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€ 180.000,-

v a n a f  c i r c a

v r i j  o p  n a a m  p r i j s

Groen, Rust en Ruimte!



begane grond verdieping zolder

type K1



begane grond verdieping zolder

In een rustige groene omgeving worden deze fraaie Koetshuis woningen gerealiseerd, ruime gezinswoningen in 
2 basis varianten:
• type K1; een hoekwoning van 410m³ met een totaal woonoppervlak van 110m²
• type K2; een hoekwoning van 370m³ met een totaal woonoppervlak van 100m²
Begane grond met ruime entree, woonkeuken en zitkamer. Verdieping met 3 slaapkamers, badkamer en vaste 
trap naar zolder.
Naast de geschetste woningindelingen zijn ook indelingsvarianten beschikbaar en diverse (uitbouw)opties.
De bijzondere architectuur en de hoogwaardige inrichting van de openbare ruimte alsmede het parkeren op 
eigen terrein met optie tot garage, maken dit wonen zeer speciaal. 
Dit alles omsloten door een authentieke landelijke omgeving maakt dit buitenwonen bovendien erg uitnodigend.

type K2



Bent u geïnteresseerd in één van onze woningen, dan kunt u het contactformulier invullen of direct contact opnemen met Adwin 
Brouwers of Hans Moors. Uw gegevens worden door de ontwikkelaar gebruikt om u zo passend mogelijke informatie te verschaffen 

over het project, dit alles onder voorbehoud. Daartoe kunnen we u benaderen via mail, of via de betrokken Woonconsulenten.

Veghels Buiten: een nieuwe visie op wonen

Veghels Buiten is een woongebied  dat in alle 
opzichten compleet nieuw is. Nieuwe huizen, 
nieuwe mogelijkheden, een nieuw concept. 

Wonen in buurtschappen
Veghels Buiten is geen gewone woonwijk. 
De huizen worden hier gebouwd in clusters, 
minidorpjes in het groen. Net als vroeger 
de Brabantse gehuchten. Er komen kleine 
en wat grotere buurtschappen, met elk een 
eigen identiteit. Allemaal liggen ze vrij in het 
landschap en midden in het groen. 

Adwin Brouwers
06 - 47 03 50 88
adwin@bmnp.nl

Hans Moors
06 - 22 29 11 04
hans@bmnp.nl

www.deabdijtuinveghel.nl
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