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Schuurwoning – variant Zeeland
Deze riante, uiterst flexibele woning komt geheel vrijstaand, maar ook geschakeld goed tot zijn recht. De
vide boven de woonkamer en keuken zorgt voor een gevoel van openheid en lucht. Een slaapkamer en
badkamer op de begane grond zijn eenvoudig te realiseren in de ruimtes naast de woonkamer.
Bovendien is de schuurwoning voorzien van een inpandige schuur, die desgewenst ook dienst kan doen
als kantoor, atelier of slaapvertrek.

Begane grond

Verdieping
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Uitgangspunten voor Schuurwoning – variant Zeeland
Afmetingen woning:
– BVO (Brutovloeroppervlak) begane grond:
116 m2
– BVO (Brutovloeroppervlak) verdieping:
62 m2
– Inhoud van de totale woning:
646 m3
– Afmetingen van de ruimten begane grond:
Woonkamer
24 m2
Woonkeuken
35 m2
Slaapkamer 4*
15 m2
*4e slaapkamer op begane grond te realiseren in ‘multifunctionele ruimte’
badkamer**
4 m2
**2e badkamer op begane grond te realiseren in ruimte ‘kast’
hal
6 m2
toilet
2 m2
meterkast (MK)
0,5 m2
Inpandige schuur:
11 m2
– Afmetingen van de ruimten eerste verdieping:
slaapkamer 1
9 m2
slaapkamer 2
9 m2
slaapkamer 3
14 m2
badkamer
8 m2
Overloop
10 m2
Vide
47 m2
Buitengevelafwerking:
– Zweeds rabat, zwart geïmpregneerd vurenhout
Binnengevelafwerking:
– Behangklaar
Plafondafwerking:
– Fijn spackspuitwerk
Bijzonderheden:
– Grote vide (47m2 !) boven woonkamer / woonkeuken, optioneel in te vullen met vloerveld
– Inpandige schuur / bijkeuken optioneel andere invulling te geven zoals atelier / kantoor
Optioneel voor deze en de overige schuurwoningvarianten bieden wij een luchtwarmtepomp aan en zonnepanelen
naar keuze, nader af te stemmen met de opdrachtgever.
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Schuurwoning – variant Eindhoven
In Eindhoven - Waterrijk is het ontwerp gemaakt voor deze bijzondere schuurwoning, waarbij het kavel
optimaal benut wordt. Een woning met een luxe uitstraling, door de grote ramen, 2 veranda's, een vide
en vele extra's. De grote glaspartijen in deze schuurwoning maken niet alleen de verbinding tussen
woonkamer / keuken en achtertuin, maar ook zijwaarts naar een terras en naar een veranda. Een vide
verbindt de woonkamer met de verdieping, waar zich een studieruimte en 3 ruimte slaapkamers,
badkamer èn een balkon bevinden. De houten gevelbekleding zal op natuurlijke wijze vergrijzen en
behoeft weinig onderhoud.
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Uitgangspunten voor Schuurwoning – variant Eindhoven
Afmetingen woning:
– BVO (Brutovloeroppervlak) begane grond: 152 m2
– BVO (Brutovloeroppervlak) eerste verdieping:
136 m2
– Inhoud van de totale woning:
920 m3
– Afmetingen van de ruimten begane grond:
Zitkamer
25 m2
Eetkamer
17 m2
Woonkeuken
33 m2
Veranda 1
15 m2
Veranda 2
9 m2
Slaapkamer
13 m2
badkamer
6 m2
hal
6 m2
toilet
1,5 m2
MK
0,5 m2
– Afmetingen van de ruimten eerste verdieping:
slaapkamer 1
9 m2 met optioneel entresol 3 m2
slaapkamer 2
9 m2 met optioneel entresol 3 m2
slaapkamer 3
13 m2
Slaapkamer 4
15 m2
Badkamer
9 m2
Technische r.
2 m2
Hal
14 m2
Studie aan vide
18 m2
Vide
17 m2
Balkon voor was
6 m2
Buitengevelafwerking:
– De gevel is afgewerkt met verticaal vergrijzend hout
Binnengevelafwerking:
– Behangklaar
Plafondafwerking:
– Fijn spackspuitwerk
Bijzonderheden:
– Zeer ruime, luxe uitziende woning
– 2 Veranda’s / overkappingen
– Vide van 17 m2 boven woonkamer
– Studieruimte aangrenzend aan vide van 18 m2
– Balkon voor was
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Schuurwoning – variant Hellendoorn
Binnen en buiten vloeien in elkaar over bij deze variant van de schuurwoning. Door de grote, tegenover
elkaar liggende schuifpuien, ontstaan prachtige doorkijken en volop contact met de omgeving. Een
knusse veranda grenst aan de woonkeuken en maakt het plaatje compleet. Deze woning komt het best
tot zijn recht in een landelijke omgeving. Met op de begane grond een slaapkamer, badkamer en riante
berging, is de verdieping naar wens in te vullen met ruime slaapkamers, een tweede badkamer en
kantoor- of hobbyruimte, maar ook kan een vide boven woonkamer of keuken gerealiseerd worden.
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Uitgangspunten voor Schuurwoning – variant Hellendoorn:
Afmetingen woning:
– BVO (Brutovloeroppervlak) begane grond:
– BVO (Brutovloeroppervlak) verdieping:
– Inhoud van de totale woning:
– Afmetingen van de ruimten begane grond:
Woonkamer
Woonkeuken
Slaapkamer 1
Badkamer 1
hal
toilet
meterkast (MK)
berging:
veranda:
Afmetingen van de ruimten eerste verdieping:
slaapkamer 2
slaapkamer 3
slaapkamer 4
badkamer
Overloop

145 m2
76 m2
784 m3
25 m2
35 m2
15 m2
7 m2
16 m2
1 m2
0,5 m2
10 m2
14 m2
15 m2
15 m2
7 m2
5 m2
23 m2

Buitengevelafwerking:
– Zweeds rabat, zwart geïmpregneerd vurenhout
Buitenkozijnen:
– Aluminium, incl. 3 schuifpuien.
Binnengevelafwerking
– Behangklaar
Plafondafwerking
– Fijn spackspuitwerk
Binnenkozijnen en -deuren:
– Hout, stompe deuren
Bijzonderheden:

– Naar alle kanten toe weids uitzicht
– Veranda aan woonkeuken
– Ruime hal op begane grond en verdieping

