijde van de woning is
ruimte voor de open keuken en eethoek. De royale uitbouw aan de zijkant leent zich prima voor de zithoek. Via de vaste
trap in de hal bereikt u de etage. Daar zijn naast twee slaapkamers nog een berging en extra (hobby)kamer aanwezig.

Onafhankelijk hypotheekadvies:
ZoSlim Hypotheken
T 0321 382 323
www.zoslim.nu

Gevels
Ontwikkeling en realisatie:
Bouwbedrijf B.J. van der Steeg B.V.
T 038 385 42 88
www.bjvandersteeg.nl
voorgevel

zijgevel

achtergevel

Dronten geeft je de ruimte
In Dronten vindt jong en oud alles wat het leven plezierig maakt: ruimte, groen, water,
sport, uitgaan, scholen en een modern en sfeervol winkelcentrum. Kenmerkend zijn de
ruime en kindvriendelijke woonwijken. De grote variatie in woningen, de vele voorzieningen en de optimale bereikbaarheid via weg én spoor, maken Dronten tot een
aantrekkelijke woonomgeving.

Keuken
Hobby
Slaapkamer 3

Woonkamer

Berging

Overloop

Hal

Slaapkamer 1

Slaapkamer 2

De Gilden, leven met veel woongenot
De Gilden is een nieuwe, ruime woonwijk aan de westkant
van Dronten. De lage woondichtheid en grote variatie in
woningtypen maakt De Gilden tot een geliefde woonomgeving. De wijk grenst aan het prachtige stadsbos met vele
recreatieve mogelijkheden. Centraal gelegen in de wijk liggen een winkelcentrum voor de dagelijkse boodschappen,
een scholencomplex, een gezondheidscentrum en sportac-

commodaties. Kenmerkend voor De Gilden is de diversiteit
aan woningen waarbij iedereen zich thuis voelt. De wijk
straalt eenheid uit vanwege de toegepaste materialen:
veel antracietgrijze dakpannen, roodkleurige bakstenen
en licht/donker accenten. In het totale plangebied worden
zo’n 2.000 woningen gerealiseerd in een doorlooptijd van
circa 12 jaar.

Bouwnummers linker woning: 1, 3, 5, 7, 9

Begane grond

(niet op schaal)

Bouwnummers rechter woning: 2, 4, 6, 8, 10

Eerste verdieping

(niet op schaal)

