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Alfa Makelaardij Boxtel
Molenstraat 61
5281 JN Boxtel
0411 - 67 31 48
info@alfamakelaardij.nl
Lelieveld Makelaardij
Helvoirtseweg 183c
5263 EC Vught
073 - 6 56 05 91
info@lelieveldmakelaardij.nl
Nuyens Makelaars
Rechterstraat 49b
5281 BT Boxtel
0411 - 67 64 48
info@nuyensmakelaars.nl
Rücker Raaijmakers Makelaardij
Vughterweg 53
5211 CK ‘s-Hertogenbosch
073 - 6 13 15 15
info@rrmakelaardij.nl

Uitnodiging

Sparrenlaene is een ontwikkeling van Cornelis Huygens Projectontwikkeling en Moonen Projectontwikkeling.
Op de verkoop is het toewijzingsbeleid van de gemeente Boxtel van toepassing.
Alle afbeeldingen dienen slechts ter illustratie. Aan deze flyer kunnen geen rechten worden ontleend.
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Kavels vrijstaand
vanaf e 199.000 von

Kom donderdagmiddag
4 oktober aanstaande naar
Restaurant Molenwijk in
Boxtel!
Hier krijgt u alle informatie over Sparrenlaene in
Boxtel. Onder het genot van een hapje en een
drankje bekijkt u de plannen en kunt u vragen stellen aan de aanwezige makelaars, architecten, financiële specialisten en ontwikkelaars. Tevens kunt u
zich (voor-)inschrijven voor een kavel of woning.
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U bent van harte welkom van 17.00 tot 19.00 u.
aan de Molenwijk 2 te Boxtel.
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10 Villakavels 1.100 - 1.600 m²
6 Herenhuiskavels 500 - 575 m²
2 Tweekapperkavels 300 en 500 m²
12 Tweekappers à la carte 225 - 335 m²
1 Vrijstaande woning 800 m²

H5

W2
W3

V9
H4

W4

V10

W5
H3

W6

T2

W9
W10
W11
W12

T1

H1

W7
W8

H2

g
we

se

jk
wi
len

Mo

B1

Sparrenlaene
Boxtel, dorp aan de rivier de Dommel,
maar vooral dorp in het groen. De Kampina, De Geelders en Sparrenrijk. Boxtel
is het groene hart van de Brabantse
Meierij.
Wonen 2.0
U staat klaar voor de volgende stap
in uw wooncarrière, daarom Wonen
2.0 in Boxtel. Het groene Sparrenlaene biedt u grote kavels, ontwerpvrijheid, veel keuze en bovenal: ruim
wonen!

Het natuurschoon van Sparrenrijk is het
bijzondere vertrekpunt voor de exclusieve woonlocatie Sparrenlaene. Via het
bospad of direct vanuit uw achtertuin
heeft u toegang tot het heerlijke bos.
Daar kunt u wandelen, sporten, spelen,
picknicken en genieten.

10 Villakavels
Grote kavels geven verschillende
bouwstijlen de ruimte. Modern,
klassiek, landelijk, veel kan en mag.
Droomhuizen tot 1.200 m3 zijn mogelijk. Waar uw tuin eindigt, gaat de
natuur verder.

2 Tweekapperkavels
Op deze bouwkavels bouwt u een
woning van circa 600 m3. Samen
met de buren bepaalt u de bouwstijl.
Daarna krijgen uw woonwensen alle
vrijheid. Grenst straks uw slaapkamer
op de begane grond aan het bos?

6 Herenhuiskavels
Vrijstaand wonen op een ruime kavel
met allure. Sauna, speelkelder, dubbele garage, het kan in uw woning van
ongeveer 850 m3. Open de tuindeuren
en geniet tijdens het ontbijt op uw
zonneterras van de fluitende vogels.

12 Tweekappers à la carte
Een smaakvol basisontwerp aan het
prachtige bos én zelf bepalen hoe uw
huis eruit komt te zien. Het uitgebreide
menu biedt veel mogelijkheden, zelfs
voor de gevelkleur. Perfecte ingrediënten voor jarenlang woonplezier.
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