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Ruimte te over.
Het gevoel van pure luxe: ruimte ‘over’.
Maar al snel merk je dat je ook met díe ruimte wel raad
weet. We hebben alvast een viertal inrichtingsmogelijk-
heden voor u geschetst.
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www.DeBinnenSingel.nl
De BinnenSingel is een project van Bouwcollectief D’Artagnan, een samenwerkingsverband tussen: 

B.M. van Houwelingen Projectontwikkeling B.V., Hijbeek Projektontwikkeling bv, Stam+De Koning Vastgoed B.V., Bouwbedrijf Gebr. van Wanrooij B.V. 

Naast een ouderkamer
en een tienerkamer vind

je hier – op de extra
royale overloop - een
prima plek om even
achter je pc te gaan

zitten of je conditie op
te vijzelen.

Een kamer voor de kids en
een volwassen tienerkamer.
Met daarnaast een ruimte
waar ze zich met vriendjes
of vriendinnetjes eindeloos

kunnen vermaken.

Wat je noemt
een masterbedroom met

werkelijk alles er op en er aan.
En met een extra muurtje creëer
je een extra grote badkamer én

meer opbergruimte.

Een kamer voor je hobby en
een handige kamer voor

logees en extra bergruimte.
Met een kleine aanpassing
wordt deze ruimte zo een
perfecte werkruimte of

een extra badkamer.
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Digitalis: een huis waarin alles kán.

Digitalis is in vierkante meters
woongenot de ‘grote broer’ van
Acanthus en Digitalis Varia.
Bekijkt u deze woningen ook eens!
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