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ZWEVENDE 
VILLA’S

Architecten Reijer Bets en Hans 
Oudendorp uit Amsterdam 
hebben ruime ervaring met het 
ontwerpen van woningen voor 
zelfbouw en bouwgroepen. 
Oudendorp: ‘Specifieke 
woonhuizen ontwerpen voor 
individuele mensen is ons 
kenmerk. In al onze woningtypes 
streven wij naar de meest 
flexibele manier van wonen.’ 

Bets: ‘Zon- en daglicht vormen 
in huis de belangrijkste peilers. 
Die ervaring hebben we 
verwerkt in De Zwevende villa’s.’ 
De Zwevende villa’s zijn een 
ontwikkeling van Frisse Kavels 
B.V., de ontwikkelingstak van 
Bets en Oudendorp Architecten 
B.V., in samenwerking met 
ReadyforLiving. 

Een ReadyforLiving-woning is 
bij oplevering altijd ‘klaar om 
te wonen’. Kopers van een door 
ReadyforLiving ontwikkelde woning 
komen naar onze eigen showroom 
om alle binnenafwerking uit 
te zoeken. Naar hun smaak 
vinden ze daar een luxe keuken, 
complete badkamer, vloer- en 
wandafwerking. 

De woning en al deze luxe 
binnenafwerking is volledig 
hypothecair financierbaar.  
Kopers worden volledig ontzorgd: 
de woning is helemaal ‘af’ als de 
sleutel wordt overhandigd, men 
hoeft alleen maar de meubels 
neer te zetten, spiegels en lampen 
worden opgehangen door onze 
klusjesman… 
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ZWEVENDE 
VILLA’S

Architecten Reijer Bets en Hans Oudendorp wonnen met hun Zwevende Villa’s 
in 2017 een ontwikkelcompetitie voor een mooi groen kavel in Warande, Lelystad. 

Op fietsafstand van de Hollandse Hout en de Oostvaardersplassen. Het plan bestaat 
uit 3 vrijstaande villa’s en 8 halfvrijstaande woningen aan een ‘eigen laantje’. 

De huizen worden, volledig naar wens van de koper, voorzien van luxe 
binnenafwerking door ReadyforLiving. 
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HOTSPOTS
‘Thuis op vakantie’, dat past bij Lelystad. 
Er is strand, een Nationaal Park, 
een geweldig outletcentrum en een 
luchthaven. Voldoende mogelijkheden 
om je te vermaken… En wordt 
Lelystad te klein, dan pak je zeilboot 
of (binnenkort) de eerste vlucht naar 
Barcelona…

3

IJsselmeer

Vlakbij je huis: heerlijk uitwaaien aan het 

strand of op de zeilboot. Dat is pas genieten!

Zwevende Villa’s 
11 villa’s aan een ‘eigen laantje’ in 

Warande, onder architectuur van Bets en 

Oudendorp. 

www.architectbna.nl 
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Applaus

Al jaren een topper in de LEKKER 500: 

Restaurant Applaus aan Agorabaan 14 in 

Lelystad. Laat je culinair verrassen met het 

surprisemenu van chef Martijn van Wegen of 

geniet van een mooie gin-tonic of een goed glas 

wijn aan de bar. 

www.restaurantapplaus.nl
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WHERE TO gO IN LELYSTAD…
Nationaal Park  
de Oostvaardersplassen 4

De ‘Nieuwe Wildernis’ begint praktisch in je achtertuin. Op 5600 hectare 

tussen Lelystad en Almere bevinden zich konikpaarden, edelherten en 

Heckrunderen. Het gebied is internationaal van belang als moerasgebied 

en overwinteringsgebied voor vogels. Wandelkaart 36 ‘Oostvaardersland’ 

bieden je voldoende handvatten voor een ware ontdekkingsreis vlakbij huis (te 

downloaden via shop.route.nl). 

www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/oostvaardersplassen

 5

De Eetalage
Heerlijke Bocca-koffie met een 

taartje op het terras? Of toch 

liever een glas rosé? Wees welkom 

bij De Eetalage aan De Promesse 

2 in het centrum van Lelystad. 

www.eetalagelelystad.nl

Bataviastad 6

Voor de toevalstreffer 

in fashion, lederwaren en interieur! 

Mooie merken voor scherpe prijzen. 

www.bataviastad.nl

Lelystad Airport 2  
Nog even, dan kun je vanaf Lelystad rechtstreeks naar je 

shoppingweekend in Milaan, businesstrip naar Londen of je 

zonvakantie in Zuid-Spanje. Wonen op 5 minuten van de gate!

www.lelystadairport.nl

4

7  Agora Lelystad
Agora biedt voor iedereen een eigentijdse en inspirerende 

omgeving. Het prachtige, kleurrijke en spraakmakende gebouw 

vormt het ideale decor voor een avondje uit.

agora-lelystad.nl
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LOCATIE

VRIJ WONEN.
De 11 Zwevende villa’s komen aan een verkeersluw ‘eigen’ 
laantje aan de kop van de Wederiklaan. Aan de voorzijde 
ligt het groen van het toekomstige Olmenpark. De locatie 
bereik je via de Larserdreef en Parnassialaan. Er is met 
de auto geen doorgaande verbinding met lanen in de 
omgeving, zoals de Tormentilstraat of Boterbloemhof. Zo 
is rust gegarandeerd en is het veilig buitenspelen voor de 
deur. 

BEREIKBAARHEID
De villa’s liggen op fietsafstand 

van het centrum (10 minuten) 
en station Lelystad Centrum. 

Vanaf het station is met de 
Hanzelijn Amsterdam Centraal 
in 40 minuten te bereiken. De 

treinreis naar Amsterdam Zuid 
(Zuidas) is 35 minuten, Zwolle 

26 minuten en Almere Centrum 
bereik je in 14 minuten. 

Op 5 minuten afstand is de 
oprit naar de A6, met prima 

verbindingen naar het hele land 
- Amsterdam ligt een kleine 40 

autominuten weg. 

Straks woon je op 5 minuten 
van Lelystad Airport… De 

wereld bereikbaar. ZWEVENDE VILLA’S?
De donker uitgevoerde ‘plint’ met daarboven 

de eerste en tweede verdieping in lichte 

baksteen laat de villa’s ‘zweven’
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SITUERING

Kavelmaten zijn circamaten
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De Zwevende villa’s bestaan uit 3 
vrijstaande- en 8 halfvrijstaande villa’s 
gebouwd onder architectuur. De 
Amsterdamse architecten Reijer Bets 
en Hans Oudendorp tekenden een 
hedendaags plan, met heldere lijnen 
en veel aandacht voor daglicht. 

AAN HEt OLmENPARK
De huizen zijn 168 m2 groot en liggen op ruime kavels van tussen 

de 261 en 375 m2.

De achtertuinen zijn zuid-oost georiënteerd. Aan de voorzijde 

wordt straks het Olmenpark aangelegd: vrij uitzicht gegarandeerd. 

Parkeren kan op eigen terrein, onder een fraaie pergola.  

Hier is ook een buitenberging. 

Volledig  
woonklaar bij 
oplevering 

Kopers van een Zwevende villa worden volledig ontzorgd. 
Door ReadyforLiving worden de huizen ‘woonklaar’ 
opgeleverd: inclusief luxe keuken, complete badkamer met 
Villeroy & Boch-sanitair, PVC- en laminaat op de vloer 
en wandafwerking. Al deze luxe afwerking kun je zelf 
uitzoeken in de ReadyforLiving-showroom in Lelystad en 
maakt onderdeel uit van de koopsom. Liever een parketvloer 
of glad gestuukte wanden? Dat is ook mogelijk! Lees meer 
hierover vanaf pagina 20. 

 11 
VILLA’S.
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‘Wonen doe je 
op jouw eigen 
wijze. Je hebt 

zo je eigen 
woonideeën die 

gerealiseerd 
mogen worden’

Hans Oudendorp  
ARCHiTECT
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ARTIST IMPRESSIE

Direct aan het Olmenpark komen 8 halfvrijstaande Zwevende 
villa’s met een royaal woonoppervlak van 168 m2 en een 
inhoud van circa 546 m2. Kavels van deze huizen zijn 261, 275 
of 311 m2, achtertuinen liggen op het Zuidoosten. Avondzon is 
achter in de tuin of in de royale voortuin, met een mooi uitzicht 
over het park. Parkeergelegenheid voor meerdere auto’s op 
eigen terrein mogelijk. 

Deze woningen zijn volledig woonklaar bij oplevering, inclusief 
luxe keuken, complete badkamer, vloer- en wandafwerking. 

Fijn gezinshuis in het groen

+ 5 kamers 

+ standaard uitbouw 
+ van 1.80 meter

+ volledig woonklaar 
+ bij oplevering
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DE HALfvRIjSTAANDE vILLA 

heeft een royale, lichte living van circa 53 m2. Mede door 

de standaard uitbouw van 1.80 meter is er alle ruimte 

voor het gezinsleven. Vanuit de keuken, aan de voorzijde 

van de woning, is er zicht op buitenspelende kinderen en 

het Olmenpark. Deze luxe keuken mag je zelf uitzoeken 

bij ReadyforLiving en is onderdeel van de verkoopprijs. 

In de woonkamer is een fraaie trapopgang naar de eerste 

verdieping, waar er ramen zijn in de zijgevel. De mooie PVC-

vloer mag je naar eigen smaak uitkiezen en is al in de villa 

aangebracht bij oplevering. 

BEGANE GROND

Luxe hoogglans, greeploze keuken van 
ReadyforLiving - liever een mat front? Ook dat kan!
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EERStE VERDIEPING
Op de eerste verdieping zijn er twee zeer royale slaapkamers 

(22,8 m2 en 14,1 m2) en een zeer ruime badkamer van 9,8 m2. De 

badkamer wordt voorzien van Villeroy & Boch Architectura-

sanitair, Hansgrohe-kranen, een Easydrain, designradiator en 

royaal tegelwerk (o.a. 60×60 cm op de vloer). Deze complete 

badkamer is onderdeel van de verkoopprijs en mag je zelf bij 

ReadyforLiving uitzoeken. De badkamer is groot genoeg om een 

complete ‘wellness’ te realiseren.  

BINNENKIJKEN

twEEDE VERDIEPING
Op deze verdieping zijn drie kamers (13,7 m2, 11,6 m2 en 11,3 

m2) en een fijne ruime berging met onder andere de aansluiting 

voor de wasmachine. Deze ruimte is ook om te toveren in 

een tweede ‘kinderbadkamer’ met aparte laundry. Door de 

grote hoeveelheid kamers in de woning is er alle ruimte om 

een droom te laten uitkomen, zoals een eigen atelier of home 

cinema… In de gehele woning wordt vloer- en wandafwerking 

aangebracht naar keuze van de koper. 

laminaat, naar eigen 
smaak, op de eerste en 
tweede verdieping 
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‘Maximaal zon- 
en licht in huis, 
daarom hebben 
we veel ramen 

toegepast’

Reijer Bets
ARCHiTECT
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ARTIST IMPRESSIE

Er worden 3 vrijstaande, Zwevende villa’s onder architectuur 
gebouwd. De huizen zijn 168 m2 groot en hebben een inhoud 
van circa 550 m2. Er zijn diverse uitbreidingen en upgrades aan 
de binnenafwerking mogelijk. De verkaveling is zeer royaal: 
van 353 tot 375 m2. Op eigen terrein kunnen meerdere auto’s 
worden gestald. 

Een luxe keuken, complete badkamer, vloer- en wandafwerking 
kun je als onderdeel van de koopsom uitzoeken bij 
ReadyforLiving. Al deze binnenafwerking wordt voor oplevering 
in de woning aangebracht. 

Royaal en vrijstaand

+ groot kavel 

+ 5 kamers

+ volledig woonklaar 
+ bij oplevering
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DE vRIjSTAANDE vILLA  
heeft standaard een uitbouw van 1.80 meter. Hierdoor 

ontstaat een grote living van 53 m2. Hier is alle ruimte 

voor een royale keuken, bijvoorbeeld met kookeiland, 

en een riante eettafel. Optioneel is de woonkamer nog 

verder te vergroten. Als onderdeel van de verkoopprijs 

wordt voor oplevering vloer- en wandafwerking, 

naar smaak van de koper, aangebracht. Ook een luxe 

keuken is onderdeel van de verkoopprijs. Vele ramen 

zorgen voor een plezierig lichte living.

BEGANE GROND

In onze SieMatic 
Boutique zijn fraaie 
keukenopstellingen voor 
uw villa te vinden
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BINNENKIJKEN

EERStE VERDIEPING
Op de eerste verdieping, te bereiken met een fraaie trap, zien we 

een raam in het trappenhuis die zorgt voor natuurlijk licht op de 

hal. Hier is een grote badkamer, voorzien van een optioneel ligbad, 

douchewand en dubbele wastafel. De twee grote slaapkamers (22,8 

en 14,1 m2) bieden voldoende ruimte voor een tweepersoonsbed en 

‘walk-in-closet’. 

BINNENKIJKEN

twEEDE VERDIEPING
Op de bovenste laag van de vrijstaande villa zijn nog eens drie 

kamers. Optioneel is hier een tweede badkamer en een aparte 

laundry te realiseren (standaard is dit één grote bergruimte).  De 

extra badkamer is ideaal voor gasten of voor de kinderen. De villa 

heeft zoveel ruimte dat er altijd plek is voor een ‘eigen’ kamer: een 

kantoor of muziekkamer bijvoorbeeld. 
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HOE WOON JIJ 
STRAKS IN jE



ZWEVENDE VILLA’S  019

ZWEVENDE 
VILLA?

IMPRESSIE



ZwEVENDE VILLA 
BADKAMER.
Complete luxe badkamer voorzien van 

royaal tegelwerk (60×60 op de vloer, 

30×60 op de wand en stroken achter 

de douche), Villeroy & Boch-sanitair, 

Hansgrohe-kranen, handdoekradiator 

en Easydrain. 

De fraaie, matte tegels zijn in veel tinten 

leverbaar, naar keuze van de koper. 

Optioneel is een ligbad mogelijk. Wil jij ook 

zo’n fijne regendouche? 

020  ZWEVENDE VILLA’S

ARE YOu READY 
fOR LIVING?
De woningen in Zwevende Villa’s worden volledig woonklaar opgeleverd, inclusief 
luxe keuken, complete luxe badkamer, vloer- en wandafwerking, naar smaak van 
de koper. Dit is onderdeel van de vrij-op-naam koopsom van het huis. 

EIGEN SHOwROOm 
Alle binnenafwerking kan je uitzoeken 

in de eigen ReadyforLiving-showroom 

in Lelystad. Hier vind je diverse 

wooninspiraties (vanaf pagina 24) die 

je richting kunnen geven bij je keuze, 

het staat je echter vrij verschillende 

materialen en mogelijkheden te 

combineren. 

Op deze pagina staan een aantal 

voorgestelde afwerkingen voor je woning. 

Het kan ook helemaal anders. Wil je 

bijvoorbeeld meer kasten in de keuken, 

andere apparatuur of luxere kranen? 

Dat is mogelijk! De meerprijs wordt 

dan opgeteld bij de oorspronkelijke 

woningprijs en kan volledig worden 

meegenomen in de hypotheek.

ZwEVENDE VILLA 
KEuKEN. 

Greeploze keuken in hoogglans lak, 

voorzien van granieten werkblad, 

Hansgrohe eenhendel mengkraan en 

vijf inbouwapparaten. 

Toch liever een greep? Dat kan! 

Diverse finishes en werkbladen 

mogelijk. In onze showroom zijn 

meerdere innovaties te zien op 

het gebied van apparatuur zoals 

stoomovens, inbouwkoffieapparaten 

en de Quooker combikraan.

 mogelijke kleuren 

luxer sanitair mogelijk

60x60 op de vloer

Badkamer met Villeroy & Boch  
Architectura-sanitair, ligbad optioneel
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prachtige 
parketvloeren 

brengen warmte  
in je huis!

breed 
assortiment 
vloer- en 
wandtegels

hoge plint

ZwEVENDE VILLA’S 
VLOEREN EN 
WANDEN.
Op de begane grond komt een 

fraaie PVC-vloer met een hoge 

plint, op de eerste en tweede 

verdieping (met uitzondering 

van de berging) een 

hoogwaardige laminaatvloer 

met V-groef. Kopers zoeken zelf 

de kleur uit: van whitewash tot 

bijna zwart. De wanden zijn 

voorzien van Brander Briljant 

wandafwerking (fijne korrel). 

Behalve bij de vrijstaande villa, 

daar is op de begane grond 

vlakke wandafwerking met 

sauswerk toegepast. Zoek jouw 

vloer en wandafwerking uit in 

onze showroom.

Liever parket? Laat je informeren 

door ReadyforLiving! 

kwaliteit sinds 1748

stroken achter de douche

60x60 op de vloer

LuxE 
BINNENAFwERKING 
ONDERDEEL VAN 
DE KOOPSOm - 
WOONKLAAR BIJ 
OPLEVERING

ZwEVENDE VILLA’S 
vOLLEDIg ONTzORgD. 
Een Zwevende Villa is helemaal ‘af’ bij oplevering. Alle 

binnenafwerking, zoals de keuken en badkamer, vloeren 

en wanden en overige opties zijn aangebracht in het 

huis zodra je de sleutel krijgt. Helemaal zoals jij het 

hebt uitgezocht in de showroom. De verhuiswagen kan 

eigenlijk direct komen om je spullen binnen te zetten. Na 

oplevering komt de ReadyforLiving-klusjesman een halve 

dag helpen met het ophangen van je spiegels, schilderijen 

en lampen… 



022  ZWEVENDE VILLA’S

KIEZEN IN ONZE 
SHOWROOM
Onze showroom in Lelystad biedt veel wooninspiratie. Hier kun je alle luxe 
binnenafwerking voor je woning uitzoeken. We hebben er zelfs een woning schaal 
1:1 nagebouwd zodat kopers de ruimte en afwerking goed kunnen beleven. 

eind 2017 is onze SieMatic 
Boutique geopend, 
kopers van een woning 
(mede) ontwikkeld door 
ReadyforLiving kunnen nu 
ook kiezen voor een keuken 
van SieMatic

ik ben verzot op koken, maar 
heb door de weeks niet zoveel 
tijd…
+  er zijn inmiddels (stoom)ovens die 

je via je smartphone op afstand 

kunt aanzetten, zodat de groenten 

en aardappeltjes al klaar zijn als je 

thuiskomt. En denk ook eens aan 

een Quooker-kokend waterkraan! De 

pasta of rijst direct in kokend water 

op het vuur… Sneller gezellig aan 

tafel… 

WOON 
DROOmTEST
HOE wIL JIJ 
wONEN?

ik wil graag alles goed 
opgeruimd zien
+  dan is het goed de keuken uit te 

breiden met extra kasten.

het is in de ochtend 
zo druk bij ons in de 
badkamer...
+  Bij de Zwevende villa’s kun 

je optioneel een tweede 

kinderbadkamer creëren! 

vloeren

modelwoning

keukens
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Quooker kokend 
waterkraan

Go 
Green!

Volledig terug van 
weggeweest: de grote 
kamerplant. Zowel als 

‘print’ als in real life.  
Haal lekker veel  
groen in je huis! 

 Onze tip  houd de basis neutraal (zoals een keuken of badkamer) en mix met kussens, 

woonaccessoires en bijvoorbeeld één wand in een tint. We zien volgend jaar veel 

combinaties van bijvoorbeeld poederroze (pasteltint) met een kleur als currygeel, goud of 

een verzadigde kleur als donkergroen. 

Worden de interieurs ook zo spannend bij de Zwevende Villa’s?

wOONTRENdS  
2019

CURRy GEEL
CHILI ROOd
wIJNROOd/PAARS
BEIGE
dONKERBRUIN

dONKERGROEN 
INdIGO
GOUd
PASTEL

TERRACOTTA

wIJ MAKEN  
GRAAG JOUw 
wOONdROMEN 
wAAR!
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WOONINSPIRATIES
Bij ReadyforLiving kunnen kopers alles naar eigen smaak uitzoeken in onze grote 
showroom in Lelystad. Er zijn verschillende sferen beschikbaar: stoer, chique, heel 
modern of juist landelijk. Keukens, tegels en vloeren zijn in tientallen kleuren, tinten 
en finishes te verkrijgen. 

luxe sanitair

uiteenlopende keukens

tegels

SAMEN met de 

adviseurs van ReadyforLiving 

zoek je in onze showroom 

alle luxe binnenafwerking 

uit! ReadyforLiving heeft zeer 

ruime keuze in uiteenlopende 

prijsniveaus.
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JIJ wEET HOE JIJ wILT wONEN!

mAt wIt, OF tOcH 
HOOGGLANS?
Met de wooninspiraties PURE en LUXURY 

geven onze stylisten alvast wat handvatten 

voor de keuzes: want wil jij een matte witte 

keuken met sober betonlook werkblad? 

Of liever een hoogglans lak keuken met 

graniet? Blader door en kom er achter 

welke sfeer het beste bij jou past!

 +  luxe keuken met 5 
inbouwapparaten en een granieten 
werkblad - naar keuze van de koper

 +  badkamer met royaal tegelwerk 
o.a. 60×60 cm op de vloer, 30×60 
cm op de wand, stroken achter de 
douche - naar keuze van de koper

 +  Villeroy & Boch Architectura-sanitair 
en Hansgrohe-kranen

 +  Easydrain 
 +  Handdoekradiator in de badkamer
 +  PVC vloerafwerking met hoge witte 
MDf-plint op de begane grond  - naar 
keuze van de koper

 +  hoogwaardige laminaatvloer met 
hoge witte MDf-plint op de eerste 
en tweede verdieping  - naar keuze van 
de koper

 +  wandafwerking Brander Briljant in 
wit (fijne korrel)

 +  bij de vrijstaande villa’s: vlakke 
wandafwerking met sauswerk op 
de begane grond

BIJ HEt VAStStELLEN 
VAN DE VERKOOPPRIJS 
VAN DE ZWEVENDE 
VILLA’S IS GEREKEND 
mEt DE VOLGENDE 
ONDERDELEN:
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De tweede woonstijl heet LuxuRY LIvINg. Het 
luxe leven, een glas wijn drinken in de lobby van een designhotel… We zien 
designitems, maatwerkmeubelen en strakke lijnen. Rijke materialen zoals leer, 
chroom, hoogglans wit en zijde. Het kleurenpalet is zwart, wit, donkerbruin, brons 
en kan worden gecombineerd met een ‘knalkleur’ zoals geel. 

 wOONSfEER #1

WEELDERIG 
DESIGN  
& HEERLIJK 
LuxE

De wanden wordt Brander Briljant 

spuitwerk (fijne korrel) toegepast, 

behalve bij de vrijstaande villa, 

deze heeft vlakke wandafwerking 

met sauswerk op de begane grond. 

Op de vloer op de begane grond 

komt PVC, boven een hoogwaar-

dig laminaat met V-groef en hoge 

plint: helemaal af!

Luxe leven in jouw villa!

ZO ZIET LUxURy LIvING ERUIT…

 De ‘luxe’ keuken  is high-

glossgelakt en is, zowel aan de 

binnen- als aan de buitenkant, 

leverbaar in verschillende 

kleuren. Ook deze keuken is 

standaard voorzien van 5 in-

bouwapparaten: een kookplaat, 

combi ovenmagnetron, volledig 

geïntegreerde vaatwasser, 

afzuigkap en koelkast met 

vriesvak. Het werkblad: weel-

derig graniet!

 De badkamer  wordt luxe 

afgewerkt met 60×60 tegels in 

donkergrijs en witte tegels van 

30×60 centimeter groot. Achter 

de douche wordt het chique, 

donkere accent doorgezet. De 

badkamer heeft geen douche-

bak of putje maar een luxe 

Easy-drain in de vloer. Het  

hotelgevoel komt verder tot 

uiting bij het luxe sanitair van 

Villeroy & Boch Architectura-

sanitair, het vrijhangende toilet 

en de Hansgrohe thermosta-

tische douchemengkraan. 

Een weelderig gevoel geven de 

warme badhanddoeken door 

de toegepaste designradiator.

badkamer met 
Villeroy & Boch 
Architectura-sanitair 
en optioneel ligbad

wc, 60×60 tegels 
op de vloer en Easydrain
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PuRE LIvINg is de eerste woonstijl. Pure living staat voor warme 
en stoere materialen zoals hout en linnen. Mooie tinten taupe, grijs en off-white. Een 
comfortabele plofbank, rijke kussens en een gezellig dienblad met kaarsen. Ook is er 
plek voor dat mooie brocantekastje…

 wOONSfEER #2

NATuuRLIjK 
AuTHENTIEK 
& RuW

HET GEvOEL vAN  
PURE LIvING HEBBEN wIJ 

vERTAALd NAAR EEN KEUKEN,  
EEN BAdKAMER EN  

EEN vLOER

 De ‘pure’ keuken  is greep-

loos, heeft matte fronten en 

is voorzien van een sober, dik 

betonlook blad. De laden en 

deuren zijn voorzien van een 

luxe ‘softclose’ sluiting.  

Standaard wordt de keuken  

uitgevoerd met  

5 inbouwapparaten: 
+ een kookplaat, 

+ combi oven magnetron, 

+  volledig geïntegreerde  

vaatwasser, 

+ afzuigkap en 

+ koelkast met vriesvak.

 De badkamer  heeft een mooie vloer 

van 60×60 tegels in een natuurtint. Op de 

wand wordt een 30×60 tegel toegepast. 

Luxe items vormen de Easy-drain, het 

vrijhangende toilet, Villeroy & Boch 

Architectura-sanitair en Hansgrohe 

thermostatische douchemengkraan. 

Eyecatcher: de prachtige achterwand in de 

douche geeft je dat luxe spagevoel! 

De wanden wordt Brander Briljant 

spuitwerk (fijne korrel) toegepast, behalve 

bij de vrijstaande villa, deze heeft vlakke 

wandafwerking met sauswerk op de 

begane grond. Op de vloer op de begane 

grond komt PVC, boven een hoogwaardig 

laminaat met V-groef en hoge plint. Puur 

en cosy.

Zo fijn kan je nieuwe thuis zijn!

badkamer inspiratie



1. PEiL
Als peil wordt aangehouden de 
bovenkant van de afgewerkte 
begane grondvloer van de woning. 
Dit peil zal worden uitgezet 
op aanwijzing van de daartoe 
bevoegde overheidsinstanties.

2. FUNDERiNg
De fundering van de woning 
bestaat uit palen en balken van 
gewapend beton. De aanlegdiepte 
en technische uitvoering van de 
fundering wordt op aanwijzing van 
de constructeur en in overleg met 
de dienst bouw- en woningtoezicht 
van de gemeente Lelystad 
uitgevoerd.

3. CONSTRUCTiE
De begane grond-, 
verdiepingsvloeren en dakvloer 
van de woning worden uitgevoerd 
in beton. Voor zover niet anders 
omschreven worden de vloeren 
voorzien van een cementdekvloer. 
De dragende wanden in de woning 
zijn grotendeels van metselwerk 
in kalkzandsteen. De overige 
scheidingswanden in de woningen 
worden uitgevoerd in lichte 
bouwelementen. 

4. gEVELS
De buitenspouwbladen van de 
gevels worden gemetseld in 
baksteen. Stedenbouwkundige- 
en/of welstandseisen kunnen 
leiden tot toepassing van 
bepaalde kleuren.
De binnenspouwbladen 
worden grotendeels uitgevoerd 
in kalkzandsteen. De 
buitenkozijnen met ramen en 
deuren worden gemaakt van 
hardhout en worden dekkend 
in kleur afgewerkt. Alle ramen 
en deuren in de gevels van de 
woning worden voorzien van 
isolerende beglazing.

ONDERDEEL mAtERIAAL KLEuR 
Gevels

Metselwerk donker baksteen antraciet
Metselwerk licht baksteen wit (keimwerk)
Voegwerk donker metselwerk voegspecie donkergrijs
Voegwerk licht metselwerk voegspecie wit (keimwerk)

Daken

Platte daken bitumineuze dakbedekking zwart
Daktrim woning aluminium antraciet
Hemelwaterafvoer kunststof grijs
Randbalk/boei hout antraciet

 Kozijnen / ramen / deuren 

Gevelkozijnen begane grond hout antraciet
Gevelkozijnen 1e en 2e verdieping hout wit
Gevelramen hout antraciet
Deuren hout antraciet
Raamdorpels keramisch verglaasd antraciet / zwart

 Binnenafwerking 

Binnenkozijnen staal lichte kleur / wit
Binnendeuren honingraat vulling lichte kleur / wit
Trappen hout lichte kleur / wit
Vensterbanken kunststeen wit/grijs genuanceerdK
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TECHNISCHE 
OMSCHRIJVING
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5. 
Binnenkozijnen/ 
deuren
De binnenkozijnen zijn stalen 
montagekozijnen grotendeels 
voorzien van bovenlichten. De 
binnendeuren zijn fabrieksmatig 
afgewerkte opdekdeuren, in lichte 
kleur. Ter plaatse van het toilet 
en de badkamer worden dorpels 
toegepast.

6. isolatie- 
voorzieningen
De begane grondvloer, de gevels 
en het dak van de woning worden 
geïsoleerd uitgevoerd. Door 
deze uitstekende isolatie, in 
combinatie met de energiezuinige 
verwarmingsinstallatie, voldoet 
de woning ruimschoots aan de 
geldende energieprestatie-eisen.

7. Bestrating/
erfscheidingen/
tuin
Aan de voorzijde van alle 
woningen en bij hoekkavels 
deels aan de zijkant, worden 
schanskorfen aangebracht met 
antraciet breuksteen. Ter plaatse 
van de hoekkavels wordt een 
gedeelte van de zijtuin voorzien 
een hekwerk met hedera 
beplanting. Eén en ander conform 
de situatietekening. De oprit wordt 
voorzien van een betonklinker 
bestrating.

8. installaties
Water, elektra,  
cai en kPn
De woning wordt aangesloten op 
het stadsverwarming netwerk van 
Ennatuurlijk ten behoeve van de 
verwarming en het warmtapwater. 
De woning wordt door middel 
van vloerverwarming verwarmd. 
De installatie wordt geregeld 
middels een kamerthermostaat. 
De warmwaterinstallatie heeft 
aansluiting op de kranen in 
de keuken en de badkamer. 
Op het dak van de woning 
worden, volgens berekening 
van de installateur, een aantal 
zonnepanelen geplaatst. Het 
aantal zonnepanelen kan per 
woningtype verschillen.

Ventilatie
De ventilatievoorziening in de 
woning bestaat uit een systeem 
met natuurlijke toevoer en 
mechanische afvoer. De keuken, 
het toilet, de badkamer en de 
opstelplaats van de wasmachine 
worden mechanisch geventileerd 
middels een ventilatiebox die op 
de 2e verdieping wordt geplaatst. 
Deze ventilatie-unit heeft een 
regeling met meerdere standen 
teneinde aan de verschillende 
ventilatiebehoeftes te kunnen 
voldoen.

9. hang- en 
sluitwerk
Alle sloten in buitendeuren worden 
voorzien van **SKG® cilindersloten 
en zijn gelijksluitend. Alle 
scharnieren van ramen en naar 
buitendraaiende deuren worden 
voorzien van een dievenlip. Het 
hang- en sluitwerk voldoet aan 
inbraakwerendheidsklasse 2 
volgens het Bouwbesluit.
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Bouwkundig mEEr- EN 
mINDErWErk. 
In overleg met architect en ontwikkelaar zijn de volgende 
bouwkundige keuzes te maken voor De Zwevende villa’s. 

+  separaat toilet op de eerste verdieping
+  optionele tweede badkamer op de tweede verdieping
+  garage in plaats van berging
+  optionele uitbouw aan de achterzijde, waardoor de 

living nog 22 m2 groter wordt

Graag werken wij samen met de kopers deze 
opties verder uit.
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BEgANE gROND
Hal
De wanden worden voorzien van 
Briljant spuitwerk, de vrijstaande 
woningen hebben vlakke 
wandafwerking voorzien van 
sauswerk. Het plafond wordt met 
spuitwerk afgewerkt. In de hal wordt 
een meterkast geplaatst. Deze wordt 
ingericht en afgewerkt volgens de eisen 
van de desbetreffende nutsbedrijven. 
De voordeur met glas wordt voorzien 
van het nodige hang- en sluitwerk, 
bestaande uit een meerpuntssluiting 
met profielcilinder en scharnieren, die 
voldoen aan inbraakwerendheidsklasse 
2 van het Bouwbesluit. Er wordt een 
lichtpunt aangebracht met schakelaar 
en een schakelaar ten behoeve van het 
buitenlichtpunt. In de hal wordt een 
enkele wandcontactdoos aangebracht. 
De vloer wordt afgewerkt met pvc en 
hoge mdf plinten. Achter de voordeur 
wordt een schoonloopmat aangebracht.

toiletruimte
De vloer wordt afgewerkt met 60×60 cm 
vloertegels. Tussen het toilet en de hal 
wordt een dorpel aangebracht.
De wanden worden rondom betegeld 
met wandtegels afmeting 30×60 
cm tot 120 cm boven de vloer. De 
wandgedeelten boven het tegelwerk 
worden van spuitwerk voorzien, 
evenals het plafond. Er wordt een 
hangend toilet aangebracht van 
het merk Villeroy & Boch evenals 
de fontein met fonteinkraan van 
HansGrohe. Er wordt een lichtpunt 
met schakelaar aangebracht. De 
toiletruimte wordt mechanisch 
geventileerd.

WooNkamer
De wanden worden voorzien van 
Briljant spuitwerk, de vrijstaande 
woningen hebben vlakke 
wandafwerking voorzien van sauswerk. 
In de woonkamer wordt een loos 
aansluitpunt voor de kabeltelevisie en 
een loos aansluitpunt voor de telefoon 
aangebracht. Het plafond wordt met 
spuitwerk afgewerkt. De trap naar de 
verdieping is een open houten trap. Bij 
de trap wordt een schakelaar voor de 

verlichting op de overloop geplaatst. 
De gewenste basistemperatuur wordt 
ingesteld via een kamerthermostaat. 
De vloer van de woonkamer en keuken 
wordt voorzien van pvc met een hoge 
mdf plint.

keukeN
De wanden worden voorzien 
van Briljant spuitwerk, de 
vrijstaande woningen hebben 
vlakke wandafwerking voorzien 
van sauswerk. Het plafond wordt 
met spuitwerk afgewerkt. In de 
keuken worden een lichtpunt, drie 
dubbele wandcontactdozen en een 
meerstandenschakelaar ten behoeve 
van de mechanische ventilatie 
aangebracht.

Standaard wordt een hoogglans 
greeploze keuken aangebracht, 
voorzien van vaatwasser, 
combimagnetron, koelkast, afzuigkap 
en elektrische kookplaat. De keuken 
wordt voorzien van een granieten 
aanrechtblad.

Voor meer informatie over de keukens 
kunt u een afspraak maken met de 
showroom van ReadyforLiving.

BuiteNBergiNg
De wanden van de geprefabriceerde 
berging bestaan uit houten delen. 
Alle verticale geveldelen worden 
onderhoudsarm uitgevoerd. De 
vloer is een betonvloer op zand. 
Het platte dak is een ongeïsoleerde 
houten dakconstructie voorzien van 
bitumineuze dakbedekking. De berging 
wordt voorzien van een lichtpunt 
met schakelaar en een dubbele 
wandcontactdoos.

AfWERKING 
PER vERTREK
BUiTENENTREE
Ter plaatse van de 
voordeur wordt een 
buitenlichtpunt (met 
schakelaar in de hal) 
aangebracht voorzien 
van armatuur.
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DiSCLAiMER
Hoewel deze verkoopdocumentatie met 
de grootste zorg is samengesteld, kan het 
gebeuren dat er foutjes in zijn geslopen. 
dit is een informatieve brochure, geen 
verkoopstuk. Officiële verkooptekeningen, 
technische omschrijving en materiaalstaat 
zijn leidend. Aan deze documentatie 
kunnen geen rechten worden ontleend. 
Gebruik van deze documentatie, of delen 
ervan, alleen in geval van toestemming 
door Bets en Oudendorp Architecten Bv en 
ReadyforLiving Bv. 

1E VERDiEPiNg
oVerlooP
De wanden worden voorzien van 
Briljant spuitwerk. Het plafond wordt 
met spuitwerk afgewerkt. Er wordt 
een lichtpunt met wisselschakelaar 
aangebracht, geschakeld met de 
schakelaar op de begane grond. Tevens 
wordt er een schakelaar aangebracht 
voor het lichtpunt op de 2e verdieping 
en een enkele wandcontactdoos in 
combinatie met één van de eerder 
genoemde schakelaars aangebracht. Op 
de vloer wordt laminaat aangebracht 
voorzien van een hoge mdf plint.

slaaPkamers 
De wanden worden voorzien van 
Briljant spuitwerk. Het plafond wordt 
met spuitwerk afgewerkt. Onder de 
raamkozijnen, daar waar zich een 
gemetselde borstwering bevindt, 
worden natuursteen composiet 
vensterbanken aangebracht. De vloeren 
worden voorzien van laminaat met 
hoge mdf plint.

Badkamer
De vloer wordt voorzien van 60×60 
cm vloertegels. De wanden worden 
betegeld met 30×60 cm wandtegels 
tot aan het plafond. Eén achterwand 
ter plaatse van de douche wordt 
voorzien van horizontale tegelstroken. 
Het plafond wordt met spuitwerk 
afgewerkt.

De badkamer wordt voorzien van een 
tweede hangend toilet, Easydrain, 
wastafel, spiegel en desing radiator. Het 
sanitair is van het merk Villeroy & Boch 
en de kranen van het merk HansGrohe.

Er worden twee lichtpunten 
aangebracht, waarvan één boven 
de wastafel, te bedienen middels 
gescheiden schakelaars in de 
badkamer. Naast de wastafel wordt 
tevens één enkele wandcontactdoos 
aangebracht. 

De badkamer wordt op mechanische 
wijze geventileerd te bedienen middels 
een meerstandenschakelaar. Tussen 
badkamer en overloop wordt een dorpel 
aangebracht.

2E VERDiEPiNg
oVerlooP
De wanden worden voorzien van 
Briljant spuitwerk. Het plafond wordt 
met spuitwerk afgewerkt. Er wordt 
een lichtpunt met wisselschakelaar 
aangebracht, geschakeld met de 
schakelaar op de eerste verdieping. 
Tevens wordt er een enkele 
wandcontactdoos in combinatie 
met de eerder genoemde schakelaar 
aangebracht. Op de vloer wordt 
laminaat aangebracht voorzien van een 
hoge mdf plint.

slaaPkamers 
De wanden worden voorzien van 
Briljant spuitwerk. Het plafond wordt 
met spuitwerk afgewerkt. Onder de 
raamkozijnen, daar waar zich een 
gemetselde borstwering bevindt, 
worden natuursteen composiet 
vensterbanken aangebracht. De vloeren 
worden voorzien van laminaat met 
hoge mdf plint.

Werkkamer/atelier 
(oNBeNoemde ruimte)
De wanden worden voorzien van 
Briljant spuitwerk. Het plafond wordt 
met spuitwerk afgewerkt. Onder de 
raamkozijnen, daar waar zich een 
gemetselde borstwering bevindt, 
worden natuursteen composiet 
vensterbanken aangebracht. De vloeren 
worden voorzien van laminaat met 
hoge mdf plint.

Bergruimte
Het plafond wordt voorzien van 
spuitwerk. Overige afwerking in de 
bergruimte is niet van toepassing. 
De bergruimte wordt voorzien 
van een lichtpunt met schakelaar. 
In de bergruimte worden diverse 
installaties aangebracht waaronder 
de mechanische ventilatie-unit. 
Tevens wordt een waterafvoerpunt ten 
behoeve van de aansluiting voor de 
wasautomaat aangebracht. 
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