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Levensgenieters wonen op het water



Levensgenieters wonen op het water

‘s Morgens doe je de gordijnen van de slaapkamer open. 
Het zonnetje weerkaatst via het water door het raam 
naar binnen. Eendjes drijven vrolijk kwakend voorbij en 
wensen je een goede morgen. ‘s Avonds kijk je vanaf je 
terras over het water en geniet je van de rust. Heerlijk na 
een dag werken. 

Door het moderne ontwerp en het materiaalgebruik van 
de buitengevel ogen de drijvende woningen stoer en 
stijlvol. Ze liggen centraal in de levendige wijk! Met veel 
ruimte en oog voor privacy zijn ze ontworpen om heerlijk 
te wonen. 



Duurzaam en Zorgeloos 
Waterwonen

De drijvende woningen zijn duurzaam en perfect 
geïsoleerd. Door de optimale isolatie zijn ze zeer 
energiezuinig. De woningen zijn in de basis zo 
ontworpen dat een laag energieverbruik vanzelfsprekend 
is. Ze zijn voorzien van zonnepanelen en aangesloten op 
stadverwarming. 
Goed om te weten dat de waterwoningen voldoen 
aan de nieuwste isolatie eisen van het Bouwbesluit en 
hiermee dus aan alle eisen die u stelt aan comfortabel 
wonen. 
Op de wal bevindt zich een berging. Via een loopbrug 
met vast bordes bereikt u uw woning. 

Financiering 
De drijvende woningen worden met palen verankerd 
aan de bodem, blijven daar permanent liggen en worden 
ingeschreven in het scheepsregister. Dit betekent dat u 
een financiering voor een hypotheek kunt afsluiten. Dat 
kan zowel bij de Rabobank als de Triodos bank.



RUIMTE, LICHT EN UITZICHT

Ruimte, licht en uitzicht zijn op deze prachtige locatie 
ruim aanwezig. Dit inspireerden ons voor het ontwerp 
van deze stoere en stijlvolle waterwoningen. Door de 
grote ramen aan de waterzijde zijn ze sterk georiënteerd 
op het water. 



Vrij indeelbaar
Creëer een open 

werkruimte

Royale inloopkast



Mijn waterwoning :-)
De indeling is gewoon goed! Heerlijk licht, 
ruim en slim ingedeeld. Aanpasbaar aan uw 
eigen woonwensen. U kunt uw eigen indeling 
bepalen. Ziet u al voor u hoe u zo van de 
kamer het heerlijke terras op loopt?

Het 
gebruiksoppervlak 

is 125 m2



IN DETAIL 

ROBUUST, MODERN, STIJLVOL

De gevels zijn een combinatie van Westen Red Cedar 
en Eternit. Dat geeft een modern, robuust en stijlvol 
karakter aan de drijvende woning.
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AANGENAAM ABC ARKENBOUW

ABC Arkenbouw is toonaangevend in het 

bouwen van drijvende woningen. In de 

uiterst moderne fabricagehal worden de 

nieuwste technologieën op het gebied 

van bouwmethoden en duurzaamheid 

toegepast. De drijvende woningen worden 

volledig onderdak gebouwd. U bent altijd 

van harte welkom een kijkje te komen 

nemen. 

ABC Arkenbouw

Griend 3, 8320 AC Urk

T 0527 201345

www.arkenbouw.nl

info@arkenbouw.nl

Punt Makelaars

Weerdsingel O.Z. 48, 3514 AD Utrecht

T 030 2737464

www.puntmakelaars.nl

nieuwbouw@puntmakelaars.nl

Disclaimer: Deze folder is met zorgvuldigheid samengesteld. 
Desalniettemin kan de folder onjuistheden bevatten. Niets uit deze 
folder mag worden gebruikt, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt 
door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere 
wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ABC 
Arkenbouw B.V. Tekeningen en ‘artist impressions’ in deze folder zijn 
indicatief en zo natuurgetrouw mogelijk getekend. Aan deze folder 
kunnen geen rechten worden ontleend.

Terwijde - Leidsche Rijn Utrecht
Jules Stynestraat

1 3 5 7 9 11 15 19

modelwoning


