
De Broeckgouw uitgel icht : 
4  twee - onder-één-kapwoningen voor star ters

TWEE- ONDER-ÉÉN-KAPWONING ‘ALEXIA’

Impressie 
woningtype 

Alexia

Ti jdens de bouwmarkt  op 23 september 2014 worden 40 woningen in fase 7&8 

gepresenteerd waaronder ook v ier  twee - onder-één-kapwoningen in het  star terssegment. 

Bi jzondere woningen op ruime kavels  welke z ich dicht  bi j  het  natuurpark bevinden.

www.debroeckgouw.nl www.edam-volendam.nl

*De opgenomen Ar t is t  Impress ions op deze pagina geven een impress ie  weer. Derhalve kunnen hier  geen rechten aan worden ont leend.

WONINGTYPE ALEXIA

Ti jdens de bouwmarkt  van 23 september 2014 

wordt  in fase 7&8 van de Broeckgouw een 

vier ta l  twee - onder-één-kapwoningen in het 

star tersegment gepresenteerd.

Het  betref t  een aangepast  ontwerp van het  eerder 

aangeboden woningtype Alexia . Voor di t  ontwerp 

hebben wi j  a l les  ui t  de kast  gehaald om de woning 

scherper  in pr i js  aan te kunnen bieden en waarbi j 

de woonkwal i te i t  gehandhaafd is . De woning heef t 

bovendien a ls  basis  een externe berging gekregen, 

waarmee de begane grond met een beukmaat van 

6 meter  royaal  i s  te  noemen. 

Voor een vaste minderpr i js   van € 8.500, -  V.O.N. 

is  het  mogel i jk  om uw berging inpandig aan te 

brengen. Voor deze woning z i jn tevens vele  opt ies 

en uitbreidingen mogel i jk , zodat  de woning geheel 

naar  wens is  aan te passen.

De l igging van deze woningen is  pracht ig  aan 

de r inglaan;  tegenover  de vr i je  kavels  en v lak 

aan het  natuurpark. Aangezien sprake is  van 

een woningtype in het  star tersegment, is  het 

toewijz ingsbeleid met voorrang voor star ters  van 

toepassing.

Kom naar de 
bouwmarkt op 

23 september a.s . 
in PX Volendam 

18.00 – 20.00 uur.
Vri je inloopavond. 

Iedereen is 
welkom!
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