Modern
& comfortabel wonen

8 RUIME KOOPAPPARTEMENTEN IN HARTJE WINTERSWĲ K

Wonen in

De Entree van Winterswĳk

VA N H E T G R O T E R E P L A ATJ E
TOT I N D E D E TA I L S : E E N PA N D
D AT G E Z I E N M A G W O R D E N !

Het nieuwe appartementengebouw ‘De Entree’ doet zĳn naam eer

Wie vanuit het noorden van Winterswĳk naar het centrum rĳdt,

aan. Gelegen op de kop van de Meddosestraat vormt dit complex

kan er niet om heen. Daarom is er veel aandacht geschonken

het visitekaartje van het winkelgebied.

aan de architectuur, van het grotere plaatje tot in de details:
een pand dat gezien mag worden!
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Stoer

8 koopappartementen
Het appartementencomplex De Entree bestaat uit twee delen. In de oosterlĳke helft
(met de witte gevel) bevinden zich acht koopappartementen, verdeeld over vier woonlagen.
Er is keuze uit twee verschillende types. In de westelĳke helft (grenzend aan de Meddosestraat)
liggen 6 huurappartementen, waarbĳ de begane grond een gemengde bestemming heeft en
dus ook een commerciële functie kan krĳgen. De 14 appartementen delen een gezamenlĳke entree.

en eigentĳds wonen

De Entree heeft een stoere architectuur gekregen die helemaal past bĳ deze tĳd.
Tegelĳkertĳd zĳn er klassieke elementen terug te herkennen die we ook bĳ andere
panden in de Meddosestraat terug zien, zoals warmrood metselwerk, een afgeknot
schilddak en uitspringende dakkapellen. Gecombineerd met veel glas, fris wit

E L K E DAG G E N I E T E N VA N
MODERN WOONCOMFORT

en warm antraciet krĳgt het kleinschalige appartementencomplex een levendige
en gevarieerde uitstraling.
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In het centrum van Winterswĳk
Het ligt allemaal op loopafstand van uw appartement. Ook andere handige
voorzieningen zoals scholen, het ziekenhuis, openbaar vervoer, de sporthal, de bibliotheek
en de supermarkt vindt u binnen vĳf minuten fietsen.

Centraal
in Winterswĳk

In De Entree woont u lekker centraal in het centrum van Winterswĳk.
Op zaterdagochtend even verse broodjes halen bĳ de bakker aan de overkant,
en daarna de stad in voor nieuwe schoenen of een lekker stukje kaas van de markt.

Uitzicht op groen
In De Entree woont u in het hart van het centrum, maar ook vlakbĳ
het groen. Wanneer u het gebouw verlaat, wandelt u zo het groene
wandelgebied rond de Whemerbeek in. Tussen bomen, water,
vogels en bloemen komt u helemaal tot rust. U hoeft er trouwens
niet eens de deur voor uit: Vanuit de appartementen aan de
westkant kĳkt u al uit over dit gebied.
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Positie parkeerplaatsen n.t.b.

Huurappartementen
Koopappartementen
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Genieten
van alle gemakken

In De Entree woont u heerlĳk centraal in Winterswĳk, in een
goednieuw appartement dat van alle gemakken is voorzien.
Uw appartement is volledig gelĳkvloers en helemaal in uw eigen
smaak. Een lift brengt u naar elke verdieping, zodat u zelf geen trap
hoeft te lopen. En onderhoud? Daar heeft u de komende tĳd geen
omkĳken naar. Dat is comfortabel wonen!
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Parkeren
Er zĳn twee parkeerplaatsen op het terrein van De Entree
die te zĳner tĳd te koop worden aangeboden. De bewoners
die geen eigen parkeerplaats hebben, kunnen hun auto kwĳt
in het openbaar gebied. Aan de zuidkant van het gebouw
komt een ruimte voor het parkeren van fietsen.

Alle voorzieningen dichtbĳ
Zo dicht bĳ het centrum profiteert u van alle voorzieningen die
u nodig heeft, en tegelĳk van een uitstekende bereikbaarheid.
Wilt u het dorp uit? Dan bent u binnen 5 minuten op de rondweg
waarvandaan u gemakkelĳk alle omringende plaatsen bereikt.
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TYPE B

TYPE A
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Twee appartementtypes

WONEN MET UITZICHT

U heeft keuze uit twee verschillende type

Het balkon is gelegen aan de voorzĳde en kĳkt

appartementen. Op elke woonlaag is van beide type

naar het groene gebied aan de andere zĳde van

één appartement aanwezig. Appartement type A is

de Singelweg. De appartementen beschikken over

gelegen aan de oostzĳde van het gebouw en heeft

een woonoppervlakte variërend van 63 t/m 73 m2

een balkon of terras op het oosten. Hier geniet u

met een woonkamer met open keuken, één of twee

’s ochtends vroeg van de eerste zonnestralen en

slaapkamers, een badkamer, een separaat toilet en

uitzicht op het groen. Appartement type B bevindt

een afgesloten technische ruimte. In de kelder van het

zich in het middelste gedeelte van het gebouw.

gebouw heeft ieder appartement een eigen berging.

OP HET GROEN
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Type A

Type A

Overal aangename
vloerverwarming

Overal aangename
vloerverwarming

Zelfs als het regent
zit u droog op het
inpandig balkon

Lekker veel
leefruimte

BEGANE GROND, EERSTE- EN TWEEDE VERDIEPING | BOUWNUMMERS 2, 4 & 6
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DERDE VERDIEPING | BOUWNUMMER 8
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KLASSIEK, MODERN OF
INDUSTRIEEL? KIES DE STĲL
D I E B Ĳ U PA S T.

Getoonde interieurimpressies betreft een sfeerbeeld, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.
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Type B

Type B
Twee slaapkamers aan
de rustige achterzĳde

Balkon bĳ bouwnummer 1
heeft een afwĳkende diepte
van 1,45 m.

Het licht hellende dak
geeft uw interieur een
sfeervol karakter

Ramen tot
aan de grond

BEGANE GROND, EERSTE- EN TWEEDE VERDIEPING | BOUWNUMMERS 1, 3 & 5
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Alle techniek in een
afgesloten ruimte

DERDE VERDIEPING | BOUWNUMMER 7
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ALLES IN UW EIGEN STĲL
EN SMAAK

Genieten
van comfort

Een woning is niet compleet zonder keuken en badkamer. Maar smaken verschillen en iedereen
heeft weer andere wensen. De VON prĳs van het appartement is inclusief het budget voor een keuken,
sanitair en tegelwerk. Zo weet je zeker dat alles helemaal naar wens is.
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Inclusief sanitair
Je hebt keuze uit het project-aanbod van Bruggink
Keukens & Badkamers of Elsinghorst Winterswĳk.
Zĳ kennen het project en kunnen je desgewenst
adviseren.

Culinair genieten
Ook aan de keuken is gedacht. Bĳ Bruggink Keukens
& Badkamers of Elsinghorst Winterswĳk kun je zelf
je keuken uitzoeken. Tegen meerprĳs zĳn diverse
uitbreidingen mogelĳk.
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Gasloos wonen
De overheid wil de CO2-uitstoot verminderen door
over te stappen op duurzame energie. Nederland
moet daarom in 2050 helemaal van het gas af
zĳn. Uw appartement in De Entree is nu al volledig
gasloos gebouwd. Koken doet u straks elektrisch
en warmte wordt geleverd door een energiezuinige
warmtelus. Dat is niet alleen duurzamer, maar
scheelt ook in de maandelĳkse energielasten. Een
win-win situatie!

C O M FO R TA B E L W O N E N M E T

Duurzaam
klaar voor de toekomst

Duurzaamheid is belangrĳk thema in deze tĳd. Daarom is uw appartement
uitgerust met energiezuinige installaties die het wonen comfortabel
maken en tegelĳk energie besparen. Goed voor het milieu, voor u zelf
en de generaties na u.
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AANDACHT VOOR DE AARDE

Vloerverwarming
en –koeling
Elk appartement heeft zĳn eigen, duurzame
warmtepomp die aangesloten is op de
vloerverwarming. In de winter zorgt de
vloerverwarming voor comfortabele warmte in het
hele appartement, en in de zomer koelt het systeem
de vloer. Het ventilatiesysteem zorgt voor verse
lucht in huis. Zo geniet u het hele jaar door van een
aangenaam binnenklimaat.
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www.de-entree.nl
WĲ ZIGINGEN VOORBEHOUDEN
Deze brochure is met zorg samengesteld. Wĳ zigingen zĳ n voorbehouden. De tekeningen, artist impressions en situatietekeningen in deze brochure
geven een impressie. Aan deze brochure kunnen, ondanks alle zorgvuldigheid die wĳ hebben nagestreefd, geen rechten worden ontleend.

ONTWIKKELING & REALISATIE

www.wamenvanduren.nl

www.walvoortontwikkelaars.nl

VERKOOP & INFORMATIE

www.mensinkberndes.nl

