6 nieuwe, unieke

PATIOWONINGEN
De zes patiowoningen van Mimosahof liggen aan de
Montbretiastraat. Deze sfeervolle woningen worden volledig
nieuw gebouwd op de plek van de voormalige pastorie. Zij
hebben een woonoppervlakte van ongeveer 95 m2 en een
allesbehalve standaard indeling.
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“Kinderen kunnen hier veilig en
naar hartenlust spelen.’’
Naast de woonkamer, het toilet en de keuken zijn ook

liefst 4,5 meter! Via een vaste trap in de woonkamer bereikt

de badkamer en één slaapkamer op de begane grond

u de mezzanine. Deze gedeeltelijke verdieping kunt u

gesitueerd. Boven de woonkamer bevindt zich een

geheel naar eigen wens indelen. Bijvoorbeeld als extra

prachtige vide, die een lichte en ruimtelijke beleving met

slaapruimte, als ontspannende loungeruimte of als atelier.

zich meebrengt. De hoogte van de woonkamer is maar

IMPRESSIE BINNENZIJDE LOFWONING

Fraai binnenhof

Voldoende
parkeerplaatsen

beschikt u over een heerlijke privétuin van

Heeft u één of meerdere auto’s? Hiervoor

ca. 3,5 meter diep. De tuin ligt op het noordwesten,

is meer dan voldoende plek. Rondom

waardoor u in de zomer geniet van een heerlijke middag-

Mimosahof bevinden zich zo’n 45

en avondzon, en loopt door in het fraaie binnenhof. Dit

parkeerplaatsen.

binnenhof is voorzien van hoogwaardig straatwerk en een

Aan de achterzijde van de patiowoning

onder architectuur aangelegde tuin. Dit maakt van het
binnenhof een heerlijke plek om van de buitenlucht te
genieten en tegelijkertijd een praatje te maken met
de buren. Kinderen kunnen hier veilig en naar
hartenlust spelen.
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