Plattegronden
van de woningen

< 4086 >

< 3600 >

< 4000 >

< 4740 >

•

Comfortabel en veilig wonen

•

Standaard met ruime slaapkamer
en badkamer op begane grond
/gelijkvloers

•

Multifunctioneel voor zowel
starters als jonge senioren

•

Brede en diepe achtertuin/-straat
br. ± 8,20 op het zuiden

•

Energiezuinig, duurzaam
en milieuvriendelijk

•

Diverse optiemogelijkheden

Badkamer

< 2200 >

Keuken

Trapkast

< 3110 >

Woning voor nu én voor later
(levensloop geschikt)

Optie:
slaapkamer

< 2500 >

•

< 3000 >

Extra brede woningen

< 8800 >

•

Slaapkamer

< 7230 >

Woonkamer

Zolder

< 4740 >

Optie:
slaapkamer

meterkast

Hal
Toilet

•

Vele keuzemogelijkheden om
dit huis tot uw huis te maken
< 3056 >

Kwalitatief hoog
afwerkingsniveau!

Begane grond

Eerste verdieping

Tweede verdieping

• Schitterende locatie
• Karakteristieke eigentijdse architectuur

Aantrekkelijk
wonen
aan de Logger

• Royale ruime kavels met brede
achtertuinen op het zuiden
• Aantrekkelijke kindvriendelijke omgeving
• Dicht bij voorzieningen zoals
winkelcentrum, apotheek en huisartsen,
kerken, sporthal en scholen
• Fraai wandelpark met vijver
op loopafstand
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Duurzaam bouwen
Bij de realisatie van uw woning worden zo
veel mogelijke bouwmaterialen gebruikt die

aan de Logger - Zeewijk - Urk

op een milieuvriendelijke wijze zijn
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geproduceerd of gewonnen. Ook passen
we maatregelen toe om energie bronnen
zoals gas, water en elektriciteit te sparen.
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Situatie

Kleine wijzigingen
voorbehouden. Aan
de situatietekening
kunnen geen rechten
worden ontleend.

Urk

Ontwikkeling

Informatie en verkoop

Prota Zeewijk BV
Wijk 2 no. 11, 8321 EP Urk
0527 - 686 116
www.prota.nl
info@prota.nl

Schol Vastgoed
De Hofstee 6, 8321 HG Urk
0527-687 377
info@scholopurk.nl
www.scholopurk.nl

aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

98

14 royale twee-onder-een
kapwoningen
de perfecte combinatie van romantisch,
sfeervol, rustiek met een luxe uitstraling
en betaalbaar wonen!

