Acanthus: eindeloos variëren

De BinnenSingel biedt eigenzinnige
woningen met verrassend praktische
woonoplossingen.
Veel variatie en ú maakt de keuze.
Uit bijvoorbeeld één van onze woningtypen en uit de talloze indelingsmogelijkheden.
Woningtype Acanthus (7A) biedt net als grote
broers Digitalis (7D) en Digitalis Varia (7E)
3 lagen woongenot. Voor bijvoorbeeld een
gezin met kinderen, van dollende peuters tot
eigenzinnige tieners. Of voor duo’s met een
uitgebreide vriendenkring die ná het tafelen
allemaal een eigen slaapplek en badderruimte
krijgen. Of voor creatievelingen met behoefte
aan een eigen ‘atelier’, waar hobby of muziek
de boventoon voert.

Wie voor ruimte en
vrijheid kiest

Acanthus biedt voor iedere situatie of smaak
een verrassende oplossing en ruimte.
De hoge plafonds en opmerkelijk hoge ramen
zorgen voor véél licht. Dit geeft een eindeloos
gevoel van ruimte. Ruimte die rust geeft,
inspireert en uitdaagt…..
Woningtype Acanthus vind je aan De Singel,
De BinnenAllee en aan het Plantsoen. Kijk voor
meer informatie op onze website of loop eens
binnen bij het informatiecentrum Ypenburg.
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Openingstijden modelwoning:
elke zaterdag 12.00 - 14.00 uur
of op afspraak

Acanthus: eindeloos variëren

Graag laten wij u kennismaken met
enkele indelingsmogelijkheden van
Acanthus en sfeerbeelden uit de
modelwoning.
Ruimte om uitgebreid te
kokkerellen of samen te ontbijten.

De begane grond heeft veel variatiemogelijkheden. Door het schuiven met de toegang naar
keuken of woonkamer creëert u een eigen
hoek. Voor een extra grote zit- of eethoek of
juist extra ruimte in de keuken.

Acanthus

Zo’n eetkeuken wordt al gauw de belangrijkste
plek in huis. Een plek waar de kinderen over
school kletsen of je vrienden borrelen, terwijl
jij gezellig aan het rommelen en koken bent.
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U kunt de badkamer uitbreiden tot een sfeervolle
ruimte waarin pas echt in alle rust voor het
ruime sop kan worden gekozen.
En van 2 slaapkamers maakt u in een handomdraai een fraaie masterbedroom. Wel eens
gedacht aan een walk-in-closet? Het zijn maar
enkele opties…….
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Een extra grote badkamer om
samen te badderen.

Meer weten?
Onze modelwoningen Acanthus en Digitalis
zijn elke zaterdag geopend van 12.00 - 14.00
uur of op afspraak te bezichtigen.
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Eindeloze ruimte die
inspireert en uitdaagt…..
De riante overloop met
volop daglicht vormt een
uitstekend atelier.
Je talent voor schilderen,
knutselen, musiceren of
dichten krijgt hier een
kans!
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Samen aan het ontbijt? In jouw huis geen ochtendspits meer, want voor de kids of de logees
maak je een eigen extra badkamer.
Royale badkamer, extra badkamer, riant atelier,
ruime was- en bergruimte, extra bergruimte,
nog een slaapkamer…… Begint het u al te duizelen? En dat allemaal in een ruimte die ‘overloop’ wordt genoemd. U kiest, Acanthus biedt
het.

Extra badkamer of
extra bergruimte, naar
uw wensen in te vullen.

WM

Acanthus heeft op de begane grond een royale
living en open (eet-)keuken. En via een schuifpui in beide ruimten, betrekt u zowel de voorals achtertuin bij uw leefruimte.
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