Moderne vrijstaande villa’s | De Gilden | Dronten

De Gilden, leven met veel woongenot
De Gilden is een nieuwe, ruime woonwijk

Dronten

aan de westkant van Dronten. De lage
woondichtheid en grote variatie in woning-

richting Emmeloord

typen maakt De Gilden tot een geliefde
woonomgeving. De wijk grenst aan het

N307

De Gilden

richting Kampen/Zwolle

prachtige stadsbos met vele recreatieve
mogelijkheden. Centraal gelegen in de wijk
liggen een winkelcentrum voor de dagelijkse
boodschappen, een scholencomplex, een

Green View

gezondheidscentrum en sportaccommoIn haar nog maar vijftig jaar jonge bestaan

daties. Kenmerkend voor De Gilden is de

heeft Dronten zich ontwikkeld tot een

diversiteit aan woningen waarbij iedereen

bloeiende gemeenschap in hartje Flevoland.

zich thuis voelt. De wijk straalt eenheid uit

Het levendige dorp met inmiddels 30.000

vanwege de toegepaste materialen: veel

inwoners heeft een regionale functie op het

antracietgrijze dakpannen, roodkleurige

gebied van wonen, werken en recreëren.

bakstenen en licht/donker accenten. In het

ningen gerealiseerd in een doorlooptijd van

er relatief veel voorzieningen en gemak.

circa 12 jaar.

Bezoek eens het moderne en sfeervolle
winkelcentrum met een breed en compleet
aanbod van winkels. Ook vindt u er
onderwijs op verschillende niveaus en
sportief en cultureel aanbod voor elke
interesse. Dronten geeft mensen en bedrijven

N309
richting Biddinghuizen

De Gilden

graag de ruimte. Natuurlijk met haar weidse
akkers vol gewassen en levende have.
Maar ook concreet met goede faciliteiten en

Dronten
2

optimale bereikbaarheid via weg en spoor.

N305

richting Lelystad

totale plangebied worden zo’n 2.000 woDaarom vinden inwoners en bezoekers

Centrum

Wisentbos

Green View

En wat interactie betreft in de vorm van
betrokkenheid en participatie. Durft u met
ons mee te groeien?
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Robuuste lijnen, sprekende kleuren en een wereld aan ruimte. Dat bieden de drie types van de villa GreenView u. Een heerlijke
vrijstaande woning met ruimte rondom en volop licht binnen. De riante living met openslaande tuindeuren en ‘Green View’ geeft een

berging en bijkeuken bieden veel bergruimte. Alle types beschikken over een extra badkamer en slaapkamer op de begane grond.

Smederij

Smederij

bijzonder vrij gevoel. Afhankelijk van de types zijn de eethoek en keuken speels geplaatst in de woning. De inpandige garage/

De andere twee slaapkamers bevinden zich op de etage, te midden van de tweede badkamer en handige ruimte voor CV/berging.
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Woonkamer

Bijkeuken

Slaapkamer 3

Garage

Keuken

CV / Berging
Overloop

Type A

Slaapkamer 2

Slaapkamer 1

bouwnummer 2&3

Begane grond
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Verdieping
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Woonkamer

Bijkeuken
Eethoek

Slaapkamer 3

Keuken

Garage
CV / Berging
Overloop

Type B

Slaapkamer 2

Slaapkamer 1

bouwnummer 1

Begane grond
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Verdieping

9

Slaapkamer 1

Woonkamer

Slaapkamer 3

Kast
Garage
CV / Berging
Overloop
Eethoek

Type C

Slaapkamer 2

Bijkeuken
Keuken

bouwnummer 4

Begane grond
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Verdieping
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Verlenging woonkamer met 2 meter
Woonkamer

Type A - Optie 1

Bijkeuken

Slaapkamer 3

Keuken

Begane grond

Garage
CV / Berging
Overloop

Slaapkamer 2

Slaapkamer 1
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Verdieping
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Woonkamer

Bijkeuken

Type A - Optie 2

Slaapkamer 1

Begane grond

Garage
CV / Berging
Overloop
Keuken

Slaapkamer 2

Slaapkamer 3

Eethoek

- Grotere eethoek en keuken
- Geen badkamer en slaapkamer op de begane grond
- Verlenging van dakopbouw aan de voorzijde
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Verdieping

17

Type A

zijgevel rechts

achtergevel

zijgevel links

voorgevel

Type B

voorgevel

zijgevel rechts

achtergevel

Type A - Optie 2

zijgevel rechts

achtergevel

zijgevel links

voorgevel

zijgevel rechts

achtergevel

Type C

Gevels

voorgevel

zijgevel links

zijgevel rechts

achtergevel
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zijgevel links
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zijgevel links

Gevels opties

voorgevel

Type A - Optie 1

Informatie en verkoop:
Flipse Makelaardij
T 0321 386 286
www.flipse.nu

Sinke B.V.
T 0321 313 774
www.sinkebv.nl

Van der Linden Makelaardij
T 0321 336 111
www.vanderlinden.nl

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

Architect
F.P. Lahaye Architektenbureau
T 0495 453 998
www.architektlahaye.nl

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

Disclaimer:
Deze brochure is nauwkeurig en met zorg samengesteld. Desondanks kunnen er geen rechten worden ontleend aan de in de brochure opgenomen artist
impressions, aanzichten en plattegronden. Ondanks het bovenstaande moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van eventuele wijzigingen voortvloeiend
uit de eisen van de overheid en/of nutsbedrijven. De aannemer is gerechtigd tijdens de (af)bouw die wijzigingen in het plan aan te brengen, waarvan de
noodzaak bij de uitvoering blijkt, mits deze wijzigingen geen afbreuk doen aan de kwaliteit. Wijzigingen met betrekking tot peilhoogten, maatvoering, juiste
ligging, terreinafwerking, hoogteverschillen c.q. taluds, groenstroken, voet- en fietspaden, parkeervoorzieningen en dergelijke kunnen zich ook voordoen.
De koper wordt geadviseerd voor het kopen en aanbrengen van de woninginrichting de exacte maten in de bouw te controleren en op te meten.

