
Omschrijving

Algemeen
Laat u meeslepen in het unieke woonconcept dat is gerealiseerd om optimaal te kunnen
genieten van het meest kostbare bezit namelijk uw thuis.

Architectuur
Deze unieke Villa is gebouwd door architect Peter Agterberg in zijn herkenbare moderne
stijl en met een bijzondere indeling en lijnenspel. De ruimtes en indeling hebben een
optimale samenhang voor een fantastisch woongenot. Meer over Peter Achterberg vindt u
op 

Perceel
Het perceel omvat kadastraal 4781 vierkante meter eigen grond en water. Het
bestanddeel water bedraagt ongeveer 1000 m2. Het toegangspad is in 1/2 onverdeeld
eigendom. De andere helft is in eigendom van de eigenaren van huisnummer 290. 
Op het perceel zijn naast de Villa nog aangebracht een onderheide oprijlaan en
parkeerplaatsen, een buitenberging aanlegsteigers en een zonovergoten tuin. 
Een gedeelte van het perceel bestaat uit een eiland tegenover de Villa, waardoor uw
privacy en uitzicht wordt gegarendeerd. 
Het recht van de dertiende penning is van toepassing. Mocht u niet weten wat dit recht
inhoud dan is nadere informatie verkrijgbaar via informatie.

De Villa
Deze vrijstaande villa heeft op de begane grond twee trappen naar de verdieping en
kelder.
Op de begane grond is er de woonkamer die opgedeeld is in drie gedeelten elk met een
Boley open haard en parketvloer. De ramen aan de zijde van de woonkamer zijn een
stukje naar binnen geplaatst waardoor er een omloop is. Deze omloop is voorzien van

grote horizontale lamellen die elektrisch kunnen worden bedient. De (Bulthaup) keuken is
het hart van de villa en heeft onder andere een zeven meter lang RVS aanrechtblad en
apparatuur van de merken Imperial en Gaggenau (Teppanyaki- en gaskookplaat, grill,
friteuse, koffiemachine, oven, magnetron, steamer, koelkast, vrieskast met ijsmachine,
vaatwasser, twee afzuigschouwen en geïntegreerde stofzuiger). De vloer in de keuken en
hal is belegd met hardstenen plavuizen. Verder zijn er nog een design toilet, imposante
ontvangsthal, berging, drie inpandige garages, botenhuis en veel lichtingval door de
enorme glaspartijen echter wel met een grote mate van privacy. 
Op de verdieping is er een overloop die toegang verschaft tot het dakterras. Daarnaast is
er een corridor met vide vanwaar er zicht is op de woonkamer met aan het einde een
open werkplek. Er zijn op deze verdieping vier ruime slaapkamers (één van deze
slaapkamers is eenvoudig te splitsen door middel van een tussenmuur, alle andere
voorzieningen zoals een toegangsdeur en elektra zijn hier reeds op ingericht). Drie
badkamers waarvan er twee zijn uitgevoerd met douche, toilet en wastafel en de
hoofdbadkamer met uniek massief granieten ligbad en wastafel, stortdouche, toilet en
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bidet. Naast deze badkamer is er de wasruimte en ouderslaapkamer met marmeren vloer
en een ingebouwde kastenwand.
De kelder is grandioos uitgedost met alle denkbare comfort op het gebied van wellness,
zo zijn er de kleedruimtes, douches, toilet, fitnessstudio, hammam, sauna, whirlpool,
zwembad en bioscoopruimte met mogelijkheid voor loungebar. Het zwembad is een
zuurstofbad, dit houd in dat er vrijwel geen chloor hoeft te worden toegevoegd om het
water schoon te houden. Het zwembad heeft onderwaterverlichting, een sterrenhemel,
een jetstream (waterstroom om tegenin te zwemmen) en een automatische isolatiecover.
Verder zijn er nog de technische ruimtes, wijnkelder en fietsenberging. 
De muren in de villa zijn afgewerkt met het duurzame Unilit.

Het appartement
Via het dakterras op de verdieping is het appartement bereikbaar dat zich bevindt boven
het botenhuis. Het eventueel overdekt bereikbaar maken van dit appartement behoort
tot de mogelijkheden. In het appartement is een woonkamer, eenvoudige keuken,
slaapkamer en badkamer met bad/douchecombinatie, toilet en wastafel. Dit
appartement met bijzonder fraai uitzicht is uitermate geschikt als gastenverblijf.

Installaties
- De villa is uitgerust met een volledig Domotica systeem bestaande uit touch screen
schermen in elke ruimte met onder andere de volgende bedienbare functies:
• Muziek
• Verlichting
• Beveiligingscamera’s
• Ramen
• Zwembad
• Beamer
- De muziekinstallatie bestaat uit een 19 inch Rack in de kelder met in alle leefruimtes en
op het terras ingebouwde hoge kwaliteit boxen.
- De verlichting is vooraf ingesteld. Door één druk op de knop wordt een ruimte verlicht
in de gewenste sfeer.
- De villa wordt verwarmd door muur- en vloerverwarming, zodoende zijn er geen
radiatoren, daarnaast is er een plenum.

€ 5.900.000 k.k.

€ 6.250.000 k.k.

6+ maanden

Beschikbaar

In overleg

Villa, vrijstaande woning

Bestaande bouw

2003

Gestoffeerd, gemeubileerd en dubbele bewoning aanwezig

Plat dak

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs

Oorspronkelijke vraagprijs

Aangeboden sinds

Status

Aanvaarding

Bouw

Soort woonhuis

Bouwvorm

Bouwjaar

Specifiek

Soort dak



1.200 m²

5 m²

4.781 m²

4.000 m³

12 kamers (5 slaapkamers)

3 badkamers en 2 aparte toiletten

2 ligbaden, 2 douches en 3 toiletten

3 woonlagen en een kelder

Alarminstallatie, jacuzzi, schuifpui, buitenzonwering en zwembad

Niet beschikbaar

Volledig geïsoleerd

Open haard, vloerverwarming geheel en muurverwarming

C.V.-ketel

276 m² (deelperceel)

Volle eigendom

2.905 m²

Volle eigendom

1.600 m²

Volle eigendom

Aan water

Tuin rondom

Frans balkon aanwezig

Vrijstaande stenen berging

Oppervlakten en inhoud

Gebruiksoppervlakten

Wonen (= woonoppervlakte)

Externe bergruimte

Perceeloppervlakte

Inhoud

Indeling

Aantal kamers

Aantal badkamers

Badkamervoorzieningen

Aantal woonlagen

Voorzieningen

Energie

Energielabel

Isolatie

Verwarming

Warm water

Kadastrale gegevens

Vinkeveen E 4599

Oppervlakte

Eigendomssituatie

Vinkeveen E 4601

Oppervlakte

Eigendomssituatie

Vinkeveen A 3344

Oppervlakte

Eigendomssituatie

Buitenruimte

Ligging

Tuin

Balkon / dakterras

Bergruimte

Schuur/berging



Inpandig

3 auto's

Elektra en elektrische deur

Volledig geïsoleerd

Niet aanwezig, wel mogelijk inpandig

Garage

Soort garage

Capaciteit

Voorzieningen

Isolatie

Bedrijfsruimte

Praktijkruimte

Foto's
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