2 x 9 kadewoningen
tseW-netnorDDronten-West
negninowedak 9 x 2

Jouw thuis in Dronten-West!
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Lekker leven
Watermunt bestaat uit 18 kadewoningen, verdeeld
over 2 rijen. Je hebt keuze uit 3 woningtypes: de
tussenwoning en 2 types hoekwoningen.
Alle woningen zijn sterk gericht op het water.
Je hebt altijd het beste uitzicht.

“Als échte
watermensen
vinden we in
Watermunt alles
waarnaar we
op zoek zijn”

Prachtig waterrijk uitzicht
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Waterrijk, ruim én centraal

bouwlocatie

Station:
10 minuten fietsen

Huisarts:
5 minunten lopen

Alle voorzieningen om de hoek
In Dronten-West heb je alle basisvoorzieningen

scholen, een kinderopvang en een gezondheids-

binnen handbereik. Er is een winkelcentrum met

centrum met huisartsenpraktijk. Het treinstation

onder andere een Albert Heijn, Etos, kapsalon La

en winkelcentrum SuyderSee zijn beide binnen 10

Mesa en diverse eettentjes. Ook de sporthal en volley-

minuten fietsen te bereiken. Uitgaan doe je onder

balvereniging zijn dichtbij. In de buurt vind je verder

andere bij De Meerpaal, het cultureel centrum met

enkele voetbalclubs, een sportschool, drie basis-

een uitgebreid aanbod aan films en voorstellingen.

Winkelcentrum:
5 minunten lopen
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Situatie

Type A - Tussenwoning
Type B - Hoekwoning
Type C - Hoekwoning
Zorgappartementen
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Herkenbare woningen,
direct aan het water
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Beursstraat

Watermunt bestaat uit 2 rijen nieuwbouwwoningen en
een kleinschalig appartementencomplex. De opvallende
witte kaders aan de achterzijde van de panden geven
de woningen een herkenbare uitstraling. De woningen
liggen direct aan een fraaie waterpartij en kijken uit op
mooie, vrijstaande woningen aan de overkant. De kadewoningen hebben een eigen berging, een voortuin en
2 parkeerplaatsen aan de voorzijde. Aan de achterzijde
heb je een heerlijke tuin, waar je een terras kunt maken.
Als erfafscheiding met het water wordt er een schanskorf geplaatst. Doordat er geen schuttingen of hekken
aan de waterzijde zijn, is er vrij uitzicht over het water.

“Vrij uitzicht over het water”
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18 tweelaagse woningen in Dronten-West

Gericht op het water
De woningen hebben een sterke oriëntatie op het water.

geheel te vormen met het naastgelegen kleinschalige

De witte kaders aan de achterkant van de woningen

appartementencomplex. Aan de voorzijde zijn de

vergroten de herkenbaarheid. De bakstenen randen

bergingen separaat gebouwd, zodat ze de voortuin deels

in wit keimwerk rond de kozijnen zijn verbindend en

afschermen. Ook de entree wordt geaccentueerd met wit

geven tegelijkertijd een individueel karakter aan de

keimwerk naast de voordeur. Hierdoor komt de aandacht

woningen. Van een afstand lijken de woningen één

op de entree en de kenmerkende hoekstructuren te liggen.
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TUSSENWONING

TUSSENWONING

Begane grond

Verdieping
Watergerichte
woonkamer

< 9760 >

< 3980 >

< 2800 >

3 slaapkamers

Inclusief
sanitair

< 3400 >

< 4580 >

Ruime
keuken

< 5330 >

< 2402 >

< 2828 >
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Hoe ziet het er van binnen uit?

Duurzaam, veel licht en uitzicht
De kadewoningen hebben 2 woonlagen en worden opgeleverd inclusief sanitair. Op de
verdieping bevinden zich drie ruime slaapkamers, een badkamer en een bergruimte.
Hoewel ze in basis allemaal gelijk zijn, krijgen de hoekwoningen een extra accent door
middel van een raam in de zijgevel. Alle woningen worden volledig gasloos opgeleverd,
dus je bent hier klaar voor een duurzame toekomst. Aan de waterzijde is de woning voorzien van een schuifpui. Zo heb je veel lichtinval en een fraaie verbinding met je terras.
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Jouw thuis in Dronten-West!

Ontwikkeling & realisatie

Informatie & verkoop

Sasdijk 1, Genemuiden

De Helling 228, Dronten

De Rede 12, Dronten

Kop van Het Ruim 13, Dronten

Tel: 038 - 38 54 288

Tel: 0321 - 386 286

Tel: 0321 - 313 774

Tel. 0321 - 336 111

info@vandersteeg.nl

info@flipse.nu

infodronten@sinkebv.nl

info.dronten@vanderlinden.nl

www.vandersteeg.nl

www.flipse.nu

www.sinkebv.nl

www.vanderlinden.nl/makelaar-dronten

Disclaimer
Deze brochure is met grote zorg samengesteld. Genoemde maten zijn bij benadering. De weergegeven
perspectiefafbeeldingen en plattegronden zijn uitsluitend bedoeld om een globale impressie van het project
te geven. Hieraan kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Hetzelfde geldt voor de situatietekeningen
en de inrichting van de openbare ruimte. Deze brochure is niet bedoeld als contractstuk. Bij aankoop van een
woning ontvangt u van de makelaar alle contractstukken behorende bij de koop-/aannemingsovereenkomst.

www.watermuntdronten.nl

