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warmtepomp
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woonkamer

Benedenwoning
Bouwnummers 18, 20, 22 en 24

Bovenwoning
Bouwnummers 19, 21, 23 en 25

•	Woning gelegen op de
begane grond
•	Achtertuin met houten berging
• Woonkamer aan de tuinzijde
• Slaapkamer aan de straatzijde
• Badkamer met douche, toilet
en wastafel
• Sanitair van Villeroy & Boch
•	De woning is voorzien van
vloerverwarming
•	Gasloos en duurzaam
• Triple beglazing
• Luchtwarmtepomp en boiler
van 200 liter
• Optioneel 2e slaapkamer
mogelijk aan tuinzijde

•	Entree op de begane grond
•	Houten berging
• Woonkamer met open keuken
• Dakterras van circa 20 m2 over de volle breedte van de woning
• Tweede verdieping met slaapkamer en badkamer met douche, toilet en wastafel
• Sanitair van Villeroy & Boch
•	De woning is voorzien van vloerverwarming
• Gasloos en duurzaam
• Triple beglazing
• Luchtwarmtepomp en boiler van 200 liter
• Optioneel op tweede verdieping zolderindeling mogelijk met twee (slaap)kamers
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Mooi gelegen aan
de groene zoom
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overloop
overloop
overloop

wtw
wtw
wtw

< 5170 >
< 5170 >
< 5170 >

Met een woonoppervlak van
78 m2 is ook de bovenwoning
ideaal voor starters op de
woningmarkt. Geniet in dit type
van een slaapkamer, een ruime
keuken, een badkamer, een
dakterras dat over de volle
breedte loopt van de woning
en een houten berging van
circa 5 m2 in het bergingscluster.
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Entree op begane grond
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Dit type heeft een woonoppervlak
van circa 62 m2 en is ideaal voor
starters. Elke benedenwoning
heeft een beukmaat van
5,7 meter en heeft een diepte
van circa 13 meter op de begane
grond. Met een houten berging
van circa 5 m2, een heerlijke
woonkamer, een slaapkamer,
een badkamer en een eigen tuin
ontbreekt u het aan niets.
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Eerste verdieping

Tweede verdieping

Bovenwoning

Bovenwoning

Ontdek uw woonplek in De Velden
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Rug-aan-rug woningen
Speelplek
inrichting n.t.b.

Legenda
Beneden-boven woningen
Lage haag

Wonen in perfecte harmonie,
hier voelt u zich thuis
Een omgeving met veel groen,
aantrekkelijke woningen en
ruimte om te genieten. En dat in
een rustige straatachtige setting
waar uitsluitend bestemmingsverkeer komt. Het is duidelijk; hier
staat uw woonplezier centraal.
Grenzend aan de boomrijke
straat komen de 8 benedenboven woningen. Dankzij de
fraaie combinatie van metselwerk en de gevel met houtlook
krijgen de woningen een stoer en
Zaans karakter. De woningen van
62 m2 of 78 m2 woonoppervlak
zijn verdeeld over drie lagen.

Dit zijn ideale starterswoningen!
De benedenwoning heeft de
woonkamer op de begane
grond en de bovenwoning heeft
deze op de eerste verdieping.
De benedenwoning telt één
slaapkamer, terwijl de bovenwoning over twee slaapkamers
beschikt. Beide type woningen
hebben een fijne buitenruimte.
Zo geniet je als bewoner van een
benedenwoning van een heerlijke
tuin en heeft de bovenwoning
een heerlijk dakterras. Optioneel
hebben zowel de benedenwoning
als de bovenwoning de mogelijk
heid voor een tweede slaapkamer.

Diversiteit aan woningen
De Velden bestaat uit een
ensemble van vier woonvelden.
Verdeeld over deze velden
komen eengezinswoningen,
twee-onder-een-kapwoningen,
vrijstaande woningen, appartementen en starterswoningen.

Verkoopinformatie
Bert van Vulpen makelaars + hypotheken
Provincialeweg 21
1560 AC Krommenie
nieuwbouw@bertvanvulpen.nl
(075) 647 20 60

develdenkreekrijk.nl

8 beneden-boven woningen

Kreekrijk, genieten van het vrije wonen

Kreekrijk staat bekend om zijn
woningen in Zaanse architectuur
stijl. Ook in De Velden wordt deze
architectuurstijl doorgetrokken.
Zo worden bij diverse woningblokjes de gevels voorzien van
een typisch Zaanse gevel. In
mooie Zaanse kleuren voor een
gevarieerd en speels straatbeeld. Ziet u zich hier straks
wonen in een van de woningen
van deelplan De Velden?

Plan Kreekrijk

Deelgebied

