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Hier wil ik wonen

KLAAR OM TE WONEN IN
KLOOSTERVEEN

In Kloosterveen, de nieuwste wijk van Assen, wordt woonproject Kade 23 gerealiseerd.
Zoals de naam al zegt, bestaat dit plan uit 23 woningen, fraai gelegen aan de Oostergracht.
Wat wordt dit straks een fijne plek om te wonen met je partner en met het gezin.

Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in nieuwbouwproject KADE 23, gelegen
in de jonge en levendige wijk Kloosterveen. Hier verrijzen straks 23 royale,
duurzame ééngezinswoningen. Familiemensen, levensgenieters, stads- en
natuurliefhebbers kunnen hier hun hart ophalen. De energie is hier al haast
voelbaar.
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ASSEN, FAMILIESTAD
IN ’T GROEN
Assen is de hoofdstad van de provincie Drenthe. Het is een sterk
groeiende middelgrote stad van nu nog zo’n 67.000 inwoners, met een
gezellig stadscentrum en een paar kleine dorpen in haar nabijheid.
Assen staat bekend als comfortabele familiestad. Het is hier goed wonen.
In alle woonwijken zijn supermarkten, scholen en andere voorzieningen
in de buurt.
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WIJK IN BLOEI
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SELECTEER JE
EIGEN WOONVRIJHEID
Wonen met een view. KADE 23 is een ideale woonplek met veel mogelijkheden
om eigen woonaccenten aan te brengen. Een verrassende woonmix van 23
ééngezinswoningen met een divers karakter in kleuren en lagen. Ondanks

N

de diversiteit in aangezicht, heeft het alle ingrediënten in zich om een
hechte buurt te worden, waar echte vriendschappen ontstaan. Hier vorm je
samen de buurt.
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LAAT JE
HART SPREKEN
In je achterhoofd weet je dat jullie als gezin de juiste keuze gaan maken.
Logisch, want je laat je hart spreken.
Mede ingegeven door het fraaie

de voorzieningen en de ruimte
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“Jullie nieuwe woning
begint vorm te krijgen”
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ONTDEK TYPE A + C
Kade 23 heet je welkom. De plek waar de ruim opgezette ééngezins-woningen
van woningtype A+C fraai staan gepositioneerd langs de Oostergracht. In
de brede straat zorgen de wisselende gevelkleuren voor een modern en
karakteristiek aangezicht.
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ONDERSCHEIDENDE KENMERKEN
• Woonoppervlak van 130m2
• V
 oortuin aan de gracht of aan het groen
• Lichte, open keuken
• G
 rote ramen voor- en achter op de
begane grond
• 2
 flinke slaapkamers en een ruime
badkamer op de eerste verdieping
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type a+c - interieur
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eerste verdieping

tweede verdieping

BNRS 2

8

9 14 15 16 19 20 21

+ BNR 1

MAAK KENNIS MET
TYPE B + D
Alle woningen van Kade 23 lopen in een kleine bocht mee met de gracht. Dit
betekent dat ze taps toelopen naar het eind. De voorkant van de woning is
dan ook breder dan de achterkant en geeft een speels effect.

ONDERSCHEIDENDE KENMERKEN
• Woonoppervlak van 137 - 152m2
• Voortuin aan de gracht of aan het
groen
• Lichte, open keuken
• Grote ramen voor- en achter op de
begane grond
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• Extra verdieping met mogelijkheid
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woonvrijheid beloond. Meerdere
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SMAAKVOL KIEZEN?

GENIETEN MAAR

Ga je voor een strakke of juist klassieke keuken?

Heerlijk, even de boel de boel laten in de badkamer. Hoe gaat ‘ie eruit zien?

Een kookeiland of heel minimalistisch? Het is aan jou!

Het toilet op de begane grond en de badkamer op de verdieping worden
compleet opgeleverd met tegelwerk en sanitair.

In de basis van de woningen is

Samen met de projectleverancier

er bewust voor gekozen om geen

kan je jullie droomkeuken samen

Standaard is de badkamer voorzien

Houd je van uitgebreid badderen?

keuken mee te nemen. De smaken

stellen. Zij zorgen ervoor dat jouw

van een vrijhangend toilet, wastafel,

Upgrade ‘m dan met een luxe

hierin zijn zo divers dat we deze

droomkeuken geheel naar wens

radiator en doucheopstelling.

ligbad voor extra ontspannings

keuze geheel aan jou overlaten.

wordt geplaatst.
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