
Op zoek naar een comfortabel koop
appartement in een sfeervolle omgeving?

Het nieuwbouwproject ’t Ingse Hof beschikt 
over 6 driekamerappartementen van het type 
Raadsheer. De appartementen zijn levens-
loopbestendig ontworpen, waardoor het 
mogelijk is er tot op hoge leeftijd te blijven 
wonen. 

De ruime woonkamer met open keuken 
bevindt zich aan de voorzijde en kijkt uit op 
de Hoofdstraat. Aan de achterzijde liggen de 
twee slaapkamers, waarvan de grootste een 
directe verbinding heeft met de bad kamer. 
Verder heeft de woning een bergruimte, een 
apart toilet en een gezellig terras of balkon 
met uitzicht op de Hoofdstraat. Onder het 
complex is een parkeergarage met eigen 
parkeerplaats en een extra berging.

•  Gebruiksoppervlak: 92,2 m2 
•  Levensloopbestendige indeling 
•  Ruim opgezette driekamer

appartementen
•  Terras of balkon aan de voorzijde met 

uitzicht op de Hoofdstraat
•  Parkeren onder het complex op een 

eigen parkeerplaats

Raadsheer koopappartementen

Raadsheer koopappartementen



Aan deze met zorg samengestelde uitgave  

kunnen geen rechten worden ontleend.

Interesse?
Bent u geïnteresseerd in een appartement van 

het type Raadsheer en wilt u meer informatie? 

Neemt u dan contact op met de project makelaar 

Herreveld & De Vogel in Berg ambacht of kijk op 

www.herrevelddevogel.nl

Raadsheer koopappartementen

De verkooptekeningen van de plattegronden 
zijn ontwikkeld door Arjan Verstoep Interieur-
advies & Ontwerp. Arjan Verstoep adviseert 
u ook graag bij het inrichten van uw nieuwe 
woning.

Herreveld & De Vogel Makelaardij

Pleinstraat 21a, Bergambacht

Openingstijden: ma t/m vrij 9.00  17.30 uur 

Telefoon: 0182  35 20 99
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Op zoek naar een comfortabel appartement 
in een sfeervolle omgeving?

Het nieuwbouwproject ’t Ingse Hof beschikt 
over 6 driekamerappartementen van het type 
Jonkheer. De appartementen zijn levensloop-
bestendig ontworpen, waardoor het mogelijk 
is er tot op hoge leeftijd te blijven  
wonen. 

De ruime woonkamer met open keuken 
bevindt zich aan de voorzijde en kijkt uit op 
de Hoofdstraat. Aan de achterzijde liggen de 
twee slaapkamers, waarvan de grootste een 
directe verbinding heeft met de bad kamer. 
Verder heeft de woning een bergruimte, een 
apart toilet en een gezellig terras of loggia. 
Onder het complex is een parkeergarage met 
eigen parkeerplaats en een extra berging.

•  Gebruiksoppervlak: 92 m2 
•  Levensloopbestendige indeling 
•  Ruim opgezette driekamer

appartementen
•  Terras of loggia aan de voorzijde met 

uitzicht op de Hoofdstraat
•  Parkeren onder het complex op een 

eigen parkeerplaats

Jonkheer koopappartementen

Jonkheer koopappartementen



Interesse?
Bent u geïnteresseerd in een appartement van 

het type Jonkheer en wilt u meer informatie? 

Neemt u dan contact op met de project makelaar 

Herreveld & De Vogel in Berg ambacht of kijk op 

www.herrevelddevogel.nl

Aan deze met zorg samengestelde uitgave  

kunnen geen rechten worden ontleend.

De verkooptekeningen van de plattegronden 
zijn ontwikkeld door Arjan Verstoep Interieur-
advies & Ontwerp. Arjan Verstoep adviseert 
u ook graag bij het inrichten van uw nieuwe 
woning.

Herreveld & De Vogel Makelaardij

Pleinstraat 21a, Bergambacht

Openingstijden: ma t/m vrij 9.00  17.30 uur

Telefoon: 0182  35 20 99

Jonkheer koopappartementen

3000 2260 1300
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Riant wonen in een comfortabele stadsvilla 
in het hart van de Krimpenerwaard?

De stadsvilla beslaat drie verdiepingen 
en heeft een ruime woonkamer met open 
keuken op de begane grond. Op de eerste 
verdieping bevinden zich drie slaap kamers 
en de ruime badkamer. De grootste slaap-
kamer is gelegen aan de voorzijde van de 
woning; de overige slaapkamers bevinden 

zich aan de achterzijde. Vanuit de kleinste 
slaapkamer is het terras aan de achterzijde 
te bereiken. Op de tweede verdieping 
bevindt zich een riante zolder met diverse 
indelingsmogelijkheden.
De woning heeft verder veel bergruimte 
en een parkeerplaats in de ondergrondse 
parkeergarage. Een tweede parkeerplaats 
behoort tot de opties.

•  Gebruiksoppervlak: 181 m2 
•  Mooie vierkamerwoning met riante 

zolder 
•  Grote woonkamer op de begane grond
• Ruim terras op het westen
•  Parkeren onder het complex op een 

eigen parkeerplaats

Maarschalk stadsvilla

Maarschalk stadsvilla



Aan deze met zorg samengestelde uitgave kunnen geen rechten 

worden ontleend.

Interesse?
Bent u geïnteresseerd in een Stadsvilla van het type Maarschalk en wilt u 
meer informatie? Neemt u dan contact op met de project makelaar Herreveld 
& De Vogel in Berg ambacht of kijk op www.herrevelddevogel.nl

Herreveld & De Vogel Makelaardij
Pleinstraat 21a, Bergambacht
Openingstijden: ma t/m vrij 9.00  17.30 uur
Telefoon: 0182  35 20 99

Maarschalk stadsvilla
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Op zoek naar een zeer ruim penthouse?

Dit riante penthouse meet 138 m2 en bevindt 
zich op de derde verdieping van het complex. 
De woning is gelijkvloers en heeft een grote 
woonkamer met open keuken. Vanuit de 
kamer is de loggia met uitzicht op de Hoofd-
straat te bereiken. De twee slaapkamers 
bevinden zich aan de kant van de rustige 

binnenhof. De grootste slaapkamer heeft 
een directe verbinding met de badkamer, 
waar voldoende ruimte is voor een bad en 
een aparte douche. De woning is aangenaam 
licht, dankzij de extra ramen in de schuine 
kap aan de zijkanten van de woning. Binnen 
de woning zijn twee bergingen opgenomen. 
In de ondergrondse parkeergarage is nog een 
extra berging en een eigen parkeerplaats.

•  Gebruiksoppervlak: 138 m2 
•  Levensloopbestendige indeling 
•  Ruime driekamerwoning
• Grote woonkamer met open keuken 
•  Loggia op het westen met uitzicht op 

de Hoofdstraat
•  Parkeren onder het complex op een 

eigen parkeerplaats

Admiraal penthouse

Admiraal penthouse



Interesse?
Bent u geïnteresseerd in een penthouse van 

het type Admiraal en wilt u meer informatie? 

Neemt u dan contact op met de project makelaar 

Herreveld & De Vogel in Berg ambacht of kijk op 

www.herrevelddevogel.nl

Aan deze met zorg samengestelde uitgave  

kunnen geen rechten worden ontleend.

De verkooptekeningen van de plattegronden 
zijn ontwikkeld door Arjan Verstoep Interieur-
advies & Ontwerp. Arjan Verstoep adviseert 
u ook graag bij het inrichten van uw nieuwe 
woning.

Herreveld & De Vogel Makelaardij

Pleinstraat 21a, Bergambacht

Openingstijden: ma t/m vrij 9.00  17.30 uur

Telefoon: 0182  35 20 99

Admiraal penthouse
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Op zoek naar een zeer ruim penthouse?

Dit riante penthouse meet 141,8 m2 en is 
gelegen op de derde verdieping van het 
complex. De woning is gelijkvloers, heeft 
een grote woonkamer met open keuken en 
twee slaapkamers aan de zijde van de rustige 
binnenhof. Het besloten terras bevindt zich 

aan de zijkant, is gericht op het zuiden en is 
vanuit de woonkamer te bereiken.  
De grote badkamer is vanuit de groot-
ste slaapkamer direct te bereiken. In de 
woning bevindt zich een ruime bergkast. 
Onder het complex is een parkeergarage 
met eigen parkeerplaats en een extra 
berging.

•  Gebruiksoppervlak: 141,8 m2

•  Levensloopbestendige indeling 
• Ruime driekamerwoning
•  Grote woonkamer met open keuken
•  Terras op het zuiden
•  Parkeren onder het complex op een 

eigen parkeerplaats

Landsheer penthouse

Landsheer penthouse



Interesse?
Bent u geïnteresseerd in een penthouse van 

het type Landsheer en wilt u meer informatie? 

Neemt u dan contact op met de project makelaar 

Herreveld & De Vogel in Berg ambacht of kijk op 

www.herrevelddevogel.nl

Aan deze met zorg samengestelde uitgave  

kunnen geen rechten worden ontleend.

De verkooptekeningen van de plattegronden 
zijn ontwikkeld door Arjan Verstoep Interieur-
advies & Ontwerp. Arjan Verstoep adviseert 
u ook graag bij het inrichten van uw nieuwe 
woning.

Herreveld & De Vogel Makelaardij

Pleinstraat 21a, Bergambacht

Openingstijden: ma t/m vrij 9.00  17.30 uur

Telefoon: 0182  35 20 99

Landsheer penthouse
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