ROKKEVEEN, ZOETERMEER

12 LUXE APPARTEMENTEN EN 2 PENTHOUSES

Residence

ZENOBIA

Het is plezierig wonen in Rokkeveen. Een rustige woonbuurt in Zoetermeer met alle
voorzieningen om de hoek. En tegelijkertijd dichtbij het stadshart van Zoetermeer
met z ’n veelheid aan extra’s. Het wordt nóg plezieriger wonen in Rokkeveen:
dankzij de appartementen in Résidence Zenobia. Het is een kleinschalig exclusief
appartementencomplex, dat op een mooi en rustig stukje Rokkeveen komt te staan.
Wonen in Résidence Zenobia betekent vooral: kiezen voor luxe, comfort en rust. Kiezen voor het gemak dat alles gelijkvloers

Bijzonder prettig
wonen is een luxe

is. Kiezen voor mooie materialen in een doordacht ontwerp voor een ontspannen verblijf nu en een comfortabel later.
Kiezen voor modern eigentijds wonen in een parkachtige omgeving.
U zoekt het plezier van een compleet luxe koopappartement, inclusief alle extra’s die u bij andere woningen zelf moet
regelen. Zoals bijvoorbeeld sausklare wanden, extra brede binnendeuren, een complete Siematic keuken, een luxe toilet
en volledig ingerichte badkamer. Woonklaar noemen we dat!
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Résidence Zenobia komt te staan op een parkachtige locatie in Rokkeveen, de Zoetermeerse
wijk waar het bijzonder prettig wonen is. Dat luxe wonen heeft alles te maken met de
rustige verscholen ligging van Résidence Zenobia met toch alle voorzieningen in de buurt.
Met slechts 200 meter wandelen naar het grote ‘Winkelcentrum Rokkeveen’.
U vindt er een plezierige mix van winkels: de supermarkten voor de dagelijkse boodschappen, maar ook de speciaalzaakjes met verse

Residence

ZENOBIA

etenswaren en traiteurs. En anders prikt u er een vorkje in een van de restaurants. Medische voorzieningen liggen letterlijk om de
hoek: een eigen gezondheidscentrum, bemand met een huisarts en een fysiotherapeut om u vitaal te houden. Ook een eigen apotheek
ontbreekt niet.
Ook het stadshart Zoetermeer vlakbij

Rustig gelegen en
toch overal dichtbij

Vanuit uw nieuwe appartement is het stadshart optimaal bereikbaar, als u er even tussenuit wilt. Met de auto, maar op mooie dagen
ook met de (elektrische) fiets. Of geeft u de voorkeur aan het openbaar vervoer? De bushalte is 150 meter verderop en het NS-station
Zoetermeer op 1 km. Via de uitvalswegen bent u met de auto snel in de omliggende steden. Zo zit u binnen een half uur in het gezellige
centrum van Den Haag, Gouda of Leiden. Thuis zijn en uw gasten ontvangen is natuurlijk ook een genot! Aan de voorzijde ligt een straat
die uitsluitend voor bestemmingsverkeer is. Hier vinden u en uw gasten straks probleemloos - en kosteloos - een parkeerplaats voor
de auto.
Wonen in een park
Résidence Zenobia doet haar naam eer aan: het krijgt een parkachtig decor. De natuur begint al in de schitterende eigen tuin rondom het
complex, met een prominente plek voor planten en struiken die gul bloeien. Ten oosten van het gebouw ligt een openbaar park, dat een
natuurlijke overgang vormt van Résidence Zenobia naar het nog te realiseren woonzorgcomplex Cardia. Het is bedoeld als wandelpark,
een ontmoetingsplek voor de buurtbewoners. Nog iets verder ligt het Burgemeester Hoekstrapark, bij de watertoren. Hier wandelt u
dagelijks heerlijk met de honden, u gaat er hardlopen of fietsen.
Veiligheid is er gewaarborgd. Bomen en struiken zijn zo aangeplant, dat u altijd zicht op de omgeving heeft. Ook de uitbundig bloeiende
perkjes zijn met het oog op uw veiligheid laag gehouden. Wist u trouwens dat er zelfs natuur óp het gebouw ligt? De dakrand van de
derde etage van Résidence Zenobia is bekleed met sedum, een mossoort. Die staat erom bekend een hoog wateropnemend vermogen
te hebben. Naast de energieneutrale opzet die het complex krijgt, is dit een extra bijdrage aan een klimaatbestendige wereld!
Bijzonder prettig wonen is een luxe
Het is bijzonder prettig wonen in Rokkeveen. Als u ook een voorkeur heeft om hier te wonen, realiseert u zich dan dat mogelijkheden als
deze schaars zijn. Mogelijkheden om in een gebouw te wonen dat begrijpt hoe ú graag woont: veilig, modern, toekomstbestendig.
In een appartement dat exclusiviteit ademt.
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Cardia

ZENOBIA
Het luxe wonen heeft alles te
maken met de rustige ligging
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Résidence Zenobia telt twaalf luxe appartementen en twee exclusieve penthouses.
Daarmee is het vooral een project voor de fijnproevers. Voor wie met plezier wil
wonen in een woning die ontworpen is op de wensen van nu - en die van later.
Niet te groot, zeker ook niet te klein. Ruim genoeg met alle mogelijkheden om
binnen en buiten familie en vrienden te ontvangen.
In uw nieuwe woonomgeving combineert u het gemak van gelijkvloers wonen met een maximum aan woonruimte.

Kleinschalig van opzet,
hoogwaardig van uitvoering

Heeft u een voorkeur voor een appartement? Dan beschikt u over een woonoppervlakte van maar liefst 87 m2 tot 120 m2.
Kiest u voor het privilege van een eigen penthouse? Die hebben zelfs 128 m2 en 135 m2 aan woonruimte.
Ruime en zonnige buitenruimte
Uw buitenruimte is al even royaal. Voor de bewoners van de appartementen zijn ruime balkons ingetekend van ruim 11 m2,
in de penthouses is uw buitenverblijf een luxe dakterras van circa 52 m2. Rekent u er maar op dat u de nodige uurtjes
buiten kunt doorbrengen. Nagenoeg alle balkons en dakterrassen zijn georiënteerd op het zuiden. Op het zonnige zuiden!
Een fraaie architectuur
Résidence Zenobia wordt een opvallende verschijning in Rokkeveen. Eén die opvalt door de luxe en toch speelse
architectuur. Klassiek en eigentijds tegelijk. Kijkt u maar naar de bijzondere gevelsteen: gemêleerd en wit-caramel
gekleurd. En naar de houten wandbekleding, die niet alleen stijlvol maar ook duurzaam is. Kwartsgrijze kozijnen geven
er een extra chique accent aan mee.
De afwerking is op het niveau dat u van Résidence Zenobia kunt verwachten. Bij de bouw worden uitsluitend hoogwaardige
materialen en mooie onderdelen toegepast. Hoge, stompe binnendeuren bijvoorbeeld. Hardhouten kozijnen. Precies die
details die maken dat uw appartement straks die exclusieve uitstraling heeft.
Berekend op langdurig thuis wonen
U kiest nú voor het comfort van een gelijkvloers appartement, maar hoe zit het met later? Wel, ook dan is Résidence
Zenobia voor u de ideale keus. De appartementen zijn al ontworpen op alles wat erbij komt kijken als u ouder wordt.
Deuren zijn net dat stukje breder. Het is ook prettig als u minder valide vrienden en kennissen met een gerust hart
kunt uitnodigen voor wining & dining.
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VERDIEPINGSOVERZICHTEN
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Amber

13

14

4

Carmen

Denise

project van vier woonlagen. De veertien appartementen zijn er in negen typen. Er is dus altijd een
appartement of penthouse dat aansluit bij uw woonwensen. Alle appartementen en penthouses

LIFT

LIFT

Résidence Zenobia is met slechts twaalf appartementen en twee penthouses een kleinschalig

worden fraai afgewerkt, hebben een riante buitenruimte in de vorm van (dak)terras en beschikken

HAL

bovendien over een voortreffelijk uitzicht.

2

5

Benthe

Elise

6

Feline

Gabrielle

7

ZENOBIA

Appartementen
De 3-kamer appartementen variëren in grootte van circa 87 m2 tot 120 m2. De twee grootste appartementen (tot 120 m2 woonoppervlak)

Keuze uit zeven typen

liggen op de begane grond en hebben ruime terrassen van elk bijna 3 bij 4 meter (11 m ) op het zuiden. Eigenlijk voelt uw buitenruimte veel

appartementen en twee typen

2

groter aan, doordat uw terras grenst aan de tuin, rijk aan bloemen en heesters. U heeft er wel het plezier van, maar niet het onderhoud:
daar is de tuinman voor!

Begane grond

Residence

penthouses

Op de eerste en tweede verdieping bevinden zich de appartementen van circa 90 m2 met elk een eigen terras van bijna 3 bij 4 meter. Daar

Eerste verdieping

kunt u met gemak een tafel voor zes personen op kwijt, en dan nog houdt u ruimte over voor bloemen en planten. Zonnebaden op een mooie
zomerdag? Op een terras van deze afmetingen kunt u ook probleemloos twee ligbedden plaatsen. Zo heeft u wel een eigen buiten, maar
geen omkijken naar het onderhoud. In alle appartementen beschikt u over een grote woonkamer met open keuken. Met twee slaapkamers

8

heeft u bovendien de ruimte om gasten een slaapplaats aan te bieden. Of u heeft er een fijne werkkamer of hobbyruimte aan.

9

Carmen

Denise

13

Helene

LIFT

14

LIFT

Julie

Penthouses
De 4-kamer penthouses beschikken over woonoppervlakten van 128 m2 of zelfs 135 m2. Natuurlijk profiteert u van de ligging op de hoogste
(vierde) woonlaag, met een fraai uitzicht over het groen in de omgeving. In de ruim opgezette entreehal heeft u een apart gastentoilet.
De ruimte is groot genoeg voor minder valide bezoekers. Door de veelheid aan vierkante meters voelt uw penthouse als een vrijstaande
villa. De living is circa 64 m2 groot, het riante dakterras ruim 50 m2. Met een ligging op het zuiden heeft u er altijd het plezier van de zon.
En ook het uitzicht mag er straks zijn.

10

Elise

11

Feline

Bij de entree heeft u de ingang naar de hoofdslaapkamer, met praktische inloopkast. Daarnaast heeft u nóg twee kamers, handig als u

Gabrielle

gasten heeft die willen blijven slapen of uw hobby wat meer ruimte vraagt. De compacte badkamer heeft alles wat er nodig is voor uw

12

persoonlijke verzorging: een riante inloopdouche, een wastafelcombinatie met meubel, een elektrische radiator en het tweede toilet
(Villeroy & Boch Subway 2.0). Luxe, grote vloertegels van Mosa (60 bij 60 centimeter) en moderne wandtegels (30 bij 60 centimeter)
maken uw badkamer áf. Voor uw veiligheid op het riante dakterras is dit rondom uitgevoerd met een glazen hekwerk. U heeft daardoor
een onbelemmerd uitzicht. De brede dakrand is begroeid met sedum, een mossoort die het overtollige water van een fikse regenbui

Tweede verdieping
10

Derde verdieping

kan opvangen.
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TYPE

12

Begane grond 116 m2

Amber

Driekamer appartement (optioneel vier kamers)

Grote hoofdslaapkamer van circa 15 m2 (met mogelijkheid voor inloopkast)

Woonoppervlakte 116 m2

Zonnige tweede slaapkamer of studeerkamer

Hal met garderobe en luxe gastentoilet

Complete badkamer met ruime inloopdouche,

Zonrijke living van circa 56 m2 met terras op het zuiden

wastafelcombinatie en tweede toilet

(halfoverdekte loggia)

Technische ruimte en separate opstelplaats

Ruime Siematic open keuken met kookeiland inclusief

voor wasmachine en droger

Bouwnummer 1

Siemens apparatuur, granieten aanrechtblad en Quooker

Separate privéberging

1

Begane grond

Inspiratieplattegrond

Eerste verdieping

Tweede verdieping

Derde verdieping
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2

Begane grond

Eerste verdieping

Tweede verdieping

Derde verdieping

TYPE

Benthe
14

Inspiratieplattegrond

Bouwnummer 2

Begane grond 120 m2
Driekamer appartement (optioneel vier kamers)

Grote hoofdslaapkamer

Woonoppervlakte 120 m

Luxe badkamer met brede inloopdouche, wastafelmeubel en tweede toilet

2

Hal met garderobe en toegang naar gastentoilet

Tweede slaap- of hobbykamer met uitzicht op openbaar park

Technische ruimte met opstelplaats voor wasmachine en droger

Technische ruimte met opstelplaats voor wasmachine en droger

Royale living van circa 65 m met twee terrassen op het zonnige zuiden

Vloerverwarming en -koeling (WKO) en extra geïsoleerd glas voor nog

Complete Siematic open keuken met kookeiland met Siemens apparatuur,

meer woonplezier

granieten aanrechtblad en Quooker (optioneel gesloten keuken)

Separate privéberging

2
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TYPE

16

Eerste en tweede verdieping 89 m2

3

Carmen

Driekamer appartement

Hoofdslaapkamer met optie tot directe toegang tot badkamer

Woonoppervlakte 89 m

Ruime badkamer met brede inloopdouche, wastafelcombinatie

Bouwnummers 3 en 8

met Siemens apparatuur, granieten werkblad en Quooker

Privéberging op de begane grond

2

Hal met garderobe en toegang slaapkamers

en optioneel tweede toilet

Ruime living met schuifpui naar beschut terras van 11 m2

Tweede slaapkamer met voldoende kastruimte

op het westen gelegen

Technische ruimte met opstelplaats voor wasmachine en droger

Complete Siematic keuken (mogelijkheid voor eilandopstelling)

Vloerverwarming en -koeling plus eigen zonnepanelen

Begane grond

Inspiratieplattegrond

Eerste verdieping

8

Tweede verdieping

Derde verdieping

17

4

Begane grond

18

Eerste verdieping

Eerste en tweede verdieping 89 m2

9

Tweede verdieping

Derde verdieping

Inspiratieplattegrond

Driekamer appartement

Grote hoofdslaapkamer met optioneel directe toegang tot badkamer

Woonoppervlakte 89 m

Badkamer met brede inloopdouche, wastafelcombinatie

2

Hal met garderobe en toegang slaapkamers en living

en optioneel tweede toilet

Ruime living van circa 43 m2 met schuifdeuren naar terras van 11 m2

Tweede slaap- of hobbykamer met voldoende kastruimte

op het oosten gelegen

Technische ruimte met opstelplaats voor wasmachine en droger

Complete Siematic keuken (mogelijkheid voor eilandopstelling)

Vloerverwarming en -koeling voor een lagere energierekening

met Siemens apparatuur, granieten werkblad en Quooker

Privéberging op de begane grond

TYPE

Denise
Bouwnummers 4 en 9

19

TYPE

Eerste en tweede verdieping 90 m2

Elise

Driekamer appartement

Tweede slaapkamer of studeerkamer

Woonoppervlakte 90 m

Complete badkamer met inloopdouche, wastafelcombinatie,

Bouwnummers 5 en 10

Grote hoofdslaapkamer met voldoende kastruimte en optioneel

2

Hal met garderobe naar slaapkamers en living

elektrische radiator en optioneel tweede toilet

Living met schuifdeuren aan terras op het zonnige zuiden

Technische ruimte met opstelplaats voor wasmachine en droger

Ruime Siematic hoekkeuken met apparatenwand inclusief

Vloerverwarming en -koeling

Siemens apparatuur, granieten werkblad en Quooker

Privéberging op de begane grond

direct toegang naar badkamer

Begane grond

5

Eerste verdieping

10

Tweede verdieping

Derde verdieping

20

Inspiratieplattegrond

21

6
Begane grond

22

Eerste verdieping

TYPE

11
Tweede verdieping

Derde verdieping

Inspiratieplattegrond

Eerste en tweede verdieping 89 m2

Feline

Driekamer appartement

Complete badkamer met inloopdouche, wastafelcombinatie

Woonoppervlakte 89 m

en optioneel tweede toilet

Bouwnummers 6 en 11

Tweede slaapkamer of studeerkamer

2

Brede hal naar ruime living

Technische ruimte met opstelplaats voor wasmachine en droger

Living met schuifpui aan terras 11 m2 op het zonnige zuiden

Vloerverwarming en -koeling

Keuken met Siemens apparatuur, granieten werkblad en Quooker

Privéberging op de begane grond

Grote hoofdslaapkamer met optioneel direct toegang tot badkamer

Vrij uitzicht

23

TYPE

Eerste en tweede verdieping 87 m2

Gabrielle

Driekamer appartement

Grote hoofdslaapkamer met voldoende kastruimte

Woonoppervlakte 87 m

Tweede slaapkamer of studeerkamer

Bouwnummers 7 en 12

2

Hal met garderobe naar slaapkamers en brede deur naar woongedeelte

Complete badkamer met inloopdouche en wastafelcombinatie

Living met schuifpui aan terras met fraai uitzicht op

Technische ruimte met opstelplaats voor wasmachine en droger

het zuiden (halfoverdekte loggia)

Vloerverwarming en -koeling voor energiezuinig wonen

Ruime hoekkeuken met apparatenwand inclusief Siemens apparatuur,

Privéberging op de begane grond

granieten werkblad en Quooker

Vrij uitzicht over het park

Begane grond

7

Eerste verdieping

12

Tweede verdieping

Derde verdieping

24

Inspiratieplattegrond

25

Begane grond

Eerste verdieping

Tweede verdieping

13

Derde verdieping

26

Inspiratieplattegrond

TYPE

Derde verdieping 135 m2

Helene

Vierkamer penthouse op de topverdieping

Luxe complete Siematic woonkeuken met kookeiland

Woonoppervlakte 135 m

Complete badkamer met inloopdouche, wastafelcombinatie,

Bouwnummer 13

2

Ruime entreehal met gastentoilet en brede gang naar living

elektrische radiator en tweede toilet

Living van ruim 63 m met brede schuifpui naar terras 57 m op zuidwesten

Technische ruimte met opstelplaats voor wasmachine en droger

Standaard indeling met twee slaapkamers en afgesloten study

Vloerverwarming en -koeling

Grote hoofdslaapkamer met aangrenzende inloopkast en (optioneel)

Privéberging op verdieping voor tuinmeubilair aan het terras én

direct toegang tot badkamer

op de begane grond

2

2

27

TYPE

Derde verdieping 128 m2

Julie

Vierkamer penthouse met veel privacy

Standaard indeling met twee slaapkamers en afgesloten study

Woonoppervlakte 128 m

Complete badkamer met inloopdouche, wastafelcombinatie en

Bouwnummer 14

direct toegang tot badkamer

op de begane grond

2

Ruime entreehal met gastentoilet en brede gang naar living

tweede toilet

Living met brede schuifpui naar riant dakterras van 53 m2

Technische ruimte met opstelplaats voor wasmachine en droger

op het zuiden

Vloerverwarming en -koeling

Grote hoofdslaapkamer met aangrenzende inloopkast en optioneel

Privéberging op verdieping voor tuinmeubilair aan het terras én

Begane grond

Eerste verdieping

Tweede verdieping

14

Derde verdieping

28

Inspiratieplattegrond

29

Afwerkingsniveau

Gevels

De afwerking is op het niveau dat u van Résidence Zenobia kunt verwachten.

Volledig ingerichte Siematic keuken; optioneel naar wens samen te stellen

Bij de bouw worden uitsluitend hoogwaardige materialen en mooie onderdelen

Siemens keukenapparatuur met: koelvriescombinatie (grote koelkast met separaat

Wat maakt een Residence Zenobia

toegepast. Hoge, stompe binnendeuren bijvoorbeeld. Hardhouten kozijnen.

compartiment met vriesladen), combi-microwave-oven plus een moderne elektrische oven

appartement tot comfortabel

Precies die details die maken dat uw appartement straks die exclusieve

wonen?
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uitstraling heeft.
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Linker zijgevel

rechter zijgevel

combinatie met Quooker.

Brede entreedeuren, automatische schuifdeuren die automatisch openen voor bewoners in de

BADKAMER EN (GASTEN-)TOILET:

entree van het complex

Inloopdouche 1,20 x 0,90 m met extra brede draingoot

Centrale hal met brievenbussen en bellentableau, luxe ingericht en afgewerkt

Elektrische handdoeken radiator

Gemeenschappelijke stalling voor het stallen en opladen van (elektrische) fietsen en scootmobielen

Standaard een glazen of betegeld douchescherm waar mogelijk

Elke appartement heeft een ruime privéberging op de begane grond

Villeroy & Boch wastafel met wastafelmeubel en thermostatische kraan

Bergingencluster en fietsenstalling via entreehal bereikbaar

Standaard of optioneel tweede toilet in badkamer

Permanente videobewaking met camara beveiliging van het complex bij alle entrees en entreedeuren

Villeroy & Boch Subway 2.0

begane grond, optioneel alarmsysteem voor uw woning

Vloeren badkamer en (gasten)toilet Mosa 60 x 60 cm antraciet

Energieneutraal (EPC = 0,0), aardgasloos en energiezuinig

Wandtegels badkamer 60 x 30 cm van vloer tot aan het plafond liggend wit mat

Diepe lift met (opklapbaar) bankje en bredere gangen voor eenvoudige toegankelijkheid op de verdiepingen

Wandtegels (gasten)toilet 60 x 30 cm tot 1,5 meter liggend wit mat

Trappenhuis vanuit de entreehal bereikbaar, plus noodtrappenhuis met separate uitgang

Badkamer naar wens in te richten in Showroom Thuis, de showroom van Dura Vermeer

31-01-2019

Achtergevel

schaal

1:100
status

Concept

projectnummer

2408B

31-1-2019 13:16:02

linker zijgevel

Ruime roestvrijstalen spoelbak met eenvoudig bedienbare thermostatische kraan in

ALGEMEEN
schaal

Achtergevel

achtergevel

met stoomfunctie, vaatwasmachine, 4-pits inductiekookplaat, recirculatie afzuigkap,

Granieten werkblad plus Siematic kasten
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KEUKEN

Rechter zijgevel

IN UW WONING

EXTERIEUR

Terrassen van circa 11 m2 (penthouse ruim 50 m2), voldoende ruimte om bijv. een tafel voor zes personen

Gevelstenen gemêleerd genuanceerd wit-caramel met elementen van koolstof

te kunnen plaatsen

Hemelwaterafvoeren terrassen in duurzaam aluminium uitgevoerd met zink-look

Extra brede en hoge stompe deuren (930 x 2350 mm) met lage dorpels bij hoofdentree, toilet en badkamer

Hardhouten kozijnen met extra geïsoleerd glas

Lage energierekening door vloerverwarming en -koeling met WKO en eigen zonnepanelen

PV-panelen op het dak + WKO (warmte- en koudeopslag)

Wanden slaapkamers, study, gangen en woonkamers sausklaar afgewerkt

Gemeenschappelijke tuin onder architectuur aangelegd
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Onderdeel

Exterieur
Kleur- en materiaalstaat
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Materiaal

Kleur

GEVELS
metselwerk gevelsteen
accentvlak noordgevel
plint gevelsteen
voegwerk
lateien
gevelbekleding entree en terrassen
hekwerk terrassen afscherming
hekwerk bovenregel + balusters

baksteen, wildverband
baksteen, tegelverband
baksteen, wildverband
mortel
staal, in kleur gemoffeld
duurzaam hout
veiligheidsglas
metaal

gemêleerd wit-caramel-koolstof
gemêleerd wit-caramel-koolstof
gemêleerd bruin-blauwgrijs
donkergrijs
donkergrijs
naturel-bruin, onbehandeld
naturel / helder
kwarts grijs

KOZIJNEN
kozijnen
draaiende delen
kozijn hoofdentree schuifdeur (voorzijde)
kozijn bergingsdeur buiten
bergingsdeur buiten
deur fietsenstalling buiten
raamdorpels
deurdorpels

hardhout
hardhout
aluminium
hardhout
hardhout
hardhout
aluminium
kunststeen

kwarts grijs
kwarts grijs
kwarts grijs
kwarts grijs
kwarts grijs
kwarts grijs
kwarts grijs
antraciet

DAK
hemelwaterafvoeren terrassen
dakrand 3e verdieping
dakafwerking 3e verdieping gemeenschappelijke deel
dakrand 4e verdieping
dakafwerking 4e verdieping
zonnepanelen op 4e verdieping

aluminium
aluminium
bitumineus + mos-sedum
aluminium
bitumineus + grind
aluminium + PV panelen

zink-look / grijs
grijs
natuurlijk
grijs
grijs
zwart

PRIVE BUITENRUIMTE
vloeren terrassen begane grond
vloeren balkons 1e en 2e verdieping
vloeren terrassen 3e verdieping
plantenbakken 3e verdieping

betontegels op zand
beton
betontegels op bitumen
aluminium, kunststof en hout

grijs
grijs
grijs
kwarts grijs en onbehandeld bruin

GEMEENSCHAPPELIJKE TUIN / ERF
verhard oppervlak
onverhard oppervlak

betontegel op zand
aangelegde beplante tuin

grijs			

Onderdeel

Materiaal

Kleur

APPARTEMENT
kozijn voordeur appartement
voordeur appartement
vloerafwerking algemeen
wandafwerking algemeen

hardhout
hout met isolatievulling + glas
betoncement
sausklaar

zilvergrijs
zilvergrijs
betonkleur
naturel

plafondafwerking algemeen
kozijn binnendeuren
binnendeuren
vensterbank
binnendeurdorpels
schakelmateriaal
vloertegelwerk badkamer en toilet
wandtegelwerk badkamer (tot plafond)
wandtegelwerk toilet (tot circa 1,50 m)
wandafwerking overige toilet (tot plafond)

spuitwerk
hardhout
hout, stomp, 930 x 2350 mm
kunststeen
kunststeen, afgerond
kunststof
keramisch 60 x 60 cm
keramisch 30 x 60 cm, liggend
keramisch 30 x 60 cm, liggend
spuitwerk

wit
wit
wit
grijs
antraciet
wit
antraciet
wit (mat)
wit (mat)
wit

ALGEMENE RUIMTE
hoofdentree schuifdeur + kozijn
inloopmat hoofdentree
vloertegelwerk hoofdentree + lifthal
wandafwerking hoofdentree + lifthal
wandafwerking accenten
plafondafwerking hoofdentree + lifthal
binnenkozijnen hoofdentree
binnendeuren hoofdentree
schuifdeur + kozijn lifthal (hoofdentree-lifthal)
vloerafwerking fietsenstalling
vloerafwerking gang bergingscluster
deuren bergingen (bergingscluster)
vloerafwerking overloop verdiepingen
wandafwerking overloop verdiepingen
binnenkozijnen overloop verdiepingen
trappen trappenhuis
plafondafwerking trappen
plafondafwerking trappenhuis

aluminium
tapijt
keramisch
glasvlies
behang
verlaagd plafond
hardhout
multiplex
aluminium
betoncement met anti-slijt toeslag
betoncement met anti-slijt toeslag
multiplex
tapijt
glasvlies
hardhout
prefab beton
prefab beton
prefab beton

kwarts grijs
antraciet
antraciet (mat)
wit

Interieur
Kleur- en materiaalstaat

naturel / wit
zilvergrijs
zilvergrijs
vloerafwerking fietsenstalling
grijs
grijs
wit
wit
zilvergrijs
grijs
grijs
grijs
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Keukens en
badkamers
Standaard compleet uitgevoerd

Het brede woningaanbod maakt wonen
in Residence Zenobia aantrekkelijk voor
veel verschillende mensen met al hun
specifieke eigen wensen.
De badkamers zijn doordacht ontworpen en zijn alle
voorzien van een luxe draingoot, douchescherm en
wastafelmeubel. Uiteraard staat het u vrij om geheel
naar eigen wens in materialisatie en design uw ideale
afwerking te kiezen bij THUIS – de showroom van
Dura Vermeer.

Een keuken is niet alleen gemaakt om in te koken. Het is vaak de plek waar de dag
begint en eindigt. Waar de ene keer iets snel wordt opgewarmd en een andere keer
uitgebreid wordt gekookt.
De woningen zijn voorzien van een prachtige Siematic keuken. Bijna alle keukens hebben een eilandopstelling, zijn voorzien
van inbouwapparatuur. In samenwerking met keukenspecialisten van THUIS – de showroom van Dura Vermeer is per
appartement een keuken ontworpen die past binnen de grootte van de stelpost, op basis van een Siematic keuken en
apparatuur van Siemens. In de keukenshowroom kunt u de keuken en geselecteerde apparatuur uitgebreid bekijken en
kan er een keuze gemaakt worden uit diverse kleuren, materialen, grepen en bladen. U kunt uw keuken dus naar eigen
smaak desgewenst uitbreiden en wijzigen.

De op deze pagina’s afgebeelde sfeerfoto’s dienen slechts ter inspiratie.
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Veiligheid en
duurzaamheid

Veiligheid is een belangrijk punt van overweging als u zich oriënteert op een andere

Résidence Zenobia heeft alles te bieden wat u graag wilt. Oplaadpunten voor

woning. Aan dat aspect is in Résidence Zenobia meer dan gemiddelde aandacht

elektrische fietsen bijvoorbeeld, die al standaard zijn aangebracht in de ruime,

besteed. De sloten van de appartementen en de bergingen voldoen aan het

gemeenschappelijke stalling. Op de begane grond heeft u een extra berging,

Politiekeurmerk. Als bewoner krijgt u eenvoudig toegang tot de openbare ruimten

als opslag voor alles wat u niet elke dag nodig heeft.

via een tag-systeem. Dat maakt veilig in- en uitlopen mogelijk, zonder oponthoud.
Veiligheid die al begint
in de centrale entree

Uw appartement (of penthouse) is uitgerust met een videofooninstallatie. Gasten melden zich beneden in de entree,
voorzien van automatische schuifdeuren. U ziet direct wie er aanbelt en kunt hen via de automatische brede schuifdeuren
toegang verlenen tot het complex. Via de trap en via de lift krijgen zij gemakkelijk toegang tot alle etages. Ongenode

Naar een parkeerplaats voor uw auto hoeft u niet ver te lopen: vóór de entree van het gebouw. Begrijpelijk ook
dat u extra voorzieningen op prijs stelt die uw veiligheid waarborgen. Daarom waken videocamera’s in de algemene
ruimten over de veiligheid van u en uw buren. Trouwens, binnen een complex met slechts veertien woningen is de

Gemak dient
de mens
Ook alle andere faciliteiten
voorhanden

sociale controle al standaard aanwezig. Terwijl u toch alle privacy heeft waar u ook belang aan hecht.

gasten worden ontmoedigd om het pand binnen te treden en worden tevens op videocamera vastgelegd. Indien gewenst

ENTREE

kunt u optioneel kiezen voor een alarminstallatie in huis; ook daar is in het ontwerp al rekening mee gehouden. Zo is
Résidence Zenobia die veilige en vertrouwde omgeving waar u controle heeft over wie er wel en wie er geen toegang heeft.
Technische ruimten
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Uw appartement of penthouse is voorzien van een technische ruimte. Deze biedt allereerst plaats aan de warmtepomp,

BERGINGEN

de eigentijdse manier van verwarmen die een aardgasaansluiting overbodig maakt. Ook is er ruimte voor alle andere
installaties die bijdragen aan het aangename verblijfsklimaat van uw woning. Aan een opstelplaats voor wasmachine
én wasdroger met aan- en afvoer is natuurlijk gedacht.
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Luxe duurzaamheid én lage woonlasten

NOODUITGANG
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CENTRALE
ENTREE
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FIETSENSTALLING

LIFT
HAL

Luxe en duurzaamheid is een prima combinatie. Dat blijkt uit het systeem van klimaatbeheersing in Residence Zenobia.
Alle appartementen worden voorzien van vloerverwarming en vloerkoeling. Een vloerverwarmingssysteem creëert een
constante, zeer gelijkmatige warmte zonder luchtverplaatsing. Conventionele radiatoren werken met stralingswarmte die
wel lucht verplaatst. Geen luchtverplaatsing betekent dat er nauwelijks stof door de lucht dwarrelt. U woont dus gezonder
én voor mensen met een aandoening aan de luchtwegen is dit een uitkomst. En er zijn geen radiatoren die het prachtige
uitzicht belemmeren! De warmte en koude worden met behulp van een systeem opgewekt (WKO-systeem).
Met dit duurzame en groene systeem is het mogelijk een persoonlijke temperatuur per kamer in te stellen. Ideaal om het in
de winter binnen lekker warm te hebben en in de zomer enkele graden te koelen. Dit maakt het gebouw bijzonder duurzaam,
reduceert de milieubelasting én de energielasten.

Begane grond
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Colofon
Verkoop en informatie

Verkoop en informatie

Concept en productie
Leitmotiv Den Haag

Jeroen Jenné
Schoutenhoek 40
2722 EJ Zoetermeer
079 323 88 38
info@demakelaars.nu

Jeroen Jenné

Opdrachtgever

Dura Vermeer Bouw Zuid West B.V.
06 3465 9889
verkoop@duravermeer.nl

Petra Kneppers

Sheila Kuyvenhoven

Verkoop coördinator

Verkoop coördinator

Hypotheekspecialist

Hypotheekspecialist nieuwbouw
info@nexthome.eu
0186-745772
Disclaimer
De artist impressions in deze informatiebrochure geven een impressie. Het zijn met recht ‘artist
impressions’ waarin de illustrator zich soms wat artistieke vrijheden gunt. Ondanks alle zorgvuldigheid
die we hebben nagestreefd, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. De plattegronden van alle
in deze brochure opgenomen woningen zijn indicatief. Hier is dus geen leveringsplicht aan verbonden.
Deze informatiebrochure maakt geen onderdeel uit van de contractstukken.

WWW.WONENINZENOBIA.NL
38

ZENOBIA
Bijzonder prettig wonen is een luxe

WWW.WONENINZENOBIA.NL

