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2 halfvrijstaande woningen



Aan de rand van Velden in een fraaie landelijke omgeving, 

wordt de woonwijk De Vilgert gebouwd. Er zijn inmiddels al 

diverse woningen in verschillende types gebouwd, zoals 

hoek- en rijwoningen, 2 onder 1 kapwoningen en vrijstaande 

woningen. Aan de Dorperveldstraat komen straks twee 

mooie halfvrijstaande woningen te liggen. Op de begane 

grond ligt de woonkamer met aan de achterzijde de 

moderne keuken en de bijkeuken met aansluitingen

voor wasmachine en -droger. Via de bijkeuken kom je

in de buitenberging van ca. 19,5 m2. De drie slaap-

kamers en de complete badkamer liggen op de eerste 

verdieping. Via een vaste trap kom je op de ruime zolder. 

Maak hier een fijne hobbykamer of een studeerruimte.

Je hebt plek genoeg!

Wonen in Velden
Velden is een dorp dat hoort bij de gemeente Venlo. Het ligt zo’n 4 kilometer

ten noorden van de stad Venlo en 7 kilometer ten zuiden van Arcen. Het gebied 

wordt omgeven door belangrijke verkeersaders: de autosnelweg A67 (Venlo – 

Eindhoven), de autosnelweg A7 (Venlo-Nijmegen) en de provinciale weg N271.

Locatie en omgeving

Legenda 
kavel

opstelplaats auto

beukenhaag

overige bebouwing (indicatief)

De Vilgert

Halfvrijstaande woningen, begane grond

Kenmerken

 Woonoppervlakte van ca. 144 m2

 Woninginhoud van ca. 615 m3

 Drie slaapkamers van ca. 20, 10 en 7,5 m2

 Buitenberging van ca. 19,5 m2

Bouwnr. 21 als getekend, bouwnr. 20 gespiegeld
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Halfvrijstaande woningen, tweede verdiepingHalfvrijstaande woningen, eerste verdieping

Eetkamerimpressie
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Keuken- & badkamerinspiratie

Complete
keuken
Nuva Keukens Deurne heeft voor deze woningen een complete 

keuken ontworpen. Je kiest zelf de kleur van de keuken en het 

werkblad en maakt zo van deze uitgekozen keuken je eigen 

variant. 

Daarnaast heeft Nuva Keukens heel wat te bieden aan mensen 

die net iets meer willen. Samen met jouw wordt de ideale 

keuken ontworpen die geheel voldoet aan je wensen van 

ontwerp en functionaliteit.

     De woningen hebben een complete bad-

     kamer met douche, wastafel en toilet.

      

     Sanitair en kranen
     De wastafels en toiletten zijn van Villeroy &

     Boch. De kranen zijn van Grohe en is bij de

     douche uitgevoerd als thermostatische kraan.

 

Tegels
De badkamer en het toilet worden voorzien van luxe tegelwerk. Voor de wand-

tegels zijn er 2 formaten; 30 x 45 cm of 25 x 44 cm. Je kunt kiezen uit een witte

glans tegel of een witte mat tegel. Voor de vloertegels heb je de keuze uit

4 kleuren. Het formaat van deze tegel is 30 x 60 cm. Wil je toch iets anders?

Een andere productlijn, aangepaste indeling, afwijkend tegelwerk; de zorgvuldig 

geselecteerde showrooms adviseren je bij de keuze van jouw sanitair en tegelwerk.

Badkamerinspiratie

vloertegels, 30 x 60 cm

Complete greeploze hoogglans

keuken met Siemens apparatuur:

 

 5-pits gaskookplaat

 Combi magnetron

 RVS afzuigkap

 Geïntegreerde koelkast

 Geïntegreerde vaatwasser

 Granieten werkblad
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Nieuwbouw

Keukenimpressie

wandtegel, 25 x 44 cmwandtegel, 30 x 45 cm
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Voorbehoud verkoopdocumentatie

De verkoopdocumentatie is met de grootste zorg 

samengesteld, aan de hand van gegevens zoals die ten 

tijde van het samenstellen van deze brochure bekend 

waren. Desondanks maken wij een voorbehoud ten 

aanzien van eventuele wijzigingen die onder andere 

voortkomen uit eisen en wensen van overheden en/of 

nutsbedrijven. Hieraan kunnen geen rechten worden 

ontleend. Voor de juiste informatie wordt verwezen naar 

de tot de contractstukken behorende verkoop tekeningen 

en technische omschrijving.

Februari 2017

VERKOOPINFORMATIE

Hauzer & Partners Makelaardij

Noorderpoort 11A, Venlo

T 077 – 321 91 00

VeTeBe

Koninginneplein 1, Venlo

T 077 – 326 26 00

EEN ONTWIKKELING VAN

BPD

T 040 – 26 59 878

verkoop.zuid@bpd.nl

AANNEMER / GARANTIEGEVER

Vlassak Aannemingsmij B.V.

‘t Inne 14, Budel

T 0495 – 491 229

Iets voor u?
Kijk op devilgert.nl

Volg ons ook op:

 www.facebook.com/devilgert

locatie


