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Rotterdam. Het is een stad met meerdere gezich- 
ten. Het oude Rotterdam van wijken als Crooswijk  
naast baanbrekende architectuur in het centrum.  
De stoere onverzettelijkheid van een wereldhaven 
naast hightech bedrijvigheid in kantorencentra.  
De stad die sport in z’n hart sluit en waar het ook 
eindeloos winkelen en uitgaan is.

Maar wat een stad als Rotterdam het meest typeert, 
is dat de stad nog altijd in beweging is. Met een 
skyline die nog voortdurend verandert. Rondom de 
Maas, de levensader van de stad, is Rotterdam in een 
decennium tijd compleet vernieuwd. Oude wijken 
kregen een impuls, vroegere havens een nieuwe 

functie, leegstaande gebouwen andere gebruikers. 
Dat maakt dat Rotterdam altijd bruist. Geen stad in 
Nederland met zoveel durf. Geen stad in Nederland 
ook die die durf altijd weer weet waar te maken.

Drukte en rust bij elkaar
Heerlijke stad om te wonen, met zoveel faciliteiten 
op een paar vierkante kilometer. En tegelijkertijd 
is Rotterdam ook een stad voor rustzoekers. Met 
wijken aan de randen waar het eerder dorps dan 
werelds is. Zo’n nieuwe wijk is volop in aanbouw: 
Park 16Hoven. Het geeft Rotterdam wéér een nieuw 
gezicht. Zoals de stad altijd blijft verrassen.

DE 1001 GEZICHTEN 
VAN ROTTERDAM
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ALLE GEMAKKEN 
VAN DE STAD  
OM DE HOEK

Park 16Hoven is een bijzondere stadswijk in wording. Een  
die door de prima uitvalswegen vlak bij het centrum van  
Rotterdam ligt. Pak de auto en binnen tien minuten rijdt u  
op het Hofplein. En ook met het openbaar vervoer is het  
centrum heel eenvoudig bereikbaar. Daardoor heeft u alle 
privileges van een stad als Rotterdam praktisch om de  
hoek. Terwijl u toch ook de rust aan de rand van de stad  
ervaart. Op het snijpunt van de stad en dorpen als Berkel  
en Rodenrijs en Bergschenhoek heeft u écht het gevoel  
dat u ‘buiten’ woont. 

Een wijk met allemaal buurtjes
Brede lanen en veel speelgelegenheid gaan er hand in  
hand met een intieme opzet. Park 16Hoven is namelijk niet  
één grote wijk, maar een optelsom van allemaal kleinere  
buurtjes. Elke buurt heeft weer een eigen karakter. Per  
deelproject gaat een andere architect aan de slag.

Een wijk voor iedereen
Het geeft Park 16Hoven een afwisselend decor. Er staan  
vrijstaande huizen en eengezinswoningen. Er is ruimte  
voor appartementen en voor kavels. Een stadswijk met  
een gevarieerd gezicht, maar toch met het gevoel dat u  
écht in Rotterdam woont. Met ook de gemakken en  
gezelligheid van wijken als Overschie en Hillegersberg  
in de buurt. 
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DE LUXE VAN  
DE LAAN VAN TINBERGEN

Moderne en klassieke woningen met stijl
Alleen al door de laan die het project zijn naam 
geeft: breed, met groen dat overal domineert. En 
ook de huizen passen in het exclusieve decor. De 
woningen zijn ontworpen in twee stijlen, modern en 
klassiek, beide van de hand van een ander archi-
tectenbureau. Duidelijk is te zien hoeveel aandacht 
er aan de architectuur is besteed. Bijvoorbeeld aan 
kenmerkende details in de afwerking en het verschil-
lende metselwerk, die de sfeer van een woning mede 
bepalen. Zo heeft iedere woning haar eigen, unieke 
uitstraling.

Bij elke woning springt de ruimte in het oog. Met 
de veelheid aan typen vindt u altijd een woning 
die bij uw wensen aansluit. Ook als u prijs stelt op 

extra woonplezier. Zoals wonen aan het water, dat 
bij een aantal woningen een optie is. U heeft de 
mogelijkheid om een grotere of kleinere uitbouw te 
realiseren, of een extra zij- of achteruitbouw. Veel 
hoekwoningen zijn voorzien van een eigen garage. 
De herenhuizen worden kwalitatief hoogwaardig 
opgeleverd. Daarnaast is het mogelijk om uw woning 
compleet op maat te laten opleveren.

Liever een appartement?
De appartementen zijn verdeeld over twee gebou-
wen. De indeling is niet alleen ruim, maar ook hier 
speels. En u heeft ook nog de mogelijkheid om uw 
eigen wensen qua indeling te realiseren.

ZO AFWISSELEND ALS PARK 

16HOVEN WORDT OPGEZET, 

ZO AFWISSELEND IS OOK DE 

OPZET VAN DE LAAN VAN  

TINBERGEN. DE 56 HEREN-

HUIZEN ZIJN VERDEELD 

OVER 12 TWEE-ONDER-EEN-

KAPWONINGEN EN 44 DRIE-,

VIER- OF VIJF-ONDER-EEN-

KAPWONINGEN. 

OOK 16 APPARTEMENTEN 

MAKEN DEEL UIT VAN HET 

PROJECT. KENMERKEND 

VOOR DE LAAN VAN  

TINBERGEN IS DE LUXE  

SFEER DIE U ER ERVAART.
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EEN IDEALE 
UITVALSBASIS 
OM TE WONEN
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Park 16Hoven heeft veel mee. Vooral de 
ligging. Het is stads en buiten tegelijk. 
Via de ontsluitingswegen heeft u in tien 
minuten hartje stad binnen bereik. Of geeft 
u de voorkeur aan het openbaar vervoer? 
Met bus en lightrail is een snelle verbinding 
gegarandeerd. Ook als u verder weg moet 
zijn, is de locatie ideaal. Twee snelwegen 
liggen om de hoek: de A20 en de A13.

Trek er op de fiets op uit om het groene 
landschap rondom te ontdekken. Rondom 
Park 16Hoven liggen uitgestrekte natuur-

gebieden, zoals de Ackerdijkse polder,  
de Schiezone, de weilanden richting 
Zoetermeer en Midden-Delfland.

En wat is er heerlijker dan in het weekend 
met een sloepje op de Bergse Voor- en 
Achterplas te varen, gecombineerd met 
een picknick in het Lage Bergse Bos?  
U heeft zelfs voor uw vakantiebestemming 
voordeel van uw locatie: door een vlieg- 
vakantie te boeken via Rotterdam Airport, 
de luchthaven die op slechts vijf autominu-
ten afstand is!
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ROTTERDAM, PARK 16HOVEN  |  Laan van Tinbergen in vogelvlucht

De klassieke tussenwoningen aan het water hebben standaard een inpandige berging en geen berging aan de achtergevel. Standaard hebben deze  

woningen 2 dubbele openslaande deuren in de achtergevel (zie o.a. pagina 36 t/m 39 en pagina 44).
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Maak dan een keus uit een van de moderne  
herenhuizen. Die zijn verdeeld over zeven blokken: 
vijf blokken met twee-onder-een-kapwoningen, 
een blok met drie-onder-een-kapwoningen en  
een blok met vijf-onder-een-kapwoningen. Door 
de hoeveelheid aan blokken zijn er relatief veel  
hoekwoningen te vinden. Plezierig als u prijs  
stelt op nét dat beetje meer 
privacy rondom.

Drie woonlagen
Met hun strakke vormgeving 
zijn het echte blikvangers in de 
wijk. Verdeeld over drie woon-
lagen heeft u met vier of vijf 
slaapkamers alle ruimte. En wat 
denkt u van een plafondhoogte 
van bijna 3 meter op de begane 
grond? De woningen worden 
standaard met twee badkamers 
opgeleverd. Het sanitair is com-
pleet: de eerste badkamer heeft standaard een 
bad, een douche en twee wastafels. In de tweede 
– kleinere – badkamer op de tweede verdieping 
beschikt u over een douche en een wastafel.  
Zowel op de begane grond als op de eerste 
verdieping is een toilet te vinden. Plezierig is dat 
u op de tweede verdieping geen onafgewerkte 

zolder heeft, maar volwaardige slaapkamers.  
Natuurlijk is een en ander aan te passen aan  
uw persoonlijke wensen.

Aan de afwerking is veel aandacht besteed, zo 
heeft u standaard luxe sanitair en tegelwerk en  
de houten stompe binnendeuren en kozijnen zijn 

fraaie accenten. Voor de keu-
ken ontvangt u een waarde-
cheque van € 2.500 inclusief 
btw. Deze waardecheque is 
te besteden bij Van Wanrooij 
keuken, badkamer & tegel  
warenhuys. Een berging of  
een garage completeert uw 
herenhuis. En woont u straks 
aan het water? Dan is het 
vlonderterras van hout al  
aangebracht.

Energiezuinig verwarmen
Vloerverwarming is standaard op alle verdiepin-
gen. Comfortabel en energiezuinig tegelijk. En 
over energie gesproken: uw woning is al voorzien 
van zonnepanelen, zodat u voor een deel in uw 
eigen energiebehoefte kunt voorzien.

‘De woningen 
worden standaard 

met twee badkamers 
opgeleverd.’

HEEFT U EEN VOORKEUR 
VOOR EIGENTIJDSE
ARCHITECTUUR?

Herenhuis MODERN
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MET HUN STRAKKE 
VORMGEVING ZIJN 

HET ECHTE 
BLIKVANGERS

MODERNE WONINGEN
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BG 2e1e
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TYPE

A
Hoekwoning

Een strakke vormgeving. Gecombineerd 

met een zee aan ruimte binnenin. Is dat het 

ideale beeld dat u heeft van uw aanstaande 

woning? Kies dan voor het herenhuistype 

Modern. Een ruime woonkamer en een 

woonkeuken, vijf slaapkamers én een garage 

of berging: wat wilt u nog meer? En omdat u 

halfvrijstaand woont, heeft u ook extra  

tuin tot uw beschikking.

  De begane grond heeft standaard een  
verdiepingshoogte van bijna 3 meter

 Drie woonlagen, vijf slaapkamers

  Twee badkamers: één met bad, douche en  
twee wastafels, één met douche en wastafel

  Apart toilet op de begane grond en eerste  
verdieping

  Openslaande deuren naar de tuin

 Aparte garage of berging

  Vlonder bij bouwnummers 12, 13, 18, 47,  
48, 49 en 50

BOUWNR.  3   7*   13   22   28   48   50           BOUWNR. GESPIEGELD  1*   6   12   18   27   47   49

* Bouwnummer 1 en 7 hebben geen garage

De woningplattegronden kunnen onderling verschillen. Zo kunnen garages en bergingen afwijken maar ook de voorzijdes van de woningen verschillen per bouwnummer. 

Raadpleeg de verkooptekeningen voor de definitieve plattegronden.
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BG 1e 2e

BOUWNR.  2   19*            BOUWNR. GESPIEGELD  21   20*  

* Bouwnummers 19 en 20 hebben geen erker aan voorzijde.

De woningplattegronden kunnen onderling verschillen. Zo kunnen garages en bergingen afwijken maar ook de voorzijdes van de woningen verschillen per bouwnummer. 

Raadpleeg de verkooptekeningen voor de definitieve plattegronden.

  De begane grond heeft standaard een  
verdiepingshoogte van bijna 3 meter

  Drie woonlagen, vijf of zes slaapkamers

  Twee badkamers: één met bad, douche en  
twee wastafels, één met douche en wastafel

  Apart toilet op de begane grond en eerste  
verdieping

  Openslaande deuren naar de tuin

 Aparte berging

M
O

D
E

R
N Iedereen wil thuis graag zijn of haar eigen 

domein. Dit is geen probleem in de tussen-

woningen van het herenhuis Modern. Uw 

woning telt vijf of zes slaapkamers. Over 

ruimte gesproken. Ruimte die u ook beneden 

heeft, in de grote woonkamer met de open 

keuken. Daarnaast heeft u een ruime tuin 

met berging. 

 

TYPE

B
Tussenwoning
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Een stadswijk met  
een gevarieerd gezicht, 
maar toch met het 
gevoel dat u écht  
in Rotterdam woont. 
Met ook de gemakken 
en gezelligheid van 
wijken als Overschie  
en Hillegersberg in  
de buurt. 24 25



Herenhuis KLASSIEK

Een tikkeltje statig. Oog voor details. En vooral 
ruim. Precies de kenmerken van de herenhuizen 
Klassiek die in de Laan van Tinbergen worden  
gebouwd. Het zijn woningen die in hun vorm- 
geving refereren aan vroeger, en 
in het comfort aan nu.

Als u valt voor Klassiek, heeft 
u een ruime keuze: wonen in 
een twee-onder-een-kap, een 
drie-onder-een-kap of een vier-
onder-een-kap, of liever met 
z’n vijven de kap delen? U kunt 
voor een hoekwoning kiezen of 
een tussenwoning. In dat laatste 
geval heeft u nog meer keuze-
mogelijkheden: een breedte van 
6 meter of zelfs van 7,5 meter?

Vier of vijf slaapkamers, twee badkamers
Als ruim wonen boven aan uw prioriteitenlijst 
staat, zijn dit ideale woningen. Drie woonla-
gen, vier of vijf slaapkamers, standaard twee 
badkamers: iedereen heeft straks zijn of haar 

eigen territorium in huis. Uw herenhuis Klassiek 
is kwalitatief hoogwaardig afgewerkt. Zo heeft 
u standaard luxe sanitair en tegelwerk en de 
houten stompe binnendeuren en kozijnen zijn 

fraaie accenten. Voor de keuken 
ontvangt u een waardecheque 
van € 2.500 inclusief btw. Deze 
waardecheque is te besteden bij 
Van Wanrooij keuken, badkamer 
& tegel warenhuys.

Vloerverwarming houdt het 
behaaglijk in huis. Het is ook 
een verwarmingstype dat duur-
zaam is. En die duurzaamheid 
is tóch al meegenomen in de 
bouw, door de plaatsing van 
zonnepanelen op het dak. En 
valt uw keuze op een woning 

aan het water? Dan is het houten vlonderterras al 
voor u aangelegd. Elke woning beschikt over een 
berging of een garage.

EEN HERENHUIS KOMT 
VOORAL TOT Z’N RECHT  
DOOR DE ARCHITECTUUR.

‘Als u valt voor
Klassiek, heeft u 
een ruime keuze.’
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BG 1e 2e

BOUWNR.  5   11   17   26   32      37   41   46   53*   56            BOUWNR. GESPIEGELD  4   8   14   23   29   33   38   42*    51   54

* Bouwnummers 42 en 53 hebben geen garage.

De woningplattegronden kunnen onderling verschillen. Zo kunnen garages en bergingen afwijken maar ook de voorzijdes van de woningen verschillen per bouwnummer. 

Raadpleeg de verkooptekeningen voor de definitieve plattegronden.

  De begane grond heeft standaard een  
verdiepingshoogte van bijna 3 meter

 Drie woonlagen, vier slaapkamers

  Twee badkamers: één met bad, douche en  
twee wastafels, één met douche en wastafel

  Apart toilet op de begane grond en eerste  
verdieping

 Openslaande deuren naar de tuin

 Aparte garage of berging

  Woningen aan het water hebben standaard  
een houten vlonder

K
L

A
SS

IE
K

 
TYPE

I
Hoekwoning

Wonen op de hoek geeft u de ruimte, binnen 

en buiten. Beneden heeft u een ruime woon-

kamer en een open woonkeuken. Openslaande 

deuren geven toegang tot de tuin. Op de eerste 

verdieping heeft u twee grote slaapkamers en 

een badkamer, op de tweede verdieping nog 

eens twee slaapkamers en een badkamer.  

En veel hoekwoningen hebben de mogelijkheid  

de auto te stallen op de eigen oprit of in de 

garage.
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BG 1e 2e

BOUWNR.  9   10   34   35   36   39   40   43   44   45            BOUWNR. GESPIEGELD  15   16   52   55

De woningplattegronden kunnen onderling verschillen. Zo kunnen garages en bergingen afwijken maar ook de voorzijdes van de woningen verschillen per bouwnummer.  

Raadpleeg de verkooptekeningen voor de definitieve plattegronden.

K
L

A
SS

IE
K

  De begane grond heeft standaard een  
verdiepingshoogte van bijna 3 meter

 Drie woonlagen, vijf slaapkamers

  Twee badkamers: één met bad, douche en  
twee wastafels, één met douche en wastafel

  Apart toilet op de begane grond en eerste  
verdieping

 2 dubbele openslaande deuren naar de tuin

 Inpandige berging

 Vlonder

Noem het gerust een tussenwoning-plus, 

type II. Uw woning heeft een gevelbreedte 

van maar liefst 7,5 meter! Daardoor heeft 

u op alle drie de woonlagen meer vierkante 

meters tot uw beschikking. U heeft een 

ruime woonkamer met woonkeuken en 

een grote berging.  Op de twee woonlagen 

daarboven heeft u in totaal vijf slaapkamers 

en twee badkamers. En natuurlijk heeft u 

er een grote tuin bij.

 
TYPE

II
Tussenwoning
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BG 1e 2e

BOUWNR.  24   25            BOUWNR. GESPIEGELD  30   31*

* Bouwnummer 31 heeft standaard een erker aan de voorzijde van de woning.

De woningplattegronden kunnen onderling verschillen. Zo kunnen garages en bergingen afwijken maar ook de voorzijdes van de woningen verschillen per bouwnummer.  

Raadpleeg de verkooptekeningen voor de definitieve plattegronden.

  De begane grond heeft standaard een  
verdiepingshoogte van bijna 3 meter

 Drie woonlagen, vijf of zes slaapkamers

  Twee badkamers: één met bad, douche, toilet  
en twee wastafels, één met douche en wastafel

 Openslaande deuren naar de tuin

 Aparte bergingK
L

A
SS

IE
K TYPE

III
Tussenwoning

Een herenhuis als tussenwoning: daar 

mag u meer van verwachten dan van een 

standaardwoning. Kijk alleen al naar de 

ruimte. Een ruime woonkamer met open 

keuken, drie slaapkamers op de eerste en 

twee op de tweede verdieping. En twee 

badkamers zijn standaard. Tuinplezier 

is verzekerd in de flinke achtertuin.
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Een stadswijk die door 
de prima uitvalswegen 
vlak bij het centrum 
van Rotterdam ligt.  
Pak de auto en binnen 
tien minuten rijdt u  
op het Hofplein.
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Herenhuis MODERN Herenhuis KLASSIEK
Optietekeningen Optietekeningen

 
TYPE

I
Hoekwoning

 
TYPE

II
Tussenwoning

TYPE

III
Tussenwoning

 

TYPE

A
Hoekwoning

 

TYPE

B
Tussenwoning

Optie:   Achteruitbouw gecombineerd met  
optie keuken en berging i.p.v. garage Optie: Grote achteruitbouw Optie: Grote achteruitbouwOptie: Werkkamer i.p.v. garage

Optie:  Achteruitbouw gecombineerd met  
optie werkkamer i.p.v. garage

Optie: Grote achteruitbouw

Dit zijn enkele uitgetekende opties, overige opties ontvangt u bij de verkooptekeningen.Dit zijn enkele uitgetekende opties, overige opties ontvangt u bij de verkooptekeningen.
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SANITAIR / TEGELWERK

Regterweistraat 5
4181 CE Waardenburg
info@vanwanrooij-warenhuys.nl
t. 0418-556666

» A2 - Afslag 16 - Waardenburg

Standaard worden uw badkamers en toiletten  
voorzien van luxe sanitair en tegelwerk. Uiteraard 
kunt u uw badkamers en/of toilet(ten) aanpassen 
aan uw persoonlijke wensen in de showroom van 
Van Wanrooij keuken, badkamer & tegel warenhuys.
 

COMPLEET OF 
MAATWERK?

Standaard is uw woning al ingedeeld en voorzien van installaties. Maar 
u heeft ook de mogelijkheid uw woning naar uw eigen wensen aan te 
passen. De kopersbegeleider van TW3 of Dura Vermeer begeleidt u 
gedurende alle stappen in het proces. De begeleiding begint op het 
moment dat u een woning toegewezen heeft gekregen. In een persoon-
lijk gesprek informeert TW3 u over het proces en de mogelijkheden. 
Ook krijgt u meer uitleg over de keuze tussen Compleet of Maatwerk.

Compleet
Een Compleet-woning is gebaseerd op de bestaande plattegrond, 
inclusief alle installaties. Heeft u nog eigen ideeën? Als het proces en 
de technische uitgangspunten dit toelaten, is daar alle ruimte voor. 
De grote opties zijn al uitgetekend, het overige meer- en minderwerk 
nog niet. De koop- en aannemingsovereenkomst voor uw woning sluit 
u nadat u uw keuze voor de definitieve uitvoering heeft gemaakt.

Maatwerk
Wilt u graag meer inspraak in de indeling van uw toekomstige woning? 
Dan ligt een Maatwerk-woning voor de hand. Samen met een profes-
sionele interieurarchitect bepaalt u hoe uw woning eruit komt te zien. 
Hiervoor vragen we u eenmalig een vergoeding van € 2.750 incl. btw. 
Daarmee gaat u een reserveringsovereenkomst aan. Er is qua indeling 
veel mogelijk, maar natuurlijk gelden altijd de richtlijnen van het Bouw-
besluit. Ook bouwtechnisch moet het mogelijk zijn om uw wensen te 
honoreren. De interieurarchitect van DOEN zal u hierover informeren. 
Het verplaatsen van wandcontactdozen en lichtpunten is al opgenomen 
in het bedrag van € 2.750 incl. btw.

Is de indeling die u voorstelt goedgekeurd? Dan is de volgende stap het 
sluiten van de definitieve koop- en aannemingsovereenkomst bij TW3. 
Vanaf dat moment kunt u ook de andere keuzes maken. Denk aan de 
posities van de elektrapunten of de uitvoering van uw keuken en sanitair.
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VERKOOPINFORMATIE: 

e. info@tw3.nl
t. 010 - 300 71 17

ONTWIKKELD DOOR: 

Voorbehoud wijzigingen 
Het ontwikkelen van een wijk c.q. bouwplan is een voortdurend proces waarbij, naarmate dit proces vordert, een steeds verdere verfijning van het ontwerp plaatsvindt. De tekeningen en omschrijvingen  
opgenomen in deze verkoopbrochure zijn nadrukkelijk geen contractstuk. De koper wordt aangeraden de contracttekeningen en de technische omschrijving in de koperscontractmap vóór ondertekening  
van de aannemingsovereenkomst zorgvuldig door te nemen. In geval van twijfel of onduidelijkheid kunt u contact opnemen met de makelaar. De tekeningen van de inrichting van de openbare ruimte  
betreffen in nagenoeg alle gevallen een momentopname. Wijzigingen met betrekking tot situering en invulling van groenstroken, voet- en fietspaden, parkeervoorzieningen e.d. kunnen zich voordoen.  
De plaats van de voorzieningenkasten van de nutsbedrijven zoals telefoon, televisie en elektra én locaties ten behoeve van de riolering en de lantaarnpalen zijn niet op tekening aangegeven. De uiteindelijke 
plaats wordt door de nutsbedrijven en de gemeente vastgesteld. De maten op tekeningen zijn niet bindend. De exacte maatvoering van de buitengevels en bijgebouwen wordt na opmeting door het  
Kadaster vastgesteld. Voor invulling en eventuele wijzigingen van de bebouwing van het aangrenzende gebied van dit bouwplan kan Dura Vermeer Bouw Zuid West BV geen verantwoording op zich nemen. 
Uitdrukkelijk wijst Dura Vermeer Bouw Zuid West BV erop dat tekeningen, voor zover niet behorend bij een bestemmingsplan c.q. uitwerkingsplan, geen juridische werking hebben, zodat daaraan geen  
rechten kunnen worden ontleend. De koper wordt aangeraden het huidige bestemmingsplan te raadplegen. In het bestemmingsplan zijn immers de juridische mogelijkheden en beperkingen vastgelegd. 
Het bestemmingsplan kunt u opvragen bij de gemeente Rotterdam. 
De informatie in deze brochure is met zorg samengesteld. Eventuele noodzakelijke veranderingen ten gevolge van eisen van overheidswege en/of nutsbedrijven zijn mogelijk. De gemeente kan nadere  
eisen stellen bij de afgifte van de omgevingsvergunning. 
De maten staan op de tekeningen aangegeven in centimeters. In werkelijkheid kunnen de maten enigszins afwijken. Alle in de plattegronden aangegeven installatieonderdelen zijn schematisch weergegeven.  
De exacte plaats kan in werkelijkheid afwijken. Tijdens de bouw van uw woning worden er kopersmiddagen georganiseerd, waarbij er gelegenheid is om de woning in te meten. 
De op tekeningen eventueel aangegeven meubilering, inrichting en apparaten, zoals de wasmachine, vallen niet onder de levering binnen de aannemingsovereenkomst. Dit geldt ook voor de impressies van 
ingerichte tuinen. 
Waar merknamen worden vermeld, behoudt Dura Vermeer Bouw Zuid West BV zich het recht voor gelijkwaardige alternatieven toe te passen zonder dat deze aanleiding geven tot enige kostenverrekening.  
Aan de artist impressions kunnen geen rechten worden ontleend. 

WWW.LAANVANTINBERGEN.NL
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