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Hoekwoning 
met zijentree
TYPE A

Hoek- en 
tussenwoning 
zonder veranda
TYPE C

Hoek- en 
tussenwoning 
met veranda
TYPE B

DRIE TYPES VOLOP VARIATIE

De Verandawoningen aan het Hof zijn allemaal net even anders, maar toch duidelijk familie van 
elkaar. Eer komen drie rijtjes, waarbij negen woningen een veranda hebben en de twee andere 
een opvallend andere kap. Het derde type is de hoekwoning met zijentree. Bijzonder zijn de 
hoge kappen die voor veel extra ruimte op zolder zorgen. De stoere gevelstenen in combinatie 
met warme houten details geven de woningen een fraai aanzien, passend bij de sfeer van de 
nieuwe wijk. 
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‘Genieten en ontspannen...
In een oase van rust.’
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Hansgrohe douchethermostaat 

incl. glijstangset 65cm

SANITAIR

Douchegoot 700x70mm 

RVS Schlütter

Douchecombinatie

Silkline spiegel  

60 x 60 cm
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Wastafelcombinatie

Laufen Pro S wastafel 

60x46,5cm wit (exclusief kraan)

Silkline glasplanchet 

60x13cm mat gezuurd

Douchecombinatie

Aan deze flyer kunnen geen rechten ontleend worden

Hansgrohe douchethermostaat incl. glijstangset 65cm

Douchegoot t.b.v. douchehoek 700mm

Hansgrohe Focus 

wastafelmengkraan chroom



Laufen Pro Rimless wandcloset 

wit incl. zitting met deksel wit
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Geberit Sigma 01 bedieningspaneel 

wit  kunststof

Wandclosetcombinatie badkamer

Laufen Pro A fontein 36x25cm wit 

(exclusief kraan)
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Wandclosetcombinatie toiletruimte

Laufen Pro Rimless wandcloset 

wit incl. zitting met deksel wit

Geberit Sigma 01 bedieningspaneel 

wit  kunststof

Fonteincombinatie toiletruimte

Hansgrohe Focus E2 fonteinkraan 

chroom



Disclaimer: Dit magazine is met zorgvuldigheid samengesteld. Desalniettemin kan het magazine 
onjuistheden bevatten. Niets uit dit magazine mag worden gebruikt, verveelvoudigd en/of open-
baar gemaakt door middel van druk, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van VDM Woningen. Tekeningen en ‘artists impressions’ 
in dit magazine zijn indicatief en zo natuurgetrouw mogelijk getekend.


