
Noordzee Résidence  
De Banjaard
Kamperland 

Patiowoning 2 personen + baby

roompotrealestate.nl/banjaard

•  Vrijstaande Patiowoning.
• Kavels van 188 - 221 m2 op eigen grond.
• Houtskeletbouw met duurzame houten gevelbekleding.
• Woonkamer met babybox en kinderstoel. 
• Babykamer met ledikant en commode.
• 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
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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 Baby
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Patiowoning 2 personen + baby 
Een goed begin van een nieuw leven

Met een baby of peuter in huis weet 
iedereen dat ‘vrije tijd’ een iets andere 
invulling krijgt dan je gewend was. 
Alle activiteiten draaien nu eenmaal 
om de slaap-, eet- en speeltijd van de 
kleine prins of prinses. Dat betekent 
even aanpassen deze jaren. En dat 
is prima, zolang je als ouder zelf ook 
tot rust komt. De baby special van de 
Patiowoning is een ideale stek om 
deze jaren optimaal te genieten. Van 
de kleine, blije spruit én van elkaar. 
Want opgroeien met het strand en de 
zee als achtertuin, wie wil dat nu niet? 

Zo is iedereen blij
De vrijstaande, gelijkvloerse 
Patiowoning telt 45 m2 bruto 
vloeroppervlakte en is geschikt  
voor 2 personen plus een baby  
of peuter. Er is 1 slaapkamer met  
een 2-persoonsbed en 1 kinderkamer 
met een ledikant van 1.20 m en een 
commode. De badkamer heeft een 
wastafel én babybadje, regendouche 
en toilet. De keuken is voorzien 
van een vaatwasser, koelkast en 
combimagnetron. In de woonkamer 
staat een babybox en kinderstoel.  
Door de slimme opbergruimtes in 
banken en kasten, heb je na een 
drukke dag écht even dat oh-zo-
welkome momentje voor jezelf. 

Plattegrond

Gevelaanzichten

Achtergevel

Gevelaanzichten

Voorgevel Linkerzijgevel

Rechterzijgevel
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