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Rustig centraal in Nederland gelegen villa op maximaal 
een uurtje van Amsterdam, Utrecht of Zwolle  op een 
privé ontwikkeling  naast de Golf Residentie Dronten. 

 Na een werkdag, even omkleden en een balletje slaan 
op de golf, kan. Inbegrepen is een permanent 
lidmaatschap voor twee personen . 

Een wandeling op een van de prachtige heidevelden bij 
Elspeet of Epe of de zandverstuivingen bij Nunspeet 
ook zo bereikbaar. Zeilen op het IJsselmeer vanuit de 
Jachthaven bij Lelystads 's avonds; nog even uit eten  
in één van de Hanzesteden  kan binnen een half uurtje. 

De villa is geheel in samenspraak met de eigenaren 
onder architectuur ontworpen en ingericht. Bij de 
inrichting is het bureau van Jean de Bouvrie betrokken 
geweest.  De tuin is eveneens door een tuinarchitect 
aangelegd.
 
Het geheel ligt op  een perceel van 1956  m2 en heeft 
een woonoppervlakte van 314 m2. 



ROOM NAME

De begane grond  heeft  naast de hal , woonkamer, keuken, eetruimte  

ook een master-bedroom unit. 

Lezen, tv kijken , gamen , daarvoor is  de family room  heel  geschikt.

Via de entree kan ook binnendoor de garage  worden bereikt. Hier is ook 

nog een grote  opslagruimte.. 

Een aparte  gasten-wc is ook aanwezig.

Tevens  is er een voorraadkamer waar ook de wasmachine/ droger zijn 

opgesteld.  

De villa is volledig drempelloos.

De begane grond is voorzien van inbraakwerend glas , in zones verdeelde 

alarminstallatie en vloerverwarming.

Family room/ Entree

Entree.



Woonkamer,  eetgedeelte en keuken lopen  

in elkaar over.  Het geheel wordt verbonden  

door een  eiken parket vloer met 

vloerverwarming.

De keuken is een Bulthaupt en van alle 

gemakken voorzien:  combi oven/  

stoomoven/  wijnkast/  koelkast met apart 

vriesgedeelte  (de apparatuur is van 

Gagggenau)

Het woongedeelte  heeft een hout 

gestookte haard en uitzicht op terras, tuin  

en achterliggende polder. 



.

Master bedroom
De ouderslaapkamer is apart gesitueerd op de 

begane  grond. Er is een  geruisloze airconditioning 

unit aangelegd voor dit gedeelte.  De slaapkamer 

heeft uitzicht op de tuin en aangrenzend is de 

badkamer met verzonken spa bad. Twee gescheiden 

wastafels met kastjes complementen het geheel.

Een aparte  inloopdouche en toilet zijn aansluitend 

bereikbaar . 

Een walk-in closet  is  ook aanwezig. 

   



Eerste verdieping
De 1e verdieping is vanuit  de entree te bereiken.

Op deze verdieping bevindt zich de studeerkamer. 

Het is een vide, die uitkijkt op de 

benedenverdieping. Eventueel is van deze kamer 

nog een derde slaapkamer te maken. 

Daarnaast bevinden zich op deze verdieping twee 

slaapkamers die beide verbonden zijn met de 

gemeenschappelijke badkamer.  De badkamer 

heeft een inloopdouche, wastafel en wc.

Ook op deze verdieping is een aparte wc aanwezig

Beide slaapkamers hebben ieder een eigen 

kastenwand.







Bijzonderheden

- De villa is gebouwd met  klassiek gemetselde muren en in het werk 
gestort beton. Er is alleen maar gebruik gemaakt van hoogwaardige 
materialen. 

- Het  terrein is onderdeel van een Vereniging van Eigenaren; deze 
onderhoudt het terrein en de wegen.

- Twee golf-lidmaatschappen zijn inbegrepen.
- Er is geen kelder of vliering.
- De ontwikkeling wordt nog door de project-ontwikkelaar afgerond. 
- De meubels zijn in onderling overleg te koop. 
- Glasvezelkabel  is aangelegd. 

 DISCLAIMER

De verkoopomschrijving  waaronder doch niet uitsluitend maatvoering, heeft  nadrukkelijk een 

indicatief karakter: er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Verrekening wegens over- of 

ondermaat is uitgesloten. Het schriftelijkheidsvereiste wordt van toepassing verklaard, ook indien 

één van de partijen als professionele koper kan worden aangemerkt. Aanbieding vrijblijvend, 

oplevering in overleg. 

Pat ricia uit  de Bos

Sales associate

Netherlands Sotheby's International Realty

Wilt u meer informatie over dit object ?  neem 
dan contact op met ons kantoor., per mail/  
telfoon/  whatsapp.

info@sothebysrealty.nl 

088 374 7000 of direct +31 6 515 90 369
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