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WATERAS DRONTEN

Vanuit
woonkamer
uitzicht op
het water

Wonen +
slapen op
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Twee kamers
& dakterras
op eerste
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wonen in
De Gilden
Locatie

met een grote diversiteit aan woningen
grenst aan het prachtige stadsbos met vele
recreatieve mogelijkheden. De gemoedelijke
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in de natuur, maar hebben ook behoefte
aan alle voorzieningen om de hoek. De wijk
straalt eenheid uit vanwege de toegepaste

met daarin winkelcentrum Suydersee dat tot

sportaccommodaties en natuurlijk over

de meest gevarieerde centra van Nederland

heerlijke groenvoorzieningen. Dronten is

behoort. Daarnaast beschikt Dronten over

perfect bereikbaar via de Hanzelijn en de A6.

theater De Meerpaal met bioscoop,
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met licht/donker accenten.
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Centrum

materialen zoals kleurrijke bakstenen

Wonen in een van de vijf nieuwbouwwoningen aan
de Wateras in Dronten is het leven waarvan u misschien
altijd al heeft gedroomd. Dronten biedt de perfecte
combinatie van rust, ruimte, groen én alle voorzieningen.
een bibliotheek, een polikliniek, gevarieerde
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voor De Gilden. Zij houden van het leven
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Dronten heeft een modern winkelaanbod
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genieten aan
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Exclusief
leven in
comfortabele
woningen

Getoonde vlonder is optioneel

Alle ruimte
voor uw
woonwensen
4

Vanaf het dakterras of vanuit uw woonkamer

voorzien van vloerverwarming. Daarnaast hebben

genieten van het waterrijke uitzicht; dat klinkt toch

de woningen twee parkeerplaatsen en houten

heerlijk? Het licht van buiten wordt naar binnen-

berging op eigen terrein.

gehaald door de grote ramen. In de woning is er
volop ruimte voor een woonkamer, slaapkamer en

De woning is op de toekomst voorbereid, zowel

badkamer op de begane grond. Op de verdieping

voor u als voor het milieu. Zo zijn alle woningen

bevinden zich twee (slaap)kamers, een berging én

gasloos, voorzien van individuele warmtepomp

een dakterras. Alle woningen zijn standaard

met bodemlus en zonnepanelen.
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Begane
grond

Slaapkamer en badkamer
op de begane grond
Houten berging

Heerlijke leefkeuken

Talud

< 6080 >
< 2680 >

< 2850 >

< 3860 >

< 3470 >

Twee parkeerplaatsen
op eigen terrein

Talud richting het water

< 2110 >

< 2360 >

< 2530 >

< 5680 >

Uitzicht over het water

Zeeën van licht
in de woonkamer

Alle ruimte voor
een heerlijk terras

De woning type Liz is energieneutraal!
Praktische indeling
met volop
mogelijkheden

Dat wil zeggen dat de woning een energie-

benodigde installaties en (forfaitair) verlichting.

prestatiecoëfficiënt EPC heeft van 0. Dit houdt

Hierin is niet het huishoudelijke gebruik

in dat het gebouwgebonden energiegebruik

meegenomen, zoals het energieverbruik voor

neutraal is. Dat is het energieverbruik voor

‘huishoudelijke’ apparatuur als keukenapparatuur,

ruimteverwarming, ruimtekoeling en ventilatie,

tv, computer, etc.

warmtapwater, elektriciteit voor de hiervoor
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Heerlijk
wonen
met uitzicht
over het
water

Getoonde vlonder is optioneel
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Eerste
verdieping

Voorgevel

Gevels

Voldoende
bergingsruimte

Zijgevel rechts
< 2420 >

< 2120 >

< 3140 >

< 2640 >

< 2540 >

< 5160 >

Achtergevel

Mogelijkheid
voor twee extra
slaapkamers
Fantastisch uitzicht vanaf
het ruime dakterras
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Zijgevel links
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Informatie & verkoop

De Helling 228, Dronten
Tel: 0321 - 386 286
info@flipse.nu
www.flipse.nu

De Rede 12, Dronten
Tel: 0321 - 313 774
infodronten@sinkebv.nl
www.sinkebv.nl

Kop van Het Ruim 13, Dronten
Tel: 0321 - 336 111
info.dronten@vanderlinden.nl
www.vanderlinden.nl

Ontwikkeling & realisatie

Sasdijk 1, Genemuiden
Tel: 038 - 38 54 288
info@vandersteeg.nl
www.vandersteeg.nl

