‘t Bastion
70 comfortabele stadsappartementen

“Een plek waar je het leven
in al zijn facetten kunt beleven.”
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Omarm

het leven in Ro
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Onweerstaanbare aantrekkingskracht

Roerdelta: Wonen met uitzicht op de toekomst

Wonen in Roermond, dat is kiezen voor kwaliteit van
leven. In een stad die het leven omarmt. Met zijn
monumentale centrum, charmante winkelstraten
en sfeervolle pleinen, altijd vol bedrijvigheid.
Terwijl de rivier de Roer zich door de stad slingert,
langs het nieuwe stadspark, en langs de terrasjes
aan de Roerkade. Temidden van de uitgestrekte
Maasplassen en natuurgebieden. Het geeft de
stad een unieke sfeer die al eeuwenlang een
onweerstaanbare aantrekkingskracht uitoefent op
zowel bezoekers als bewoners.

Waar Maas en Roer rakelings langs elkaar stromen,
ontstaat een nieuwe stadswijk: Roerdelta. Een levendige en gevarieerde woonwijk met een zeer divers
woningaanbod. Van culturele hotspot de ECI Cultuurfabriek aan de zuidkant, via het fraaie stadspark Akcros,
tot ‘t Bastion in het noorden. Dit is het meest stedelijke
deelproject van Roerdelta, waar de nieuwe stadswijk
het hart van Roermond raakt. Met zeventig stadse
appartementen in uiteenlopende types rond een intiem
binnenterrein.

“Ik hou van het leven
in de stad. De vrijheid
om jezelf te kunnen zijn.
Dat kan hier echt perfect.”

ermond
De Roerkade en
de Stenen Brug
liggen naast d
e deur
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Waar

Roerdelta

en het historische stadshart

elkaar ontmoeten
Wonen in het hart van Roermond

“Als stadsmens word je
hier echt verwend!“
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“ ‘t Bastion is echt hartje stad. Vlakbij de iconische Stenen
Brug, en de gezellige terrasjes aan de Roerkade. Gezellig
shoppen of een hapje eten? Struinen over de markt,
winkelen of naar de bioscoop? Je hebt hier echt alles bij de
hand. Aan de andere kant van ‘t Bastion loop je langs de
groene oevers van de Roer het nieuwe stadspark in. En nog
ietsje verderop ligt de ECI Cultuurfabriek, het culturele hart
van Roerdelta. Als stadsmens word je hier echt verwend!”

de M

aas

Roerdelta

‘t Bastion
Centrum

“Struinen over de markt,
winkelen of naar de
bioscoop? Je hebt hier
echt alles bij de hand.“

Stadspark
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Markt

Haven

Munsterplein
Roerdelta op z’n stedelijkst
Waar de historische binnenstad van Roermond en het water
elkaar raken. Daar staat straks ‘t Bastion. De verbinding
tussen het groene Roerdelta en de levendige drukte van de
binnenstad. Echt een plek waar je het leven in al zijn facetten
kunt beleven.
Als je de brede trappen bij de entree afloopt, sta je voor
de keuze. Ga je de stad in voor een boodschap of een
kopje koffie met een vriend of vriendin? Loop je het fraai
aangelegde stadspark in, met zijn stijlvol behouden industriële
monumenten? Of kies je voor het kabbelende water van de
Roer, aan de westzijde van het gebouw. Hier wordt een fraai
wandelpad aangelegd, dat onder de monumentale platanen
door het park naar de ECI Cultuurfabriek loopt. En niet te
vergeten: de Maas met jachthavens en watersportfaciliteiten
liggen op slechts een steenworp afstand. Alle ingrediënten zijn
aanwezig die wonen op deze plek fantastisch maken!
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‘t Bastion

Stadspark

Het groene en rustige binnenplein
is een oase van rust in het bruisende stadshart

‘t Bastion
De projectontwikkelaar aan het woord

‘Stedelijk ontwerp,
op Roermondse schaal’
“Deze plek vraagt gewoon om een gebouw met een echte stadse uitstraling. Dat is
met ‘t Bastion optimaal gelukt. Een echt stedelijk ontwerp, maar wel op Roermondse

Centrum

schaal. Het gebouw oogt niet massaal, maar als een compilatie van volumes. Met
kleurverschillen van wit, bruin tot roodachtig. Dat houdt het spannend en sluit ook
mooi aan op de omgeving. Wat ik ook erg leuk vind aan het ontwerp, is dat je op de
hoek bij de entree aan de Roersingel een klein pleintje krijgt. Dat zijn details die de
gemeenschappelijke ruimte in de stad extra kwaliteit geven.”

Joost Peeters, ontwikkelingsmanager SDK Vastgoed
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comfortabele
APPARTEMENTEN ‘T BASTION

Een compact appartement voor uzelf, of een zee van ruimte
met drie slaapkamers? In ‘t Bastion kiest u de woonruimte
die perfect bij u past.

Lekker stads leven in ‘t Bastion
‘t Bastion telt zeventig appartementen met uiteenlopende situeringen, oppervlaktes en indelingen.
Wat uw woonwensen en behoeften ook zijn, als
(toekomstig) stadsmens zult u zich hier snel thuis
voelen.
De veelzijdigheid van ‘t Bastion biedt volop mogelijkheden om te kiezen voor een woonruimte die perfect
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bij u past. Met appartementen van 73 tot 162 m2,
met een, twee of drie slaapkamers. Aan de zonnige
zuidkant, met zicht op de Roer, of juist aan de levendige stadskant.
Waar u ook in ‘t Bastion wil wonen, u heeft altijd
een vrij zicht op de omgeving. De eerste etage ligt

KELDER
PARKEERGARAGE
& BERGINGEN

1,5 meter boven straatniveau, waardoor u in alle
privacy kunt genieten van uw eigen buitenruimte. Aan
de achterzijde kijkt u uit over het fraai aangelegde
binnenterrein.

Parkeergarage onder het gebouw
De appartementen in ‘t Bastion beschikken over één of
twee privé-parkeerplaatsen in de afgesloten parkeergarage, toegankelijk via een elektrisch bedienbare

poort. Daar parkeert u uw auto veilig en bereikt u via
de lift snel en droog uw woning.
De parkeergarage is ruim van opzet en aangenaam door
toetreding van daglicht. De meeste appartementen
hebben hier ook een ruime berging (enkele appartementen hebben een inpandige berging) voorzien van
elektra t.b.v. een vriezer of E-bike.
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Niet alleen de omgeving is ‘spot on’

De woningen zijn
dat ook!
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✔

Toplocatie in het Roermondse stadshart

✔

Lichte woonkamer met open keuken

✔

Aan de Roer en het nieuwe stadspark Akcros

✔

Een of twee eigen parkeerplaatsen

✔

Ruim en zonnig balkon op het westen, zuiden of 		
oosten (oppervlakte tot 16 m2)

✔

Complete keuken

✔

Badkamer met douche, bad en 2e toilet
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A

T Y PE

B EG A NE GRO N D &
V ER D IEPIN G 1, 2,3

Wonen aan de Roer
A

R oe
de

op uw lekker grote balkon op het westen. De twee slaapkamers zijn royaal
van afmeting. Heeft u vaak gasten? Dan kunt kiezen voor een tweede
badkamer bij de logeerkamer.

r

Stads wonen met uitzicht op de groene oevers van de Roer die zich hier
door het centrum van de stad slingert. Dat is dus genieten van de avondzon

Stadspark
14 14

Centrum

Woonoppervlakte: 121 m2
Balkon: 16 m2
Parkeerplaatsen: 2
schaal 1:75
15 15

T Y PE

B

B EG A NE GRO N D &
V ER D IEPIN G 1, 2,3

Luxe woonervaring

Centrum

R oe

r

B

de

Eén van de grotere appartementen in ’t Bastion met een woonoppervlak
van maar liefst 141 m2! Boordevol wooncomfort met drie slaapkamers en
standaard twee badkamers. Eén daarvan – met ligbad – is direct toegankelijk vanuit de master bedroom. Lekker luxe dus met veel privacy, ook als u
logés heeft.

Stadspark
16 16

Woonoppervlakte: 141 m2
Balkon: 16 m2
Parkeerplaatsen: 2
schaal 1:75
17 17

T Y PE

C

B EG A NE GRO N D &
V ER D IEPIN G 1, 2,3

Het buitenleven, midden in de stad

Centrum

R oe

C

de

ramen, of ‘s zomers in de buitenlucht op uw balkon.
De buitenruimte ligt half binnen de contouren van het gebouw en half
uitkragend. Ervaar het buitenleven, midden in de stad.

r

Genieten van de zonsondergang aan de oever van de Roer. Vanuit uw
heerlijk grote woonkamer van maar liefst 55 m2 met verdiepingshoge

C

Stadspark
18 18

Woonoppervlakte: 102 m2
Balkon: 10 m2
Parkeerplaatsen: 2
schaal 1:75
19 19

T Y PE

D

B EG A NE GRO N D &
V ER D IEPIN G 1, 2,3

Vier het leven!

Heeft u in plaats van de inloopkast liever een (nog) grotere badkamer bij
de master bedroom? Of wellicht een sauna? Deze en andere opties werken
we graag voor u uit.

R oe

r

Centrum

de

Een van de grotere appartementen in ‘t Bastion met 144 m2 puur wooncomfort. Behalve een master bedroom met inloopkast en eigen badkamer
met ligbad, heeft de woning nog twee slaapkamers en een tweede badkamer. Zo heeft iedereen in huis zijn privacy, ook als u bijvoorbeeld logés
heeft. Ook handig is de grote inpandige berging, zo heeft u al uw spullen
direct bij de hand.

D

Stadspark
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Woonoppervlakte: 144 m2
Balkon: 15 m2
Parkeerplaatsen: 2
schaal 1:75
21 21

T Y PE

E

B EG A NE GRO N D

Betoverend panorama

Centrum

R oe
de

en de kathedraal en de Roer met zijn groene oevers. En in zuidelijke richting
kijkt u het stadspark Akcros in met zijn zorgvuldig behouden industriële
monumenten. Het balkon is overdekt, dus in de zomer is er ook voldoende
schaduw. U heeft er bovendien volop privacy want de begane grond ligt
1,5 meter boven straatniveau. Ook handig is de grote inpandige berging,

r

Een spectaculaire locatie op de zuidwesthoek van ‘t Bastion. Hier heeft u
vrijwel de hele dag zon en een panoramisch uitzicht. Met de Stenen Brug

zo heeft u al uw spullen direct bij de hand.

E
Stadspark
22

Woonoppervlakte: 125 m2
Balkon: 14 m2
Parkeerplaatsen: 2
schaal 1:75
23 23

T Y PE

E

V ER D IEPIN G 1, 2,3

Betoverend panorama

Centrum

R oe
de

echter groter en bieden de mogelijkheid voor een derde slaapkamer. In plaats daarvan kunt u ook kiezen voor een grotere
woonkamer met bijkeuken, zoals hiernaast afgebeeld.
Met recht één van de toppers van ‘t Bastion!

r

Deze appartementen zijn nagenoeg identiek aan type E op
de begane grond. De appartementen op de verdiepingen zijn

E
Stadspark
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Woonoppervlakte: 145 m2
Balkon: 14 m2
Parkeerplaatsen: 2
schaal 1:75
25 25

T Y PE

F

V ER D IEPIN G 1, 2,3

Het zonnetje in huis

Dit type ligt op het zuiden, dus wie van de zon houdt, zit hier goed.

R oe

r

Centrum

de

Dit appartement is standaard uitgerust met twee slaapkamers.
Heeft u een tweede slaapkamer niet nodig? Dan kunt u ook kiezen
voor een extra grote woonkamer. Doordat het balkon aan de zijkant is
geplaatst, benut dit appartement de volledige diepte van het gebouw
en heeft u lekker veel uitzicht en daglichttoetreding.

Het appartement is eventueel gemakkelijk uit te voeren
als zorgappartement door de centrale ligging van de badkamer.

F
Stadspark
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Woonoppervlakte: 89 m2
Balkon: 12 m2
Parkeerplaatsen: 1
schaal 1:75
27 27

T Y PE

G

B EG A NE GRO N D

Uw eigen bastion in de stad

Centrum

R oe
de

en de eettafel gezellig aan de straat. Terwijl buiten het stadsleven
zich afspeelt komt u hier helemaal tot rust. Met alle comfort en
ruimte om te genieten van uw eigen bastion in de stad.
De begane grond ligt 1,5 meter boven straatniveau dus u heeft
bovendien volop privacy.

r

Dat is nog eens thuiskomen! Lekker in alle rust genieten van de
middagzon op het balkon of in de woonkamer met open keuken

G G
Stadspark
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G

Woonoppervlakte: 87 m2
Balkon: 11 m2
Parkeerplaatsen: 1
schaal 1:75
29 29

T Y PE

G

V ER D IEPIN G 1, 2,3

Uw eigen bastion in de stad

Centrum

Deze appartementen zijn nagenoeg identiek aan type G op de begane
grond. De appartementen op de verdiepingen hebben een gedeeltelijk

de

R oe

r

uitkragend balkon en daardoor een extra ruime woonkamer.

G G G G
Stadspark
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Woonoppervlakte: 93 m2
Balkon: 10 m2
Parkeerplaatsen: 1
schaal 1:75
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T Y PE

H

B EG A NE GRO N D

Geef de stadsmens in jezelf de ruimte!

R oe
de

met eigen badkamer en een inloopkast, nog eens twee slaapkamers,
een tweede badkamer met ligbad, een royale woonkamer met lichtinval
van twee kanten en maar liefst twee balkons. Alle ruimte dus om volop
van het stadsleven te genieten.

Centrum

r

Tegen type H mag je ook gerust U zeggen. Met 163 m2 is dit namelijk
de grootste woning van ‘t Bastion. Hier heeft u een master bedroom

H

Stadspark
32

trafo

Woonoppervlakte: 162 m2
Balkons: 11 m2 en 8 m2
Parkeerplaatsen: 2
schaal 1:75
33 33

T Y PE

I

V ER D IEPIN G 1, 2,3

Ongestoord genieten

Centrum

R oe
de

genieten van de zon. Maar door de inpandige buitenruimte heeft u
ook voldoende schaduw. In de riante woonkamer stroomt van twee
kanten het daglicht binnen door de verdiepingshoge ramen.

r

Vanaf uw balkon kijkt u hier in alle privacy ongestoord uit over
het stadsleven. Op de zuidoosthoek van ‘t Bastion is het heerlijk

I
Stadspark
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Woonoppervlakte: 88 m2
Balkon: 11 m2
Parkeerplaatsen: 1, overdekt
schaal 1:75
35 35

T Y PE

J

V ER D IEPIN G 1, 2,3

Klein maar fijn

Centrum

R oe
de

luxeproblemen van de stadsmens. In dit compacte stadsappartement heeft u
in elk geval alles bij de hand om in alle comfort te genieten van het leven in
het kloppend hart van Roermond.

r

Loopt u nog even de stad in, of blijft u toch maar lekker thuis? Buiten de deur
eten, of zelf aan de slag in uw compleet uitgeruste open keuken? Het zijn de

J

Stadspark
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Woonoppervlakte: 73 m2
Balkon: 8 m2
Parkeerplaatsen: 1, overdekt
schaal 1:75
37 37

Over alles
De appartementen van ‘t Bastion zijn ontworpen voor

Praktisch

eigentijds wooncomfort en een optimale ruimtebeleving.

Doordat het huisvuil in de nabij het gebouw gelegen ondergrondse afvalcontainer gedeponeerd kan worden, is er geen
aparte containerruimte nodig die voor ongewenste geurtjes zou
kunnen zorgen. Bovendien blijft er in de parkeergarage daardoor meer ruimte over voor grote bergingen.

Ze hebben een hoogwaardige afwerking en zijn voorzien
van mooie buitenruimtes.
De ruime stelposten voor keuken, sanitair en tegelwerk
stellen u in de gelegenheid om een fraaie en comfortabele keukenopstelling en badkamer uit te kiezen.

Onderhoudsvriendelijk

Vloerverwarming, raampartijen tot op de vloer en stompe

De gevelkozijnen zijn vervaardigd uit hoogwaardig kunststof.
Fraai en met een lange levensduur. En: schilderen is niet meer
nodig!

deuren completeren het luxueuze geheel.
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Groen

Energie & milieu

De fraaie binnentuin wordt voorzien van paden, sereen grind,
en prachtige borders van vaste planten gecombineerd met
wuivende siergrassen. Ook worden enkele banken geplaatst.
Het gebruik van natuurlijke materialen voert de boventoon.
De binnentuin wordt hiermee een prettige en rustige verblijfsplek, middenin het bruisende leven van de binnenstad.
Het regenwater van de daken en de binnentuin wordt
opgevangen en gescheiden afgevoerd. Niet via het reguliere
rioleringsstelsel, maar -al dan niet vertraagd- via de langs
‘t Bastion gelegen Roer.

In het ontwerp van ‘t Bastion is veel rekening gehouden met
duurzaamheid. De hoogwaardige isolatie zorgt voor een constante
aangename temperatuur in huis, en aanzienlijk lagere stookkosten.
De LED-verlichting in de algemene ruimtes, elektrisch bediende
deuren en de lift werken op zonne-energie. De zonnepanelen op
het dak voorzien namelijk onder meer de entree, parkeergarage
en het trappenhuis van elektriciteit. Zo draagt u als bewoner niet
alleen bij aan het beperken van CO2-uitstoot, maar profiteert u ook
van lagere servicekosten!
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keuken

... bourgondisch hart
van uw woning

De keuken wordt tegenwoordig steeds vaker gebruikt als

en log in met de code: BR121401.

leefruimte. Een ruimte waar we samenkomen, koken, eten en

Wilt u liever zelf kiezen? Er is een grote mate van variatie in

napraten over de dag. Sfeer, beleving en functionaliteit zijn

indeling en samenstelling mogelijk. De keukenleveranciers

hierin belangrijke kernwaarden.

van het project gaan graag met u om de (keuken)tafel om uw

Per appartementtype heeft onze exclusieve leverancier Aswa
keukens een fraaie en complete keuken voor u geselecteerd.

De ruime stelpost biedt u de mogelijkheid om het woon-

Ga naar de site en bekijk vast uw keuken:

comfort van uw appartement voort te zetten in uw keuken.

www.aswakeukens.nl/mijn-project/detail/het-bastion/
40

ideale keuken samen te stellen.

wellness

... optimaal ontspannen
en tot rust komen
Baden in luxe
De badkamer(s) heeft/hebben een prominente plaats in de
woning. Een ontspannende plek om de dagelijkse drukte
achter te laten en even helemaal tot rust te komen.
We hebben een luxe en complete sanitairlijn voor u
uitgekozen. Functioneel sanitair en fraai tegelwerk sieren
de ruimte. Wilt u liever zelf kiezen? De leveranciers van
het project gaan graag met u om de tafel om uw ideale
badkamer(s) samen te stellen.
Ook hier biedt de ruime stelpost u alle mogelijkheden tot
douchen of baden in luxe.
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BEKNOPTE TECHNISCHE OMSCHRIJVING
Parkeergarage
Afgesloten door middel van een elektrische sectionaalpoort,
welke door een handzender wordt bediend.

De binnendeuren van de woningen worden uitgevoerd
als fabrieksmatig afgelakte stompe deuren in stalen
binnenkozijn (zonder bovenlicht), kleur: wit.

Vloeren
De vloer van de parkeergarage wordt uitgevoerd
als klinkerbestrating, de begane grondvloer van de
appartementen als een geïsoleerde betonvloer volgens
EPC-berekening. De overige vloeren worden uitgevoerd als
niet-geïsoleerde betonvloeren, voorzien van een zwevende
cementdekvloer. De dakvloer van de appartementen wordt
een geïsoleerde betonvloer volgens opgave EPC-berekening.

Natuur- en kunststeen
Onder de buitenkozijnen aan maaiveld / galerijen / balkons
worden kunststeen buitendeurdorpels aangebracht, onder
de deurkozijnen in de algemene verkeersruimtes worden
kunststeen binnendeurdorpels aangebracht. Onder de
binnendeurkozijnen van de badkamers en toiletten worden
kunststeen badceldorpels aangebracht.

Daken
Alle dakvlakken worden voorzien van platdakisolatie,
voorzien van een bitumineuze dakbedekking, met
ballastlaag, uitgezonderd de binnentuin. Op het dak
komen PV-cellen die zonne-energie opslaan en omzetten in
elektriciteit, t.b.v. onder meer algemene verlichting, liften
en elektrische sectionaalpoort.
Gevels
De geïsoleerde buitengevels worden uitgevoerd in metselwerk
(gevoegd) en gevelstucwerk, de binnenspouwbladen in
kalkzandsteen / betonblokken / beton. De isolatiewaarde
van de buitengevels conform EPC-berekening. Plaatselijk
wordt er prefabbeton verwerkt in de gevels.
Prefab beton
De balkons, galerijen en de trappen in de trappenhuizen
worden uitgevoerd in prefab beton.
Kozijnen, ramen en deuren
De buitenkozijnen van de appartementen worden
uitgevoerd als kunststof kozijnen voorzien van isolatieglas.
Het voordeurkozijn van de appartementen wordt voorzien
van een vlakke voordeur voorzien van een glasopening.
De deurkozijnen van de hoofdtoegang van het gebouw
worden uitgevoerd in aluminium en voorzien van een
aluminium deur.
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Metaalwerken
De balkon-/galerijhekken worden uitgevoerd als aluminium
hekwerken en de trappen worden voorzien van leuningen.
Schilderwerk
De houten kozijnen en deuren worden dekkend behandeld.
Binnenwandafwerking
De binnenwandafwerking is geheel conform afwerkstaat.
Sanitair
Voor het sanitair is een stelpost voorzien, inclusief montage,
zoals genoemd in de technische omschrijving.
Binneninrichting
Voor de keukeninrichting is een stelpost voorzien, inclusief
montage. De aansluitvoorzieningen voor de apparatuur
zijn voorzien. Bij de hoofdentree worden naast de ingang
postkasten aangebracht. Bewegwijzering, huisnummers
e.d. volgens nader uit te werken plan.
Liftinstallatie
Er zijn twee liftinstallaties, type brancardlift, aanwezig in
het gebouw.
Loodgieterswerk
De uitstortgootsteen in de algemene werkkast is voorzien
van een koudwatertappunt. In de appartementen worden

waterleidingen zoveel als mogelijk weggewerkt. De ingestorte binnenriolering wordt uitgevoerd in PVC. Balkons en
galerijen worden van een hemelwaterafvoer voorzien, in
het zicht komende hemelwaterafvoeren worden uitgevoerd
in zink.

Ventilatie
De woningen worden voorzien van een gebalanceerd
ventilatiesysteem, te bedienen middels een 3 standen schakelaar in de woonkamer/keuken en een schakelaar in de
badkamer.

Verwarming
Verwarming van de appartementen geschiedt middels
laagtemperatuur vloerverwarming en de opwekking door
middel van een HR Combi-ketel, deze voorziet ook in de
warmtapwatervoorziening. De (hoofd)temperatuurregeling
vindt plaats door middel van een kamerthermostaat in
de woonkamer, daarnaast wordt in iedere slaapkamer en
badkamer een aparte thermostaat aangebracht waarmee
de temperatuur begrensd kan worden. De installatie is
berekend op de onderstaande uitgangspunten:

Elektra
Schakelmateriaal van de woning in de kleur wit.De
wandcontactdozen in de verblijfruimtes op 30cm + vloer.
Waar nodig worden rookmelders aangebracht. De woningen
worden verder voorzien van een videofooninstallatie.
In de algemene fietsenberging worden oplaadpunten
aangebracht voor elektrische fietsen, aangesloten op de
algemene elektrameter. De beide hoofdentrees worden
voorzien van een elektrische deuropener.

•
•
•
•

Woonkamer/keuken: 20°C
Slaapkamers: 20°C
Badkamer: 22°C
Entreehal: 15°C

BEKNOPTE AFWERKSTAAT
Ruimte

Vloerafwerking

Wandafwerking

Plafondafwerking

Algemene ruimtes
Entreehal begane grond
Parkeervoorziening
Bergingen
Werkkast
Lifthal verdiepingen

Vloertegels 500 x 500 mm + schoonloopmat
Bestrating
Cementdekvloer
Cementdekvloer
Vloertegels 500 x 500 mm

Isostuc / structuurspuitwerk
Betonblok / betonwand
Betonblok / betonwand
Betonblok / betonwand
Isostuc / structuurspuitwerk

Akoestisch materiaal / structuurspuitwerk
HWC isolatieplaat / onafgewerkt
HWC isolatieplaat
onafgewerkt
Akoestisch materiaal / structuurspuitwerk

Appartementen
Verkeersruimte
Entreehal
Meterkast
Toiletruimte
Berging / techniekruimte
Badkamer
Keuken / woonkamer
Slaapkamers
Bergkast

cementdekvloer
cementdekvloer
onafgewerkt
vloertegels
cementdekvloer
vloertegels
cementdekvloer
cementdekvloer
cementdekvloer

behangklaar
behangklaar
onafgewerkt
wandtegels tot +/- 1.2 m + vloerpeil.
behangklaar
wandtegels tot plafond
behangklaar
behangklaar
behangklaar

structuurspuitwerk
structuurspuitwerk
onafgewerkt
structuurspuitwerk
structuurspuitwerk
structuurspuitwerk
structuurspuitwerk
structuurspuitwerk
structuurspuitwerk
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Opdrachtgever

SDK Vastgoed, gedelegeerd ontwikkelaar namens
de Roerdelta Projectontwikkelingsmaatschappij B.V.

www.sdkvastgoed.nl
VASTGOED

Architect

www.studiospace.nl

Makelaar

Graaf Reinaldstraat 1, 6041 XB Roermond
Gelrestraat 18, 6101 EW Echt
Tel. 0475 335 225
info@jackfrenken.nl
www.jackfrenken.nl

De getoonde impressies, illustraties en foto’s zijn slechts indicatief
en kunnen afwijken van de definitieve uitvoering. Weergegeven
interieurimpressies dienen ter inspiratie, met enkele van getoonde
afwerkingen als mogelijke koperopties. Gevoerde afmetingen zijn
circa maten.Aan de informatie in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

De Roerdelta Projectontwikkelingsmaatschappij B.V. is een samenwerking tussen VolkerWessels bv en SDK Vastgoed bv.

