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CONCEPT
De woning is in eerste instantie ontworpen als een levensloop
bestendige passieve woning. Hierbij worden materialen en installaties
toegepast die het mogelijk maken energieneutraal te wonen.

PRINCIPE EXTERIEUR

PLAATSING OP DE POTENTIELE LOCATIE
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1.

hal met vide en doorloop naar
keuken. Vanuit hier kunnen de
lift en trap genomen worden
naar de kelder en de 			
verdieping

2.

toilet met in de hoek een 		
schacht voor de leidingen 		
(lucht, electra, water)

3.

grote garderobekast

4.

bijkeuken

5.

keuken (ruimte voor draaicirkel
van 1,5 m diameter)

6.

lift en leidingenschacht

7.

voorruimte trap naar de kelder

8.

woon- eetkamer met vide

9.

“eetterras”
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PLATTEGROND BEGANE GROND
SCHAAL 1 á 100
1.
2.
3.
4.

hal met vide en doorloop naar keuken. Vanuit hier kunnen de lift en trap genomen worden naar de
kelder en de verdieping
3
toilet met in de hoek een schacht voor de leidingen (lucht, electra, water)
grote garderobekast
bijkeuken

VOORKANT
De entree van de woning komt iets
naar voren. In deze massa zit intern
een kast verwerkt. Door dit deel
van de woning eveneens een ander
afwijkend materiaal te geven is deze
goed onderscheiden van de rest van
de massa. Tegenover de centrale
trap is een lichtstraat gedacht die het
trappenhuis en de hal beneden van
voldoende daglicht voorziet. Aan de
voorkant is een “erf” opgenomen
waar geparkeerd kan worden.
De woning wordt aan de buitenkant
gestuukt en krijgt een natuurstenen
plint.
De kozijnen zijn donker van kleur
waardoor deze fraai afsteken van de
andere materialen.
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ca. 65 m2
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1.

vide

2.

ruime en eenvoudige
badkamer

3.

slaapkamer

4.

glazen bordes
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PLATTEGROND BEGANE GROND
SCHAAL 1 á 100
1.
2.
3.
4.

vide
ruime en eenvoudige badkamer
slaapkamer
glazen bordes
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ca. 90 m2
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1.

hal met verbinding naar de
begane grond

2.

schacht voor de leidingen
(lucht, electra, water)

3.

badkamer

4.

buitenruimte (op 6 meter
hoogte overdekt door
uitkragende werkruimte)
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PLATTEGROND KELDER
SCHAAL 1 á 100
6
1.

hal met verbinding naar slaapkamer

ACHTERKANT
De tuinkant heeft een open karakter.
Vanuit de aangrenzende ruimte kan
volop van de omgeving genoten
worden. De zon heeft vrij spel en kan
de woning van natuurlijk warmte
voorzien. In een deel van het dakvlak
kunnen zonneleien aangebracht
worden die elektriciteit opwekken.
De tuin wordt in eerste instantie
eenvoudig vormgegeven.
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AANPASBAAR ONTWERP
De woning is in eerste instantie
ontworpen op de specifieke wensen
van de initiële klant. Uiteraard is het
concept van de woning toepasbaar op
grotere en kleinere woonwensen.
Door zijn vorm oogt de woning niet
groot, maar toch is het een vrij ruime
woning geworden.
De woning is in 2011 doorgerekend.
De prijs kwam uit op €375.000,= inc.
BTW en ex. kelder en advieskosten.
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LINKER ZIJGEVEL

RECHTER ZIJGEVEL

VOORGEVEL

ACHTERGEVEL
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