ADVERTORIAL

DESIGN-APPARTEMENT
IN ZOETERMEER

Dit design-appartement in Villa
Benthuizerplas is met 500 m2
woonoppervlakte wellicht wel
het grootste penthouse van
Nederland.

VOOR LEVENSGENIETERS
Niet alleen de zee aan ruimte en het bijzondere interieur spreekt
kenners van het goede leven aan. Ook de ligging van Villa Benthuizerplas met recreatiegebied Noord Aa in de directe omgeving biedt
aantrekkelijke mogelijkheden om te ontspannen en te genieten.
Op de nabijgelegen Zoetermeerse en Noordhovense plassen is het goed
watersporten en binnen 10 minuten rijden ben je op de 27-holes
golfbaan Bentwoud.

RUIM EN LUXUEUS

HOOGWAARDIG
Op een schiereiland in de Benthuizerplas ligt sinds 2001 de luxe
Villa Benthuizerplas, te midden van een onder architectuur aangelegd privépark. Op de tweede woonverdieping bevindt zich dit
dubbele appartement, met zowel op het water als op het land
georiënteerde balkons met elektrische zonwering. De zeer luxe en
hoogwaardige architectuur en het dito interieur van de hand van
Jan des Bouvrie kenmerken dit bijzondere penthouse.

Het luxueuze appartement op de tweede verdieping is via trap en lift te
bereiken. Vanuit de lichte ontvangstruimte bereik je de woonkamer en
de aansluitende kantoorruimte. Opvallend zijn het strakke stucwerk,
de kozijnloze deuren en het hoogwaardige schakelmateriaal. De
designkeuken en eetkamer bevinden zich in een enorm grote ruimte,
met zowel op het zuidwesten als zuidoosten gelegen balkons. De riante
slaapkamers beschikken over badkamers met zeer luxueuze
materialen, zoals Belgisch hardsteen en marmer.

SCHANSBAAN 108, ZOETERMEER

‘Niemand minder
dan Jan des Bouvrie
tekende voor het
interieur’

BIJZONDERHEDEN
•
•
•
•

Woonoppervlakte 500 m2
Twee luxe slaapkamers en badkamer met infraroodsauna,
stoomdouche en sunshower
Twee eigen garages, met elk ruimte voor twee auto’s
Fitnessruimte met binnenzwembad op de zesde etage

Verkoopprijs: € 1.749.000 k.k.
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