
Omschrijving

MYSTIEKE VILLA AAN DE VINKEVEENSE PLASSEN

Prachtige, luxe en ruime villa direct gelegen aan de Vinkeveense plassen v.v. inpandig
zwembad.
Deze villa mag met recht een architectonisch meesterwerk worden genoemd. Het
uiterlijk is robuust en solide door de materiaalmix van een bijzonder graniet en
roestvrijstaal. Maar is daarentegen ook transparant en verfijnd te noemen door het glas
en de gedeeltelijk zwevende vorm van het hoofdgebouw. 

De grootte van deze villa biedt ruimte aan alle woonwensen die u van een villa van deze
signatuur mag verwachten. De inhoud bedraagt ca. 4.000 m³ en is gelegen op een perceel
van 4.720 m² en is aan drie zijden omgeven door water en beslaat gedeeltelijk het eigen
vaarwater. De bereikbaarheid per zowel auto als boot is goed. 

Het gastenverblijf staat haaks op het hoofdgebouw en verdeelt het voorterrein in een
besloten privé tuin en een parkeergedeelte. Op het perceel is tevens een royaal boothuis
gelegen. De toegang via de eigen brug is beveiligd met een stalen toegangshek met
afstandbediening. 

Indeling 
De ronde roodkoperen entree lokt de bezoeker als het ware het huis in. 
Het hoofdgebouw heeft een royale hoge hal van waaruit diverse zichtlijnen de ruimtes
met elkaar verbinden. Enerzijds heeft u zicht op het royale gastenverblijf, anderzijds op
het inpandige zwembad en in de hoogte op de verdieping met vide. Vanuit de hal is er
o.a. toegang tot de ruime, lichte woonkamer met manshoge open haard en diverse
uitloopmogelijkheden naar buiten. Het gastenverblijf bestaande uit twee royale
slaapvertrekken met elk een eigen badkamer. De luxueuze woonkeuken heeft o.a. een
kookeiland en toegang tot de tuin. Verder treft u op de begane grond het inpandige
zwembad, Turks bad en sauna.

De royale bordestrap leidt naar de verdieping met vide. Hier bevindt zich o.a. een
kantoorgedeelte met vide naar het zwembad, toegang tot het boventerras met
fenomenaal uitzicht, een (kinder)slaapkamer met eigen badkamer, een solarium en de
master-bedroom. Deze zeer ruime ouderslaapkamer is voorzien van openhaard en biedt
tevens toegang tot het boventerras. De aangrenzende royale en luxueuze design
badkamer is o.a. voorzien van een podiumwhirlpool. Aansluitend is er een privé
kleedkamer, volledig voorzien van kastenwanden. 
De kelderverdieping ten slotte biedt ruimte aan de parkeergarage voor vijf auto’s. Er is
een wijnproeflokaal met klimaatkelder en de technische ruimtes zijn hier gesitueerd. 

Staat van onderhoud 
Deze markante villa onderscheidt zich door uniciteit, kwaliteit en de doordachte
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Deze woning op funda: http://funda.nl/47984200

Baambrugse Zuwe 141 E
3645 AE Vinkeveen
600 m² / 4.720 m² · 8 kamers

€ 7.500.000 k.k.

http://www.funda.nl/koop/vinkeveen/huis-47984200-baambrugse-zuwe-141-e/print/laren@voorma-walch.nl
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materiaalkeuze, vakkundige afwerking en techniek. De verfijning zit hem in de details en
alle denkbare comfort en luxe. 

Feiten 
Oppervlakte van het perceel bedraagt 4.720 m² 
De inhoud van het woonhuis 4.000 m³ 
Het woonoppervlakte ca. 600 m² 
Het bouwjaar is 2002

€ 7.500.000 k.k.

6+ maanden

Beschikbaar

In overleg

Villa, vrijstaande woning

Bestaande bouw

2002

600 m²

4.720 m²

4.000 m³

8 kamers (4 slaapkamers)

4 badkamers

Sauna, 2 ligbaden, 4 douches en 4 toiletten

2 woonlagen en een kelder

Stoomcabine, sauna, jacuzzi, zwembad en alarminstallatie

Niet beschikbaar

Volledig geïsoleerd

Vloerverwarming geheel, open haard en C.V.-ketel

C.V.-ketel

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs

Aangeboden sinds

Status

Aanvaarding

Bouw

Soort woonhuis

Soort bouw

Bouwjaar

Oppervlakten en inhoud

Gebruiksoppervlakten

Wonen (= woonoppervlakte)

Perceeloppervlakte

Inhoud

Indeling

Aantal kamers

Aantal badkamers

Badkamervoorzieningen

Aantal woonlagen

Voorzieningen

Energie

Energielabel

Isolatie

Verwarming

Warm water

Kadastrale gegevens



4.720 m²

Volle eigendom

Vrij uitzicht en aan water

Tuin rondom

Vrijstaande houten berging

Elektra

Inpandig

5 auto's

Stromend water, elektra en verwarming

Niet aanwezig, wel mogelijk inpandig

Vinkeveen A 4113

Oppervlakte

Eigendomssituatie

Buitenruimte

Ligging

Tuin

Bergruimte

Schuur/berging

Voorzieningen

Garage

Soort garage

Capaciteit

Voorzieningen

Bedrijfsruimte

Praktijkruimte

Foto’s
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