ADVERTORIAL

LUXE
NIEUWBOUW
IN WARMOND

Op de meest prominente locatie
in Warmond, tegenover landgoed
Oostergeest, wordt het statige
project Laurier gerealiseerd.

SITUATIE & LOCATIE

PROJECT LAURIER

Laurier ligt midden in de Randstad, gunstig ten opzichte van Leiden,
Amsterdam, en Den Haag en is uitstekend bereikbaar vanaf de A44.

Het project komt op een groene plek, midden in het oude
Warmond. Voorname architectuur in een authentieke kern met
oude Hollandse panden, een jachthaven, diverse winkels en
restaurants. Warmond is kleinschalig, vriendelijk en waterrijk.
Het dorp ligt niet alleen aan de rand van de Duin- en Bollenstreek,
maar grenst ook aan het water van de Kagerplassen.

Het statige gebouw bestaat uit drie woonlagen en een kelder. Bij elk
appartement behoren minimaal twee parkeerplaatsen en een ruime
berging. De grootte van de appartementen varieert van 138 m² tot
269 m². De parkachtige tuin wordt onder architectuur aangelegd met
behoud van enkele historische bomen en een grote diversiteit aan
beplanting. De kavel van het complex behelst ca. 2.600 m².

APPARTEMENTEN
Uw appartement begint al bij de statige voordeur waar u de royale
ontvangsthal betreedt. Een 3D-impressie hiervan is te zien op de
website laurierwarmond.nl. Via deze grote en lichte ruimte
bereikt u uw appartement. Er zijn 8 appartementen en 2 penthouses.

Laurier kijkt uit op de prachtige hoeve van Landhuis Oostergeest,
dat is gebouwd in de 17e eeuw. Een prachtig landgoed met weids
uitzicht met midden op het veld het befaamde ooiervaarsnest. Elk
jaar ziet u weer het bijzondere schouwspel van de jonge ooievaars
die worden opgevoed door een ooievaarskoppel.

Elke woning is naar wens in te richten. De ene persoon wil liever een
extra werkkamer en een logeerkamer, terwijl de ander liever kiest voor
een maximale woonkamer. Laurier biedt de vrijheid per appartement
om uw eigen ideeën en woonwensen te realiseren.

Het gebouw krijgt een monumentale uitstraling. Er zullen tien
royale appartementen worden gerealiseerd, evenals een riante
parkeergarage. Exclusief wonen is hierdoor gegarandeerd.

De bouw is afgelopen juli gestart en de verwachting is dat de oplevering in het eerste kwartaal van 2019 zal plaats vinden. De verkoop
is in volle gang; er zijn nu nog slechts 4 appartementen te koop.

‘Voorname
architectuur, gelegen
in een authentieke
dorpskern’

Neem contact op met Jan Willem en Kim ten Kley en zij ontvangen u
graag voor een oriënterend gesprek.
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