
DE DRIESPRONG -12 APPARTEMENTEN

Veendijk 1, Loosdrecht



Op een schitterende locatie tussen de Loosdrechtse Plassen, in wat ook wel 'de
watertuin van Amsterdam' wordt genoemd, vindt u het luxueuze complex De
Driesprong.

Wij zijn trots 12 appartementen te mogen aanbieden nu de bestemming van de
voormalige hotelsuites naar permanent wonen zijn omgezet.

Momenteel zijn er 10 appartementen verkocht en zijn appartement nr 15 en nr 27
nog beschikbaar. 2 prachtig ruime appartementen.

Nr 15 een hoekappartement met recht uitzicht over de Loosdrechtseplas, 2
slaapkamers, 2 badkamers. Inclusief 2 parkeerplaatsen.

Nr 27 een royaal appartement met zij-uitzicht over de plas, een open haard, 2
slaapkamers, 2 badkamers, mogelijkheid tot een extra slaapkamer en inclusief een
parkeerplaats.

Elk appartement heeft zijn eigen p-ivé parkeerplaats(en) en een berging in de
beveiligde garage onder in het complex. Een ligplaats voor een boot behoort tot de
mogelijkheden. In totaal zijn er 6 ligplaatsen beschikbaar.

Binnen 30 autominuten bent u in Amsterdam/Schiphol en in de directe omgeving
zijn tal van gezellige restaurants, terrassen en jachthavens te vinden.

Zeer geschikt voor een watersportliefhebber, voor expats die graag een pied a
terre zoeken op een gunstige locatie, voor stellen/gezinnen die graag een
buitenverblijf buiten de stad zoeken of voor (oudere) personen die drempelloos
willen wonen.

Het complex beschikt over een concierge, lift, fitness, sauna en restaurant.

12 PRACHTIGE APPARTEMENTEN AAN DE LOOSDRECHTSE PLASSEN MET RIANT TERRAS, 
PARKING, BERGING EN LIFT

Loosdrechtse plas, Loenderveense plas, 
Vuntus



Nr 9 € 315.000,- verkocht

Nr 10 € 290.000,- verkocht

Nr 22 € 370.000,- verkocht

_________________________

Nr 7 € 335.000,- verkocht

Nr 8 € 270.000,- verkocht

Nr 14 € 630.000,- verkocht

Nr 15 € 715.000,-

Nr 21 € 315.000,- verkocht

Nr 23 € 395.000,- verkocht

Nr 27 € 695.000,-

Nr 30 € 495.000,- verkocht

Nr 31 € 390.000,- verkocht

PRIJZEN K.K.
Nr 9 66 m2

Nr 10 67 m2

Nr 22 66 m2

_____________________

Nr 7 72 m2

Nr 8 58 m2

Nr 14 86 m2

Nr 15 97 m2

Nr 21 58 m2

Nr 23 67 m2

Nr 27 122 m2

Nr 30 89 m2

Nr 31 68 m2

OPPERVLAKTE NEN SERVICEKOSTEN PER MND
Nr 9 € 314,06 excl parkeerplaats en berging

Nr 10 € 314,06 idem

Nr 22 € 314,05 idem

_______________________

Nr 7 € 346,46 idem

Nr 8 € 297,85 idem

Nr 14 € 427,49 idem

Nr 15 € 443,69 idem

Nr 21 € 297,85 idem

Nr 23 € 314,05 idem

Nr 27 € 411,28 idem

Nr 30 € 411,28 idem

Nr 31 € 297,85 idem

Huismeester, Lift, Fitness en Sauna









Voor Artist impressions Na



PLATTEGROND – 1STE VERDIEPING



PLATTEGROND APPARTEMENT 15 – (2 SLK)



PLATTEGROND – 2E VERDIEPING



PLATTEGROND APPARTEMENT 27 – (2 SLK)
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De Gooi- en Vechtstreek – met name Loosdrecht en het Gooi – zijn gewild bij jong en oud. 
De omgeving is rijk aan natuur en biedt talloze faciliteiten voor recreatie.

De Loosdrechtse Plassen bestaat uit een aantal middelgrote plassen met laagveenmoeras en 
vele oude veenpaden, dijken, eilanden en legakkers. Een gedeelte van de Loosdrechtse Plassen 
is aangewezen als beschermd gebied.

Talloze sfeervolle en zeer goede restaurants. En Laren, Amsterdam of Utrecht zijn alle binnen 
30 minuten bereikbaar.

LOKATIE

• 2 slaapkamers (of evt een mogelijkheid tot een 3e slaapkamer)
• Een complete keuken met oa magnetron/oven, ijskast en afwasmachine
• Luxe badkamer met bad/douche en privé wc
• Riant privé terras met uitzicht over de Loosdrechtese plas
• Veel kastruimte
• Gasten wc
• Aparte was-droogruimte
• Airconditioning in woonkamer en slaapkamer
• De appartementen zullen leeg opgeleverd worden, maar zijn nog in goede staat.

Verbouwings- of verfraaiingskosten zijn voor eigen rekening.
• Tegen betaling mogelijkheid tot oplevering zoals het modelappartement door

externe partij.
• Servicekosten: appartementen, zie pagina 3 brochure
• Servicekosten per parkeerplaats € 75,75 per maand, berging € 2,59 per maand
• Onder voorbehoud gunning
• Projectnotaris Nauta Dutilh

Veendijk 1
1231 PB Loosdrecht

Collegiaal met:


