
 
ALLE RUIMTE 

Boekelo; Windmolenweg 

 

 

18-01-2017 



 
Boekelo; Windmolenweg 
 
Het betreft een nieuw te bouwen vrijstaande woning met garage in 
het prachtige dorp Boekelo. Een gezellig dorp nabij Enschede en 
binnen enkele minuten bent u in het fraai buitengebied. De woning 
kan geheel op maat gemaakt worden met vele opties (zie 
bijzonderheden). De nieuw te bouwen woning heeft een zeer uime 
achtertuin van maar liefst ca. 30 meter. 
 

Bron: Google maps. 



Woonstijl 
Brandes met 

stolpkap 

 

Groothuis Wonen heeft drie verschillende woonstijlen ontwikkeld voor de kavels aan 
de Windmolenweg in Boekelo. In deze brochure zijn deze woonstijlen weergegeven 
met mogelijke indelingsvarianten. In overleg met onze verkoopadviseur kunt u uw 
eigen woonstijl kiezen en uw indeling bepalen. Al jarenlang is de jaren ‘30 stijl zeer 
geliefd bij mensen die een nieuwe woning willen bouwen. Daar spelen wij op in met 
woonstijl Brandes. Dit zijn woningen met forse kappen en grote overstekken, 
waardoor jouw nieuwe thuis een majestueuze uitstraling krijgt. 



Woonstijl 
Brandes met 

zadeldak 

Met deze woonstijl kiest u voor nog meer ruimte op de tweede verdieping. Deze 
verdieping is op verschillende manieren in te delen waardoor u extra slaapkamers en 
extra badkamer kunt creëren. Dit nieuwe thuis biedt veel ruimte met een majestueuze 
uitstraling. 



Woonstijl 
Brandes met  
mansardekap 

 

Deze woonstijl, met veel ruimte op de verdiepingen en een eigentijdse gevelindeling, 
past goed in de dorpse sfeer van Garderen. U kiest voor evenveel ruimte op de eerste 
verdieping als bij de andere twee woonstijlen. Ook hier is er veel ruimte op de tweede 
verdieping. Op de eerste verdieping ervaart u de kap niet door de rechte wanden  aan 
de binnenzijde.  



Begane grond 

Alle ruimte in de woonkamer en  keuken.   
Via de overdekte entree komt u binnen in de hal van 
waaruit u  naar de royale woonkamer en keuken.  



Alle ruimte op de eerste verdieping. 
Drie royale slaapkamers met voldoende ruimte voor uw 
kasten. De badkamer wordt voorzien van dubbele 
wastafel, inloopdouche en vrij hangend toilet.  

Eerste verdieping 



Luxe badkamer 
-Villeroy en Boch sanitair 
-Grohe kranen en douchethermostaat 
-vrij hangende toiletten in toilet en badkamer  
-rvs douchedrain inclusief betegelde 
 spatwand 
-dubbele wastafel in de badkamer,  
-wandtegels in toilet en badkamer; wit  25 x 33 cm      
horizontaal verwerkt, in badkamer tot 
plafondhoogte 
-vloertegels in toilet en badkamer;  
 antraciet 30 x 30 cm  



Alle ruimte op de tweede verdieping. 
Met de woonstijl Brandes met stolpkap heb je alle ruimte 
op de tweede verdieping. Via de vaste trap komt u op de 
ruime  verdieping met vele indelings mogelijkheden. De 
aparte techniek ruimte biedt tevens plaats voor een 
wasdroger en wasmachine . 

Tweede verdieping 



Alle ruimte op de tweede verdieping. 
Met de woonstijl Brandes met mansarde en zadeldak heb je nog meer ruimte 
op de tweede verdieping. In de voor en achtergevel zijn kozijnen opgenomen 
voor daglicht. Via de vaste trap komt u op de ruime  verdieping met vele 
indelings mogelijkheden. De aparte techniek ruimte biedt tevens plaats voor 
een wasdroger en wasmachine. 

Tweede verdieping 



 
Boekelo; Windmolenweg 

Bron: Google maps. 



Situatie 



Straatbeeld 
 



Uitbouw achter 1200  

Keuzemogelijkheden 

Ruime keuze 
mogelijkheden, 
onze verkoop- 
adviseur helpt u 
graag verder bij 
het maken van 
uw keuzes. 



Mogelijke halindeling

 

tuingericht 
wonen

 

Keuzemogelijkheden 

Wilt u tuingericht 
wonen of een andere 
halindeling? Met onze 
verkoopadviseur stelt 
u uw ideale woning 
samen. 

Mogelijke halindeling 



Straatgericht wonen

 

Mogelijke halindeling
  

Keuzemogelijkheden 

Tuingericht wonen of 
koken ook dat kan. 
Alle ruimte door het 
toevoegen van een  
erker. 

Mogelijke halindeling
  



  

Tuindeuren 

Bijkeuken 

Keuzemogelijkheden 

Wat dacht u van 
dubbele tuin- 
deuren of een 
bijkeuken? 



  
Uitbouw achter 2400

 

U kunt ook kiezen voor deze 
aangekapte erker 

 

Keuzemogelijkheden 

Veel mogelijk-
heden, onze 
verkoopadviseur 
helpt u graag 
verder bij het 
maken van uw 
keuzes. 



Garderen                         Project: “Eikenlaan” 





  
Kopen is Bouwen 
De grond koopt u van de grondeigenaar en de woning wordt door Groothuis  Wonen gebouwd.  
Zodra u het contract heeft gesloten en de omgevingsvergunning is verkregen, wordt met de voorbereiding  
en aansluitend de bouw begonnen.  
 
Inclusief: 
-aangebouwde garage voorzien van vrijdragende vloer   
-toilet: 
     hangend toilet V&B O’novo (Villeroy en Boch)  
     fontein V&B O’novo (Villeroy en Boch) incl. fonteinkraan  
     vloertegels , antraciet 30 x 30 cm 
     wandtegels , wit 25 x 33 cm liggend verwerkt 
-badkamer: 
     hangend toilet V&B O’novo (Villeroy en Boch)  
     wastafel ,V&B O’novo (Villeroy en Boch) incl. kraan en spiegel 
     douche, Easydrain Multi Exentrisch 1000mm 
     vloertegels, antraciet 30 x 30 cm  
     wandtegels , wit 25 x 33 cm liggend verwerkt, tot plafondhoogte  
-houten binnendeurkozijnen v.v. opdekdeuren  
-open trappen v.v. hardhouten traptreden  
-hardhouten kozijnen, draaikiep ramen en buitendeuren  
-vloerverwarming als hoofdverwarming op begane grond   
-convectoren op eerste verdieping  
-triple beglazing  
-9 (3 x 3) PV-panelen op het dak van de woning; dakvlak nader te bepalen o.b.v. optimale oriëntatie  
-ventilatie middels natuurlijke aanvoer en mechanische afvoer  
-mogelijkheid voor lagere EPC-waardes  
-kopersbegeleiding met toepassing van eigen showroom  
-complete omgevingsaanvraag   
     honoraria adviseurs (architect / constructeur / installateur) 
     EPC-berekening 
     constructieberekening 
     bouwbesluittoets 
-fundering op staal 
-legeskosten omgevingsvergunning 
-Woningborg garantie en waarborgregeling 
-energie Label 
-aansluitkosten gas, water en electra (exclusief vuil- en hemelwater, riolering,  infiltratie en inrit) 
-uitkomend grond wordt verspreid over het bouwperceel, zodat er geen grond hoeft te worden afgevoerd 
  
Artist impressies, opties, plattegronden en verkoopbladen zijn sfeerbeelden onder voorbehoud goedkeuring 
gemeente en welstand, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.  
  
 

  
Exclusief: 

-keuken  

-bestrating rondom de woning  

-(vaste) kasten  

-eventueel aan te brengen erfafscheidingen 

-tuinaanleg 

 

 



Artist impressies, plattegronden en verkoopbladen zijn sfeerbeelden onder voorbehoud goedkeuring gemeente en welstand,  
hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 

  









Hengelosestraat 28  
7514 AH Enschede  

053 488 59 95  
enschede@euvermannuyts.nl 

www.euvermannuyts.nl 
 

Ootmarsumseweg 12  
Harbrinkhoek  
Postbus 508  
7600 AM Almelo  
0546 48 00 00  
info@groothuis.nl 
www.groothuis.nl 
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