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Aquamarijn: lengte x breedte = ruimte
Deze grote twee-onder-één-kapwoningen hebben een breedte van maar liefst 7,3 meter. Aan de voorzijde is de keuken met erker. Door deze royale breedte is er naast het 

(woon)keukengedeelte volop ruimte voor een grote, gezellige eethoek. In totaal bijna 60 m2! Een mooi stijlelement is de gemetselde erfafscheiding aan de voorzijde (alleen 

bij bwnrs. 702, 703, 706 en 707).  Alle woningen beschikken over een eigen opstelplaats voor de auto. Daarnaast is er bij een aantal woningen een garage inclusief. 

Bij een aantal andere woningen is deze garage optioneel.

Deze royale twee-onder-één-kapwoningen hebben in basis een oppervlakte vanaf ca. 178 m2. Aquamarijn en Opaal zijn in de basis dezelfde woningen, Aquamarijn is 

een twee-onder-één-kap variant van Opaal.

Geef je Aquamarijn zelf vorm
Aquamarijn heeft in de basis-opzet al een zeer complete indeling. Op de begane grond de forse woonkamer met zicht op de tuin. Door een optionele uitbouw van 

de achtergevel is een nog veel grotere living mogelijk. De standaard dubbele deuren trekken op mooie dagen de tuin er als vanzelf bij. Op de eerste verdieping vier  

slaapkamers en een badkamer plus een extra toiletruimte. En dan is er nog de grote tweede verdieping. Die is lekker licht, door de standaard dakkapel (alleen bij bwnrs.  

702, 703, 706 en 707). Zo stroomt er nòg meer licht binnen. Fijn als u er een aantal extra kamers wilt maken. Natuurlijk kan ook de indeling van de eerste verdieping 

anders. Kamers samentrekken tot één enorme ruimte? Zeg het maar.

AQUAMARIJN
TYPE H TWEE-ONDER-ÉÉN-KAPWONINGEN

STIJLVOL
WONEN 
IN RIJSWIJK



9BEGANE GROND

De twee-onder-één-kapwoningen Aquamarijn bieden diverse indelingsmogelijkheden. 

Hiernaast is de basiswoning geschetst weergegeven. De begane grond leent zich  

helemaal voor een groot woon- en keukengedeelte (ca. 57 m2). Aan de voorzijde is dan 

alle ruimte voor een gerieflijke eethoek. De keuken is deels gesitueerd in de erker. Een 

praktische trapkast bevindt zich onder de trap naar de eerste verdieping.

Op de eerste verdieping zijn er standaard maar liefst vier slaapkamers te vinden. De 

(slaap)kamers hebben afmetingen van 14, 12, 10 en 10 m2. Slapen, werken aan huis, 

een hobbykamer, de twee-onder-één-kapwoningen Aquamarijn laten u daarin geheel vrij. 

Enkele woningen hebben standaard een grote dakkapel of deze is desgewenst optioneel  

realiseerbaar. Mede hierdoor zijn de tweede verdiepingen van de twee-onder-één-kap-

woningen Aquamarijn aangenaam licht en bieden ze maximale loop- en bewegings-

ruimte. De indeling van deze ruime verdiepingen is vrij.

In de royale achtertuin is een vrijstaande berging gesitueerd, m.u.v. de bouwnummers 

706, 707, 720 en 721 aangezien deze standaard over een garage beschikken. Auto 

opstelplaats op eigen terrein.

Optionele uitbreidingsmogelijkheden
n uitbouw 1,5 meter of 2,5 meter

n dakkapel achtergevel en extra kamers 2e verdieping

n diverse indelingsvarianten en individuele koperswensen

n extra dubbele deuren achtergevel

n dakkapel voorgevel (bij bwnrs. 716, 717, 720, 721, 734, 735, 736 en 737)

AQUAMARIJN
TYPE H INTERIEURSUGGESTIES

SCHAAL 1:75

TYPE H11k - BWNRS. 703, 717, 735, 737
GESPIEGELD BWNRS. 702, 716, 734, 736

AFGEBEELD TYPE H11k8



10 11TWEEDE VERDIEPINGEERSTE VERDIEPING SCHAAL 1:75

TYPE H11k - BWNRS. 703, 707, 717, 735, 737
GESPIEGELD BWNRS. 702, 716, 720, 734, 736

TYPE H11k - BWNRS. 703, 707, 717, 735, 737
GESPIEGELD BWNRS. 702, 716, 720, 734, 736

AFGEBEELD TYPE H11kAFGEBEELD TYPE H11k
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TYPE H18k - BWNR. 721

TWEEDE VERDIEPINGEERSTE VERDIEPINGBEGANE GROND SCHAAL 1:75

VOORGEVEL

ZIJGEVEL

ACHTERGEVEL

DOORSNEDE
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TYPE H20ks - BWNR. 706

SCHAAL 1:75

VOORGEVEL

ZIJGEVEL

ACHTERGEVEL

DOORSNEDETWEEDE VERDIEPINGEERSTE VERDIEPINGBEGANE GROND



16 1717SCHAAL 1:75

VOORGEVEL

ZIJGEVEL

ACHTERGEVEL

DOORSNEDETWEEDE VERDIEPINGEERSTE VERDIEPINGBEGANE GROND

TYPE H21k(d) - BWNR. 707  GESPIEGELD (H21ks) BWNR. 720

DAKKAPEL VOORGEVEL IS ALLEEN
STANDAARD BIJ BOUWNUMMER 707
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AQUAMARIJN
TYPE H INTERIEURIMPRESSIE TYPE Hk OPTIEMOGELIJKHEDEN

OPTIE UITBOUW 
ACHTERGEVEL 1.5 METER

OPTIE GARAGE PLUS UITBOUW 
ACHTERGEVEL 1.5 METER

(NIET MOGELIJK BIJ BWNRS. 702/703)

OPTIE DUBBELE DEUREN
ACHTERGEVEL

OPTIE GROOT DAKRAAM ACHTERGEVEL
(BIJ BWNRS. 702/703/706/707)

OPTIE INDELING ZOLDERVERDIEPING 
+ DAKKAPEL ACHTERGEVEL

(STANDAARD BIJ BWNRS. 702/703/706/707)

OPTIE UITBOUW 
ACHTERGEVEL 2.5 METER

18
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Heerlijke herenhuizen: Opaal
Deze woningen lijken wel wat op de herenhuizen die u ook aan de Laan van Meerdervoort of de Waalsdorperweg in Den Haag ziet. Een 

element dat u bij die woningen uit de jaren ’30 opvalt is de erker. Zo ontstaat een leuke hoek aan de voorzijde, waar in dit geval de keuken 

is gesitueerd. Ook door de overstekende dakranden, de horizontale gevelbanden en het tweekleurig metselwerk lijken deze herenhuizen op 

hun voorgangers. U kunt aan de voorzijde nog kiezen voor een dakkapel. Deze is standaard bij bouwnummers 725, 726 en 732. Deze 

herenhuizen zijn vrijwel gelijk aan de twee-onder-één-kapwoningen Aquamarijn. Ook hier heeft u veel mogelijkheden voor een eigen indeling. 

Uw auto parkeert u voor de woning.

Royale tuin en veel opties!
Op elke verdieping kunt u uw woning aanpassen aan uw eigen woonwensen. Zo kunt u op de begane grond de achtergevel verlengen, 

tot zelfs 2,5 meter. Laat u dan ook nog extra dubbele openslaande deuren aanbrengen, dan heeft u maximaal plezier van de tuin. Op de 

eerste verdieping kunt u één van de slaapkamers uitbreiden met walk-in closet en een aangrenzende badkamer. Maar de woning is ook ruim 

genoeg om voor een extra badkamer te kiezen. Ook de tweede verdieping kunt u naar smaak aanpassen. Zo kunt u daar bijvoorbeeld een 

tienerkamer met veel privacy maken of een hobby- of werkkamer. En met de extra dakkapel wordt die heerlijk licht.

OPAAL
TYPE H HERENHUIZEN

STIJLVOL
WONEN 
IN RIJSWIJK

Impressie toont bouwnummers 733, 732 en 731



23BEGANE GROND

De herenhuizen Opaal bieden diverse indelingsmogelijkheden. Hiernaast is de basis-

woning geschetst weergegeven. De begane grond leent zich helemaal voor een groot 

woon- en keukengedeelte (ca. 57 m2). Aan de voorzijde is dan alle ruimte voor een 

gerieflijke eethoek. De keuken is deels gesitueerd in de erker. Een praktische trapkast 

bevindt zich onder de trap naar de eerste verdieping.

Op de eerste verdieping zijn er standaard maar liefst vier vertrekken te vinden. De 

(slaap)kamers hebben afmetingen van 14, 12, 10 en 10 m2. Slapen, werken aan huis,

een hobbykamer, de herenhuizen Opaal laten u daarin geheel vrij. 

De tweede verdieping is een vrij indeelbare ruimte. Optioneel kunt u een dakkapel laten 

plaatsen zodat u hier een extra (slaap)kamer kunt realiseren. Bouwnummers 725, 726 

en 732 hebben standaard een dakkapel.

In de royale achtertuin is een vrijstaande berging gesitueerd (m.u.v. bwnr. 733).  

Bouwnummer 733 beschikt standaard over een vrijstaande garage. Bij bouwnummer 

731 is deze optioneel. Alle woningen hebben een auto opstelplaats op eigen terrein.

Optionele uitbreidingsmogelijkheden
n uitbouw 1,5 meter of 2,5 meter

n extra badkamer 1e verdieping 

n dakkapel achtergevel en/of extra kamers 2e verdieping

n dakkapel voor- of achtergevel

 (Type H15 en H16s hebben standaard al een dakkapel aan de voorzijde)

n diverse indelingsvarianten en individuele koperswensen

OPAAL
TYPE H INTERIEURSUGGESTIES

SCHAAL 1:75

TYPE H12 - BWNRS. 724, 728  GESPIEGELD BWNRS. 723, 727, 729

AFGEBEELD TYPE H1222



24 25TWEEDE VERDIEPINGEERSTE VERDIEPING SCHAAL 1:75

TYPE H12 - BWNRS. 724, 728  GESPIEGELD BWNRS. 723, 727, 729TYPE H12 - BWNRS. 724, 728  GESPIEGELD BWNRS. 723, 727, 729

AFGEBEELD TYPE H12AFGEBEELD TYPE H12



26 TWEEDE VERDIEPINGEERSTE VERDIEPINGBEGANE GROND SCHAAL 1:75 27

TYPE H15 - BWNR. 726  GESPIEGELD BWNR. 725

VOORGEVEL

ACHTERGEVEL

DOORSNEDE



28 SCHAAL 1:75 29

VOORGEVEL

ACHTERGEVEL

DOORSNEDE

TYPE H16s - BWNR. 732

TWEEDE VERDIEPINGEERSTE VERDIEPINGBEGANE GROND
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TYPE H18k - BWNR. 733  GESPIEGELD BWNR. 731

TWEEDE VERDIEPINGEERSTE VERDIEPINGBEGANE GROND SCHAAL 1:75

VOORGEVEL

ZIJGEVEL

ACHTERGEVEL

DOORSNEDE
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VOORGEVEL

ZIJGEVEL

ACHTERGEVEL

DOORSNEDESCHAAL 1:75 33

TYPE H19k - BWNR. 730  GESPIEGELD BWNR. 722

TWEEDE VERDIEPINGEERSTE VERDIEPINGBEGANE GROND
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OPAAL
TYPE H TYPE H OPTIEMOGELIJKHEDEN

OPTIE UITBOUW 
ACHTERGEVEL 1.5 METER

OPTIE EXTRA BADKAMER PLUS
GROTE SLAAPKAMER MET INLOOPKAST

OPTIE EXTRA BADKAMER
EERSTE VERDIEPING

OPTIE GROTE DAKKAPEL VOORGEVEL
(STANDAARD BIJ BWNR. 732 EN ALLEEN 

MOGELIJK BIJ BWNRS. 723/724/727/728/729)
OPTIE INDELING ZOLDERVERDIEPING 

+ DAKKAPEL ACHTERGEVEL

OPTIE UITBOUW 1.5 METER
PLUS BERGING

34
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Bijna een stadspaleis: Robijn
Een vrijstaande villa met een woonoppervlakte van zo’n 190 m2 op een zeer riante kavel, dat is de Robijn. Misschien wel het kroonjuweel 

van Villapark Eikelenburgh. De statige pilaren die het grote dakoverstek dragen geven de woning een wel heel bijzonder cachet. 

Op de begane grond is alle ruimte voor eigen hoekjes: tv kijken, een computerhoekje, een plek om gewoon lekker naar de tuin te kijken. Door 

de twee grote erkers is de gehele ruimte zonovergoten, ook de enorme woonkeuken aan de voorzijde. Natuurlijk is er plek voor de auto op 

eigen terrein. Dat kan in de garage, maar deze kan ook omgetoverd worden in een extra ruimte bij de woning.

Zelf de ideale indeling bepalen
Robijn is standaard voorzien van een luxe keuken en sanitair, vier slaapkamers op de eerste verdieping en een ruime tweede verdieping waar 

makkelijk een extra kamer te realiseren is. De basis is dus al zeer compleet. De woonruimte is uit te breiden met een uitbouw van 1,5 of zelfs 

2,5 meter. Die woonruimte wordt nòg groter door er ook de garage bij te betrekken. De maximale breedte van het woongedeelte is dan 

ongeveer tien meter, met riant uitzicht op de tuin. Op de eerste verdieping zijn kamers samen te voegen. U kunt ook voor een extra badkamer 

kiezen of de luxe van een grote walk-in closet. Ook de tweede verdieping is naar wens in te delen. Ook hier kunt u spelen met licht, door b.v. 

een extra dakkapel te realiseren.

ROBIJN
TYPE D VRIJSTAANDE VILLA’S

STIJLVOL
WONEN 
IN RIJSWIJK
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De entree in de centrale hal van de Robijn brengt u in een zee van ruimte waar u links het 

woongedeelte vindt. Wandelt u naar rechts, dan vindt u daar de erker met de keuken. 

Deze compleet ingerichte keuken biedt ruim uitzicht naar buiten, het grote voordeel van 

de hoekwoning.

Aan de achterzijde kunt u desgewenst het woongedeelte met een groot scala aan 

opties uitbreiden. Door een uitbouw van afmetingen naar keuze kunt u de woning nog 

langer maken dan deze al is. U kunt er ook voor kiezen de naastgelegen garage- c.q.  

praktijkruimte (oppervlakte circa 20 m2) erbij te trekken. Doordat dan het woongedeelte 

een hoek heeft, ervaart u dit echter niet als een te lange ruimte.

Omdat de maximale breedte van het woongedeelte dan ongeveer negen meter is, heeft 

u naar alle richtingen mogelijkheden voor de inrichting. U bent dus niet gebonden aan 

de klassieke opstelling: ‘bank met zicht op tv’. Deze woning biedt u maximale flexibiliteit. 

De erker aan de zijkant van de woning is bijvoorbeeld een heerlijke plek om een lekkere 

‘chaise longue’ neer te zetten, om heerlijk de uren weg te lezen.

De slaapkamers op de eerste verdieping zijn door de badkamer als het ware logisch 

van elkaar gescheiden. U kunt slaapkamers samenvoegen of een slaapkamer vervangen 

door een royale inloopkast.

Ook de indeling van de tweede verdieping is geheel aan u. Naast een extra kamer kunt 

u hier een grote werkruimte realiseren. Of u biedt uw kinderen een echt eigen plek  

compleet met een extra badkamer.

Optionele uitbreidingsmogelijkheden
n uitbouw 1,5 meter

n uitbouwen van garage

n garage wijzigen in berging + vergrote woonkamer of berging + werkkamer/

 praktijkruimte

n dakkapel achtergevel en/of extra slaapkamers op 2e verdieping

n extra badkamer 1e verdieping en/of 2e verdieping

n diverse indelingsvarianten en individuele koperswensen bespreekbaar

SCHAAL 1:75

ROBIJN
TYPE D VRIJSTAANDE VILLA’S TYPE D12 - BWNR. 713  GESPIEGELD BWNRS. 701, 714

AFGEBEELD TYPE D1238



40 41TWEEDE VERDIEPINGEERSTE VERDIEPING SCHAAL 1:75

TYPE D12 - BWNR. 713  GESPIEGELD BWNRS. 701, 714TYPE D12 - BWNR. 713  GESPIEGELD BWNRS. 701, 714

AFGEBEELD TYPE D12AFGEBEELD TYPE D12
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TYPE D13 - BWNR. 738

TWEEDE VERDIEPINGEERSTE VERDIEPINGBEGANE GROND SCHAAL 1:75

VOORGEVEL

ZIJGEVEL LINKS

ACHTERGEVEL

DOORSNEDE
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ROBIJN
TYPE D INTERIEURIMPRESSIE TYPE D OPTIEMOGELIJKHEDEN

OPTIE UITBOUW 
ACHTERGEVEL 1.5 METER

OPTIE EXTRA BADKAMER PLUS
GROTE SLAAPKAMER MET INLOOPKAST

OPTIE GROTE SLAAPKAMER 
MET INLOOPKAST

OPTIE INDELING ZOLDERVERDIEPING 
+ DAKKAPEL ACHTERGEVEL

OPTIE UITBOUW 1.5 METER PLUS 
VERGROTE WOONKAMER PLUS BERGING

(NIET MOGELIJK BIJ BWNR. 738)

44
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Echt schitterend: de vrijstaande villa’s Saffier
Maar twee van deze villa’s zijn beschikbaar in fase 7: de vrijstaande villa’s Saffier met een woonoppervlakte van circa 170 m2, grote tuin en 

een garage van 20 m2. Standaard is de woning voorzien van twee erkers voor extra woonruimte en lichttoetreding. De garage kunt u ook 

anders benutten, als u dat wilt. Trek hem bij de woonkamer. Of maak er een aparte praktijk- of werkruimte van.

De Saffier is nu precies zo’n woning die de grote architecten van de Nieuwe Haagse School voor ogen hadden. Veel ruimte en licht. En aan de  

buitenkant afgewerkt met stijlkenmerken die de gevel een aantrekkelijk aanzien geven.

Veel ruimte, veel speelruimte
De plattegrond zoals de architect die bedacht heeft, is meer een vertrekpunt dan een eindstation. U kunt nog volop variëren met (uw eigen) 

woonwensen. Zo kunt u op de begane grond b.v. kiezen voor een uitbouw. 

Op de eerste verdieping zijn ook in deze woning slaapkamers samen te voegen. Er kan bijvoorbeeld een extra badkamer gemaakt worden. 

Alle ruimte voor aanpassingen die passen bij uw leefstijl en gezinssituatie. Op de tweede verdieping zou bijvoorbeeld een rustige werkplek 

gerealiseerd kunnen worden. Of het domein van de kinderen, die daar in alle rust hun muziek kunnen luisteren.

SAFFIER
TYPE C VRIJSTAANDE VILLA

STIJLVOL
WONEN 
IN RIJSWIJK



48 BEGANE GROND

De villa Saffier heeft een royale begane grond en is op de eerste verdieping standaard 

voorzien van vier slaapkamers. De tweede verdieping beschikt over een riante berging. 

Ook kunt u kiezen uit een groot aantal opties. U bepaalt in grote mate dus zelf waar 

u uitkomt. De Saffier biedt u daarmee niet alleen veel ruimte, maar ook heel veel  

speelruimte.

Op de begane grond begint u met het woongedeelte. De centrale hal zorgt ervoor dat 

het keukengedeelte aan de voorzijde hier visueel van is afgescheiden. Aan de achter-

zijde kunt u op meerdere manieren nog een uitbouw realiseren. U kunt bijvoorbeeld uw 

woonkamer nòg royaler maken. Naast de woonkamer is een ruimte waar u eveneens 

alle kanten mee op kunt: garage, praktijkruimte, of een extra hoek bij het woongedeelte. 

(i.c.m. berging)

Op de eerste verdieping heeft u de mogelijkheid om slaapkamers aan te passen aan 

uw leefstijl en gezinssituatie. Zo kunt u twee kamers samenvoegen en kunt u de master 

bedroom laten voorzien van een luxe inloopkast. Krijgt u regelmatig gasten of houdt u 

anderszins van privacy, dan kunt u een tweede badkamer realiseren.

De tweede verdieping is voorzien van een open zolder en berging, die u eventueel 

naar wens kunt aanpassen. De dakkapel geeft de ruimte veel licht, waarmee het een 

ideale werkplek zou kunnen worden. Opgroeiende kinderen kunnen hier hun eigen stek 

hebben of u maakt er een grote hobbyruimte van. 

Optionele uitbreidingsmogelijkheden:
n uitbouw 1,5 meter en 2,5 meter

n garage wijzigen in berging + vergrote woonkamer of berging + werkkamer

n praktijkruimte

n dakkapel achtergevel zolder en/of extra kamers op 2e verdieping

n extra badkamer 1e verdieping en/of 2e verdieping

n diverse indelingsvarianten en individuele koperswensen op verzoek

SAFFIER
TYPE C INTERIEURSUGGESTIES

SCHAAL 1:75 49

TYPE C12 - BWNR. 712  GESPIEGELD BWNR. 715

AFGEBEELD TYPE C12



50 51EERSTE VERDIEPING SCHAAL 1:75 TWEEDE VERDIEPING

TYPE C12 - BWNR. 712  GESPIEGELD BWNR. 715TYPE C12 - BWNR. 712  GESPIEGELD BWNR. 715

AFGEBEELD TYPE C12AFGEBEELD TYPE C12
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SAFFIER
TYPE C INTERIEURIMPRESSIE TYPE C OPTIEMOGELIJKHEDEN

OPTIE UITBOUW 
ACHTERGEVEL 1.5 METER

OPTIE EXTRA BADKAMER PLUS
GROTE SLAAPKAMER MET INLOOPKAST

OPTIE GROTE SLAAPKAMER 
MET INLOOPKAST

OPTIE DAKKAPEL 
ACHTERGEVEL

OPTIE INDELING ZOLDERVERDIEPING 
+ DAKKAPEL ACHTERGEVEL

OPTIE UITBOUW 1.5 METER PLUS 
VERGROTE WOONKAMER PLUS BERGING
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Groen rondom, een zee van ruimte 
De half-vrijstaande villa’s Toermalijn hebben zowel binnen als buiten heel veel ruimte. Deze woning is minstens 170 m2 groot, maar dat is 

uit te breiden tot zelfs 198 m2. Door de vele, grote raampartijen is deze woning heerlijk licht. Heel speciaal is het zogenaamde ‘torentje’ 

ter plaatse van de entree. Dat geeft niet alleen veel licht, het zorgt binnen ook voor een heel ruimtelijk effect. De grote ruimte op de begane 

grond is door de royale entree in twee gedeeltes op te splitsen: een gedeelte om met het hele gezin uren aan tafel te zitten en lekker te koken. 

En daarna met z’n allen verhuizen naar het woongedeelte aan de achterzijde met zicht op de grote tuin. De woning is zó groot dat u er alle 

kanten mee op kunt.

Zoveel ruimte, wat een luxe!
De architect heeft een indeling gemaakt die nog alle mogelijkheden biedt om zelf op te variëren. Aan de achterzijde is een uitbouw mogelijk. 

De garage kan een extra kamer worden, met nòg meer hoekjes om u terug te trekken. Of maak er een werk- of praktijkruimte van. Op de eerste 

verdieping staat u de volle 65 m2 ter beschikking om aan te passen aan uw woonwensen. Een extra badkamer kan er dus makkelijk bij. Of 

voeg slaapkamers samen tot één masterbedroom. Ook een goed idee: tover de tweede verdieping om tot een geheel eigen ‘appartement’ 

voor de kinderen. Compleet met hun eigen badkamer. En met een extra dakkapel wordt het nòg lichter en ruimer.

TOERMALIJN
TYPE B SEMI VRIJSTAANDE VILLA’S

STIJLVOL
WONEN 
IN RIJSWIJK



56 BEGANE GROND

Wie straks binnenwandelt in de Toermalijn zal direct getroffen worden door de enorme 

ruimte op de begane grond (ca. 65 m2). De ruimte wordt halverwege in tweeën 

gedeeld door de centrale hal. Aan de voorzijde ontstaat zo de keuken, aan de  

achterzijde is het woongedeelte. Heerlijke zithoeken, plekjes om je eventjes rustig  

terug te trekken, een speelhoek voor de kinderen, hier kunt u zich naar hartelust uitleven.  

Vanuit uw luxe keuken heeft u vrij zicht op wat er aan de voorzijde gebeurt.

De begane grond is desgewenst met een keur aan opties uit te breiden. Zo is er de riante 

mogelijkheid om de naastgelegen garage annex bergruimte bij het woongedeelte te 

trekken (oppervlakte circa 20 m2). Doordat hier een hoek in zit, kan dat extra woon- 

gedeelte een heel eigen sfeer krijgen. Aan dit extra woongedeelte kunt u vervolgens 

nog een bergruimte koppelen. 

Op de eerste verdieping kunt u vanaf de overloop naar de verschillende vertrekken. 

De woning is standaard voorzien van vier slaapkamers, badkamer en separaat toilet. 

Slapen, werken, hobby, studeren,ook hier is weer alles mogelijk. U kunt hier zelfs twee 

aparte badkamers realiseren. Dat geeft uw kinderen, andere huisgenoten of gasten èn 

uzelf de nodige privacy. 

Zelfs de tweede verdieping is zó ruim, dat u hier met gemak nog een ‘self supporting’ 

ruimte kunt realiseren, met een slaapvertrek en nog een extra badkamer. De zolder heeft 

op de tweede verdieping standaard een hobbyruimte met dakkapel.

Optionele uitbreidingsmogelijkheden
n uitbouw 1,5 meter en 2,5 meter

n garage wijzigen in berging + vergrote woonkamer of berging + werkkamer/

 praktijkruimte

n dakkapel achtergevel zolder en/of slaapkamer op 2e verdieping

n extra badkamer 1e verdieping en/of 2e verdieping

n diverse indelingsvarianten en individuele koperswensen op verzoek

TOERMALIJN
TYPE B INTERIEURSUGGESTIES

SCHAAL 1:75 57

TYPE B12 - BWNRS. 704, 708, 718  GESPIEGELD BWNR. 711

AFGEBEELD TYPE B12
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TYPE B12 - BWNRS. 704, 708, 718  GESPIEGELD BWNR. 711TYPE B12 - BWNRS. 704, 708, 718  GESPIEGELD BWNR. 711

AFGEBEELD TYPE B12AFGEBEELD TYPE B12
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VOORGEVEL

ZIJGEVEL

ACHTERGEVEL

DOORSNEDESCHAAL 1:75

TYPE B11 - BWNR. 710  GESPIEGELD BWNRS. 709, 719
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VOORGEVEL

ZIJGEVEL

ACHTERGEVEL

DOORSNEDESCHAAL 1:75

TYPE B15s - BWNR. 705
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TOERMALIJN
TYPE B INTERIEURIMPRESSIE TYPE B OPTIEMOGELIJKHEDEN

OPTIE UITBOUW 
ACHTERGEVEL 1.5 METER

(M.U.V. BWNR. 705)

OPTIE EXTRA BADKAMER
EERSTE VERDIEPING

OPTIE WERKKAMER MET PUI
PLUS BERGING

OPTIE 
INDELING ZOLDER

OPTIE INDELING ZOLDERVERDIEPING 
+ DAKKAPEL ACHTERGEVEL

OPTIE UITBOUW 
ACHTERGEVEL 2.5 METER

(M.U.V. BWNR. 705)
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SFEERVOLLE KEUKENS COMFORTABELE BADKAMERS

Om heerlijk te ontspannen
Een badkamer moet een ruimte zijn waar u snel even een douche kunt nemen, maar waar u ook,als u daar zin 

in heeft, net zo uitgebreid moet kunnen genieten van een weldadig, ontspannend bad.Wij realiseren ons dat een 

ieder graag zijn eigen invulling geeft aan de inrichting van de badkamer. Ook hier hebben wij voor een basisconcept 

gekozen rond de merken Villeroy & Boch (sanitair) en Grohe (kranen). Dit basisconcept zal voor de één voldoende 

zijn, een ander zal het aanpassen naar eigen smaak. 

Hoe mooi uw sanitair ook kan zijn, zonder een goede samenhang met de afwerking van de wanden en vloeren 

kan een badkamer of toilet niet volledig tot zijn recht komen. Daarom is er in de basis al keuze uit meerdere kleuren 

en facetten tegels. Maar uiteraard staat het u vrij om geheel naar eigen wens in materialisatie en design uw ideale 

afwerking te kiezen.

Waar de dag begint en eindigt 
Een keuken is niet alleen gemaakt om te koken. Het is vaak de plek waar de dag begint en 

eindigt. Waar de ene keer iets snel wordt opgewarmd en een andere keer uitgebreid wordt 

gekookt. In samenwerking met de specialisten van Bemmel & Kroon is per woning een basis-

keuken ontworpen. Hierbij is gekozen voor het kwaliteitsmerk Schuller en apparatuur van Siemens.

In de showroom kunt u de keuken en geselecteerde apparatuur uitgebreid bekijken.Voor deze 

basiskeuken geldt dat u kunt kiezen uit verschillende kleuren, materialen en stijlen. U kunt deze 

naar eigen smaak desgewenst uitbreiden en wijzigen. Ook kunt u kiezen voor een van de 

optionele uitbreidingspakketten. In de separate keukenbrochure zijn deze voor u uitgewerkt.
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Wanneer de voorbereidingen zijn getroffen volgt het slaan van de funderingspalen en de aanleg van de betonnen 
funderingsbalken. Inmiddels verschijnt de loodgieter ook al op de bouwplaats om de eerste rioolleidingen aan te 
brengen voordat er met een kraan de uit de fabriek afkomstige, zwaar geïsoleerde begane grondvloeren op de 
funderingsbalken worden gelegd. Na het leggen van de vloeren worden de kalkzandsteen wanden van de begane 
grond vervaardigd en voorzien van sparingen ter plaatse van de gevelopeningen. De woningscheidende wand zal 
als ankerloze spouwmuur worden uitgevoerd. Hiermee wordt een betere geluidsisolatie tussen u en uw toekomstige 
buren bereikt.

Na het vervaardigen van de wanden wordt een betonnen bekistingsplaatvloer gesteld en afgestort met beton.  
Het ziet er zo eenvoudig uit, maar een behoorlijke hoeveelheid leidingwerk ten behoeve van de installaties is  
dan inmiddels veilig “verpakt” in de betonnen vloer. De wanden van de eerste verdieping alsmede de tweede  
verdiepingsvloer worden op eenzelfde manier gerealiseerd.

De kalkzandsteen binnenspouw wordt voorzien van isolatiemateriaal en ter plaatse van de gevelopeningen worden 
hardhouten kozijnen met HR++ glas aangebracht.

Al snel wordt het ruwbouw beeld aan het oog onttrokken door het metselen van de buitengevels. Hier is gekozen 
voor een genuanceerde handvorm baksteen in 2 kleuren (plint en bij een aantal woningen is het opgaand werk gelijk 
aan de plint) wat een fraai en levendig beeld geeft.

Het metselwerk wordt op 3 lagen geaccentueerd door spekbanden van gevelsteen en betonnen waterslagen/
banden om zo het ware jaren ‘30 gevoel in de wijk los te maken. Ondertussen worden ook de goed isolerende 
sporenkappen met standaard dakkapel aangebracht (daar waar aangegeven) en kunnen de zwart voldonker of rood 
koper keramische dakpannen worden gelegd. 

Om de vormgeving te laten spreken,wordt deze rondom afgewerkt met een ruim overstekende en geprofileerde  
getimmerde houten goot. Het begint al aardig op een riant huis te lijken, maar er moet nog heel wat gebeuren voordat 
de oplevering kan plaatsvinden.

De verwarming van uw woning vindt plaats middels een centrale verwarmingsinstallatie van een cv-ketel met radiatoren 
en vloerverwarming op de begane grond. De centrale verwarmingsinstallatie en ventilatievoorzieningen zijn specifiek 
op uw woningtype afgestemd.

De pv-panelen worden op de individuele woning afgestemd. Het aantal, afmeting en de plaats van de pv-panelen 
zijn indicatief op de verkooptekeningen aangegeven. 

De houten binnentrappen (vurenhouten trappen bij type Opaal en Aquamarijn) en steenachtige binnenwanden  
vormen de basis voor de uiteindelijke indeling. 

Diverse leidingen worden waar nodig in de wanden en dekvloer opgenomen. Het wandtegelwerk van de badkamer 
wordt tot onderkant plafond betegeld (toilet tot 1.5 m1 hoogte) en het wordt tijd dat de stukadoor in beeld komt.

Alle betonnen plafonds worden met wit spuitwerk afgewerkt. De in het zicht zijnde schuine dakkappen/plafonds op 
de zolderruimten worden wit afgewerkt. 

Als de binnenkozijnen en fabrieksmatig gelakte stompe binnendeuren, compleet met hang- en sluitwerk, zijn geplaatst 
en ook het sanitair is aangebracht, is het nog een kwestie van dagen voordat de eerste oplevering kan plaatsvinden.

In de tuin wordt, afhankelijk van het woningtype, een houten berging of (aan gebouwde) gemetselde garage  
gebouwd en wordt de laatste hand gelegd aan de erfafscheidingen die tussen de tuin en het openbaar gebied  
worden geplaatst. Samen met de nodige openbare groenvoorzieningen geeft dit direct een rijk en aangekleed 
beeld. Afhankelijk van het seizoen zullen op gemeentegrond ook bomen worden geplant. 

Ook aan de veiligheid is middels openbare straatverlichting langs de parkeerstraten gedacht. Vlak voor het  
opleveren worden de installaties in bedrijf gesteld. De nutsbedrijven hebben hun leidingen tot in de meterkast 
aangebracht en de diverse installateurs zijn druk doende met het afmonteren en inregelen van de, bij de installatie 
behorende, onderdelen.

De trots voor velen is het keukenmeubel. Dit is een zeer persoonlijke zaak. Met continu zo’n 240 opstellingen in 
totaal en drie vestigingen (Den Haag, Zoeterwoude - Rijndijk en Cruquius) is Bemmel & Kroon de aangewezen  
keukenadviseur om uw droomkeuken vorm te geven.

Enkele weken voordat de woning daadwerkelijk aan u zal worden opgeleverd krijgt u hierover bericht van de aannemer. 
Deze tijd heeft u zelf hard nodig om van alles en nog wat te regelen, vóór de verhuizing echt kan plaatsvinden.

In deze brochure beperken wij ons tot hetgeen in hoofdlijnen betrekking heeft op uw nieuwe woning in Villapark  
Eikelenburgh, wat niet wegneemt dat het verkoopteam altijd voor u klaar staat om vragen te beantwoorden en 
adviezen te verstrekken. Meer informatie is beschikbaar via de verkopende makelaars. Uitvoerige informatie is  
beschikbaar middels een kopersmap.

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

Dat geldt voor de aannemer maar zeker ook voor u als koper. Nog 

voor de bouw van start gaat zult u een aantal keuzes kunnen  

maken ten aanzien van de uitvoering van uw woning. Een team 

van professionele adviseurs staat tot uw beschikking en zal u  

onder andere helpen bij het kiezen van de keukenopstelling, het  

tegelwerk en sanitair en u wegwijs maken in de lijst van alternatieven, 

uiteenlopend van een buitenkraan tot een complete uitbouw van de woon-

kamer en/of garage aan de tuinzijde. Daarnaast is er alle ruimte voor uw 

individuele wensen.

EEN GOEDE
VOORBEREIDING
IS HET HALVE WERK
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Type A
Amethyst
Twee-onder-één-kapwoningen

Type B
Toermalijn
Semi vrijstaande villa’s

Type C
Saffier
Vrijstaande villa’s

Type D
Robijn
Vrijstaande villa’s

Type E
Agaat
Eengezinswoningen

Type H
Opaal
Herenhuizen

Type J
Topaas
Semi vrijstaande villa’s

Type K
Jade
Eengezinswoningen

Type S
Smaragd
Eengezinswoningen

Garage optioneel

Type Hk
Aquamarijn
Twee-onder-één-kapwoningen

VOGELVLUCHT

FASE 7
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