
Noordzee Résidence  
De Banjaard
Kamperland 

Patiowoning 2 + 2 personen

roompotrealestate.nl/banjaard

•  Vrijstaande Patiowoning.
• Kavels van 197 - 351 m2 op eigen grond.
• Houtskeletbouw met duurzame houten gevelbekleding.
• Keuken met koelkast en combimagnetron.
• Badkamer met douche en toilet.
• Gasloos en voorzien van zonnepanelen.

Roompot Group

Schuverweg 2
4462 HK Goes

+31 (0)113 - 303030
realestate@roompot.nl

Disclaimer
Deze informatie is met zorg 
samengesteld en actueel op het 
moment van publiceren. Roompot 
mag eventuele (type)fouten achteraf 
verbeteren en/of wijzigingen 
doorvoeren als de regelgeving daarom 
vraagt. Aan de inhoud kunnen geen 
rechten worden ontleend.

Versie: maart 2022



Patiowoning 2 + 2 personen 
Zo wordt elke dag een stranddag 

Locatie? Top! Verblijf? Fantastisch! 
Gevoel? Kan niet beter. De Patio-
woningen hebben alles in zich om 
jouw vrije dagen een gouden randje 
te geven. Door het compacte, slimme 
ontwerp verblijf je hier wel heel luxe 
en comfortabel. Na weer een fijne 
stranddag kruip je intens gelukkig 
in het fijne 2-persoonsbed. Nu al 
uitkijkend naar het ontbijt, dat je  
’t liefste op de houten vlonder eet. 
‘Nog een cappuccino, lief?’ Knipper 
even met je ogen als je denkt dat je 
nog droomt. En ontdek dat het waar is. 
Jouw eigen stek aan zee.  

Waar je pas écht blij van wordt
De vrijstaande, gelijkvloerse 
Patiowoning telt 45 m2 bruto 
vloeroppervlakte en is geschikt voor  
4 personen. Er is 1 slaapkamer en 
1 bedstee met allebei 2-persoons-
bedden. De badkamer heeft een 
wastafel, regendouche en toilet.  
De keuken is voorzien van 
een vaatwasser, koelkast en 
combimagnetron. Eten doe je aan  
tafel óf op het vlonderterras met  
grote zitbank. Zit je liever binnen?  
In de woonkamer is plek genoeg. 
Overal in de woning is nagedacht  
over bergruimte. Fijn weggewerkt  
in banken en kasten. Zodat jij met  
een opgeruimd gevoel van je vakantie 
kunt genieten.

Plattegrond
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Wijzigingen in uitvoering of verandering op grond 
van voorschriften en instanties en/of overheden 
voorbehouden. Maatafwijkingen voorbehouden. 

Maatvoering in mm I Formaat A4 I Schaal 1:100 

Gevelaanzichten

LinkerzijgevelVoorgevel

RechterzijgevelAchtergevel

Contracttekening
02-03-2022  Paraaf Verkoper: Paraaf Koper(s):Gevelaanzichten

Patio 2+2
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