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Heerlijke com
plete huize

n



bouwnummers 1 t/m 6, 
7 t/m 12, 13 t/m 18
De huizen van Das zijn heerlijke complete 
huizen dwars op de bosrand. De huizen 
hebben allemaal een fijne tuin en worden 
gebouwd in drie rijtjes van zes. De huizen 
worden compleet opgeleverd, inclusief 
een open keuken van SieMatic, modern 
sanitair en tegelwerk. Via de 
openslaande deuren in de woonkamer 
loop je zo je tuin in die maar liefst 8 tot 9 
meter diep is en een eigen achterom 
heeft. De huizen hebben een oppervlakte 
van circa 130 m2.

kenmerken
• Oppervlakte: 130 m2 | 143 m2 (1, 7 en 13) 
• Kaveloppervlakte: 110 m2 t/m 190 m2

• Ligging tuin: noordoosten (7 t/m 12) |  
zuidwesten (1 t/m 6 en 13 t/m 18) 

• Parkeren in parkeerbos
• Nestkast (bnr. 1, 6, 7, 12, 13, 18)

vul je Das aan met bijvoorbeeld deze opties: 
• Extra zonnepanelen
• Uitbouw verschillende maten 
• Dakkapel (m.u.v. bnr. 01, 07 en 13)

begane grond
bnr.  12 als getekend, 03, 05, 08, 10, 15 en 17 zonder zijraam
bnr. 06 en 18 gespiegeld, 02, 04, 06, 09, 11, 14 en 16 
gespiegeld zonder zijraam

1.  entree
2.  toilet
3.  techniekkast
4.  trapkast
5.  keuken
6.  woonkamer

das Rijtje van ze
s

eerste verdieping
bnr.  12 als getekend, 03, 05, 08, 10, 15 en 17 
zonder zijraam
bnr. 06 en 18 gespiegeld, 02, 04, 06, 09, 11, 
14 en 16 gespiegeld zonder zijraam

7.  overloop
8.  slaapkamer 1
9.   slaapkamer 2
10.  slaapkamer 3
11.  badkamer

tweede verdieping
bnr.  12 als getekend, 03, 05, 08, 10, 15 en 17 
zonder zijraam
bnr. 06 en 18 gespiegeld, 02, 04, 06, 09, 11, 
14 en 16 gespiegeld zonder zijraam

12. overloop
13. zolder

Deze plattegronden zijn een sfeerimpressie om je een beeld te geven van de mogelijkheden. 
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kijk ook op nobelhorst.nl 



begane grond
bnr. 01 en 13 als getekend
bnr. 07 gespiegeld 

1.  entree
2.  toilet
3.  techniekkast
4.  trapkast
5.  keuken
6.  woonkamer

eerste verdieping
bnr. 01 en 13 als getekend
bnr. 07 gespiegeld 

7.  overloop
8.  slaapkamer 1
9.   slaapkamer 2
10.  slaapkamer 3
11.  badkamer

tweede verdieping
bnr. 01 en 13 als getekend
bnr. 07 gespiegeld 

12. overloop
13. zolder

Deze plattegronden zijn een sfeerimpressie om je een beeld te geven van de mogelijkheden. kijk ook op nobelhorst.nl 


