
2BIG
BUITENGEWOON GROOT
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Aan deze flyer kunnen geen rechten worden ontleend. 

Artist Impressie van woning BIG 2 op het Zuidkavel



BIG 1

PLATTEGERONDEN
KAVELPASPOORT

GEVELS & DOORSNEDE
PLATTEGEROND OPTIE

03.10.15 Deze tekening is geen contractstuk waar rechten aan kunnen worden ontleend. 

doorsnede

plattegrond optie - in principe optioneel vrij indeelbaar

gbo = 86.9 m2
bvo = 100.6 m2 

gbo = 86.9 m2
bvo = 100.6 m2 

gbo = 51.8 m2
bvo = 100.6 m2 oppervlakte perceel 600 m2

grondkaart perceel 271 wijziging 02

status: vrij

situatie

2 B I G 

Groot wonen in Vroondaal. Een van de 
mooiste villawijken van Nederland.
Met “2BIG - Buitengewoon Groot” kunt 
u zich hier een plekje verwerven.
Twee geschakelde villa’s van 800 m3, 
met 300 m2 brutovloeroppervlak en 
ruim 220 m2    gebruiksoppervlak elk 
laten wij u in deze flyer zien.
Villa’s met een erg groot volume, waar 
ook binnen voor de vrije ruimte is ge-
kozen.
Wonen in een Buitengewoon Vrije Villa-
wijk in een Buitengewoon Groot huis.
Op perceel 271 of perceel 272, aan het 
Graaf Janpad en de Graaf Florislaan.

Vrij op naamprijs vanaf € 685.000,- op 
600 m2 eigen grond.



BIG 2

PLATTEGERONDEN
KAVELPASPOORT

GEVELS & DOORSNEDE
PLATTEGEROND OPTIE

03.10.15 Deze tekening is geen contractstuk waar rechten aan kunnen worden ontleend. 

doorsnede

plattegrond optie - in principe optioneel vrij indeelbaar

gbo = 86.9 m2
bvo = 100.7 m2 

gbo = 86.9 m2
bvo = 100.7 m2 

gbo = 52.9 m2
bvo = 100.7 m2 oppervlakte perceel 600 m2

grondkaart perceel 272 wijziging 02

status: vrij

situatie
Situatie van de woningen op het kavel

Deze flyer geeft een indruk van het project.
Los bijgevoegd zijn op schaal tekeningen van 
de villa’s bijgevoegd.
Deze tekening geeft de villa weer zoals deze 
in verkoop zal gaan. Aanpassingen daarop 
zijn altijd mogelijk voorzover dit past binnen de 
geldende regels,verordeningen en voorschrif-
ten. Onze architect neemt graag uw specifieke 
wensen met u door. 

Uw eigen indeling:



Architect:

Aannemer:

Makelaar:

Voor  informatie kunt u terecht bij:
Theo Verstralen

Peter van der Have

Jeroen Jenné

06 515 530 02

06 485 028 78
Voor de kopers is uitgebreide verkoopinformatie 
beschikbaar, die onderdeel gaan vormen van de 
gewaarmerkte stukken:
- Algemene Informatie
- Technische Omschrijving
- Kleur- en Materiaalstaat
- Ruimte Afwerkstaat
- Verkooptekeningen
Deze flyer is dus geen contractstuk waaraan 
rechten kunnen worden ontleend. Hetzelfde 
geldt voor de bijgevoegde tekeningen.

Artist Impressie van woning BIG 1 op het Noordkavel

079 323 88 38
010 820 09 42


