Halfvrijstaande, hoek– en tussen
woningen Noorderpolder

Turquoise type T
Turquoise Type Q wordt gebouwd op 3 prachtig gelegen kavels aan weerskanten van de straat!
De kavels zijn divers qua bezonning en afmetingen . Elke
achtertuin is via een (gezamenlijke) achterom bereikbaar.
De achtertuinen liggen goed bezond op het oosten of
zuidwesten! De woningen worden optioneel voorzien
van een buiten berging. Meer info: blauwgroeneoase.nl

Halfvrijstaande, hoek– en
tussenwoningen

Turquoise type T

Prijs vanaf v.o.n.

€204.900,-Aan de noordrand van Zierikzee verrijst een
woongebied vol blauw en groen. Slechts 50% van
Noorderpolder wordt daadwerkelijk bebouwd.
De helft van het gebied wordt ingevuld met openbaar groen en water. Een unieke en gewaagde
modus. De ontwikkelaars zijn er van overtuigd dat
de omgeving van belang is voor kwalitatief wonen.

Verkoopinformatie:

Delta Makelaardij

Bijdevaate Makelaardij

www.deltamakelaardij.nl

www.bijdevaate.nl

Zierikzee:

Zierikzee:

Manhuisstraat 1-3

tel. 0111 - 417 808

Grachtweg 23

tel. 0111 - 45 34 00

Daarnaast zetten de ontwikkelaars hoog in op
betaalbaar wonen; in aanschaf en onderhoud.
Met praktische, duurzame woningen onder architectuur gebouwd. De garantie voor een perfecte prijs/
kwaliteit-verhouding. Minder fratsen, dus meer
(leef)ruimte én waar voor uw geld. Op wandelafstand
van de binnenstad en op slechts 45 autominuten van
de randstad. En, op een 'eiland' vol mogelijkheden,
(water)-recreatie, kilometers lange stranden en een
zonnig klimaat.
Wonen en leven in de blauw-groene oase!
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Hoekwoningen

Turquoise typeT

Begane grond

1 e verdieping

2 e verdieping

Type T biedt u een ruime begane grond met goede indelingsmogelijkheden!

De royale ouderslaapkamer biedt ruimte voor hoge en lage kasten.
Ook de beide andere slaapkamers zijn goed bruikbaar. Optioneel is
aan de achterzijde een brede dakkapel mogelijk zodat beide slaapkamers nog ruimer en lichter worden. De badkamer is voorzien van een
toilet, douche en wastafel en biedt ruimte voor een bad.

Op de tweede verdieping is de met een vaste trap bereikbare grote zolder
gelegen, met de cv-ketel en de wasmachineaansluiting.

De woning is naar wens uit te breiden met een aanbouw aan de achterzijde van
de woning. Dat levert een extra grote woonkamer op. Aan de achterzijde is de
tuin te bereiken door de tuindeur. Aan de voorkant van de woning is de ruime
keuken gesitueerd.
Kortom: alle ruimte dus voor uw eigen woonwensen!

Optioneel kan op de tweede verdieping een riante hobbyruimte/berging
worden gerealiseerd.

