TE KOOP

Kleidijk 0ong

€ 879.000,- v.o.n.

3161HG Rhoon

herenhuis

Trots bieden wij u aan:
4 zeer exclusieve vrijstaande woningen in hartje Rhoon, plaatselijk bekend als DE 4
MEESTERS VAN DE MEIJLLE!!
De ontwikkelaar Thuis in Bouwen -dé creatieve inspirerende villabouwers- aan het woord:
“De 4 woningen van De 4 Meesters van de Meijlle, hebben wij voor u bedacht. De woningen
zijn al voorgelegd aan Welstand en goedgekeurd. En ja, u leest het goed, bedacht. Dat wil
zeggen dat bijvoorbeeld de indeling van de woning niet direct uw keuze hoeft te zijn. Wij gaan
graag samen met u aan tafel om mee te denken over o.m. de indeling. Of als er meer ruimte
gewenst is, deze te creëren door middel van een uitbouw voor bijvoorbeeld een gezellige
woon/leefkeuken. U kunt ook denken aan een veranda, een 2e badkamer of separaat toilet,
werkkamer, speelkamer, inloopkast enz. enz.
Kortom: Wat is uw woonwens, wat sluit aan bij uw gezinssituatie nu of voor de toekomst.
Hetgeen we nu voor u bedacht hebben kan u wellicht inspireren!”
Om u een indicatie te geven qua kosten (vrij op naam, bedrag inclusief BTW), het volgende:
• Vrijstaande woning op kavel 1, REEDS VERKOCHT
• Vrijstaande woning op kavel 2, 520 m2 eigen grond - € 939.000,00 V.O.N. ONDER OPTIE
• Vrijstaande woning op kavel 3, 490 m2 eigen grond - € 879.000,00 V.O.N. ONDER OPTIE
• Vrijstaande woning op kavel 4, 635 m2 eigen grond - € 910.000,00 V.O.N. - ONDER OPTIE
Enkele kenmerken op een rijtje
• Vrij op naam prijs inclusief bijkomende kosten als aansluitkosten nuts, legeskosten
gemeente, aanvraag omgevingsvergunning, verbruikskosten elektra/water tijdens de bouw
• Kavelkosten (grond) staan vast, de gebruiksoppervlakten van de woningen zijn indicatief,
raadpleeg de verkopende partij
• Aanneemsom woning kan wijzigen aan de hand van uw woonwensen
• Ontworpen onder architectuur
• De woningen worden duurzaam, gasloos en onderhoudsarm gebouwd
• Verdere verduurzaming van de woning mogelijk
• Compleet met sanitair en tegelwerk
• Exclusief keuken en (tuin)inrichting. Wij werken met partners samen die u hierover kunnen
adviseren
• Woning voorzien van Woningborgcertificaat
• Loopafstand van het centrum van Rhoon
• Perfecte centrale ligging, A15 snel bereikbaar
• Woonwensen bespreekbaar; samen uw droomwoning waarmaken
Over de locatie

Het kleinschalige project, locatie 'hoek Kleidijk/Molendijk' waar nu nog de oude school De
Meijlle staat, tegenover de fietsenmaker is een fijne rustige locatie dicht bij het centrum van
Rhoon met winkels en vele andere voorzieningen!
Over Rhoon
Rhoon is een sfeervol groen dorpje in de gemeente Albrandswaard, is modern én heeft vele
voorzieningen. Toch heeft het zijn eigen, authentieke karakter behouden. De dorpskern ligt op
loopafstand van de woningen alwaar diverse winkels en andere voorzieningen te vinden
zijn. De monumenten, de polders, boomgaarden, sloten, kreken en plassen maken Rhoon een
fijne plaats om te wonen, werken en recreëren! Rotterdam is top bereikbaar via de weg en
openbaar vervoer.
Over ThuisinBouwen
De afgelopen jaren heeft ThuisinBouwen vele woningen mogen ontwikkelen en dat werd door
opdrachtgevers hoog gewaardeerd. Hierdoor is ThuisinBouwen meerdere malen bekroond als
‘Beste Bouwer van Nederland’.
Interesse?
Indien u interesse heeft in de nog beschikbare woningen van "De 4 Meesters van de Meijlle",
stuur dan een e-mail naar info@bakker-bakker.nl, wij sturen u dan zo spoedig mogelijk een
mooie brochure toe en de contactgegevens van de gespecialiseerde verkopers van
ThuisinBouwen!
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Prijs

€ 879.000,- v.o.n.

Postcode

3161HG

Ligging

aan rustige weg

Woningtype

herenhuis

Tuin

Ja, tuin rondom

Garage

Ja

Kamers

5

Slaapkamers

3

Woonoppervlakte

181m²

Inhoud

600m³

Oplevering

in overleg

