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unieke, riante
XL-huizen



bouwnummer 39

De riante XL-huizen van type Ree zijn 
uniek en geschikt voor mensen die van 
ruimte houden. Het hoekhuis met 
bouwnummer 39 is de grootste. Door zijn 
dwarskap heeft hij een oppervlakte van 
maar liefst circa 185 m². De tuinen van Ree 
zijn zonnig, diep en groot genoeg voor 
een buitenkeuken en een ontspannen 
zithoek. De Ree is van binnen groter dan 
van buiten doet vermoeden. Dit XL-huis is 
met zijn 185m² groter dan een twee-
onder-een-kaphuis.

kenmerken
• Oppervlakte: 185 m² 
• Kaveloppervlakte: 202 m2 

• Ligging tuin: zuidoosten
• Parkeren op eigen terrein
• Nestkasten

vul je Ree aan met bijvoorbeeld deze optie: 
• Extra zonnepanelen 

begane grond
bnr. 39 als getekend

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

ree Hoekhuis xl

eerste verdieping 
bnr. 39 als getekend

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

tweede verdieping
bnr. 39 als getekend

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 



bouwnummers 40 t/m 43

De unieke, riante XL-huizen type Ree zijn 
bijzonder geschikt voor grote gezinnen en 
voor iedereen die op zoek is naar ruimte! 
Naast het hoekhuis bouwnummer 39, vind 
je nog 4 prachtige Reeën in dit rijtje met 
de bouwnummers 40 t/m 43. De tuinen 
van Ree zijn zonnig, diep en groot genoeg 
voor een buitenkeuken en een 
ontspannen zithoek. Sta je eenmaal 
binnen in huis, dan word je verrast door de 
ruimte. De XL-huizen zijn ongeveer net zo 
groot als een twee-onder-een kaphuis. 
Type Ree heeft een oppervlakte van circa 
168 m2.

kenmerken
• Oppervlakte: 168 m2

• Kaveloppervlakte: 160 m2 t/m 212 m2

• Ligging tuin: zuidoosten
• Parkeren op eigen terrein

vul je Ree aan met bijvoorbeeld deze opties: 
• Extra zonnepanelen 
• Dakkapel

begane grond
bnr. 40 en 42 als getekend
bnr. 41 en 43 gespiegeld

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

ree Rijtje van vi
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eerste verdieping
bnr. 40 en 42 als getekend
bnr. 41 en 43 gespiegeld

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

tweede verdieping
bnr. 40 en 42 als getekend
bnr. 41 en 43 gespiegeld

12. overloop
13. zolder

Deze plattegronden zijn een sfeerimpressie om je een beeld te geven van de mogelijkheden. 
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