Verkoop fase 2 plan Tuinstad gestart!
Gaat uw voorkeur uit naar een woning waar u enorm veel ruimte heeft voor

Rubato

uzelf en uw gezin dan is de poortwoning met een inhoud van maar liefst 620

10 RIJWONINGEN

m3 echt iets voor u. Deze woning heeft een extra verdieping en ook de grootte
van de verdiepingen maakt het mogelijk vele grote slaapkamers/ hobbyruimtes
of bijvoorbeeld werkruimtes te creëren. Deze woning heeft net als alle andere

VANAF € 185.000,- V.O
.N.

woningen een tuin met een gunstige zonligging.
Heeft u liever een woning waarbij u naast veel ruimte in de woning zelf ook nog
eens veel buitenruimte heeft dan is het type Rubato of Rosario XXL de woning
voor u. Deze woningen hebben een inhoud van 450 tot 475 m3 op een kavel
variërend van 170 tot 268 m2. Natuurlijk hebben we ook het reguliere type
tussenwoning Rubato of Rosario met een inhoud van 425 tot 445 m3. De
hoekwoningen beschikken standaard over een garage.
De tweekappers van het type Furand zijn gesitueerd op kavels van 223 tot 248
m2. Deze woningen zijn fraai gedetailleerd en beschikken allen over een garage
en een “achterom”. Voor alle woningen geldt dat ze compleet worden afgewerkt
en u ontvangt een stelpost voor de keuken. Bij Roosdom Tijhuis zijn er diverse
mogelijkheden om de woning uit te breiden of aan te passen naar uw eigen wensen.
Kortom vele mogelijkheden en vergeet u niet het vrije zicht van alle woningen op het
groene plein en met hooguit 2 minuten lopen staat u in het Beekpark!

Rosario

Furand

11 RIJWONINGEN

4 HALFVRIJSTAANDE WONINGEN

VANAF € 182.500,- V.O
.N.

VANAF € 252.500,- V.O
.N.

De loting voor fase 2 heeft plaatsgevonden en de eerste
woningen zijn al verkocht. Komt u ook wonen in Tuinstad?

Poortwoning

XXL woning

De bouw van de eerste fase is inmiddels gestart.
We hebben nog enkele woningen te koop!

Brunello
NOG 2 TE KOOP!

Mondial

NU VANAF € 364.50
0,- V.O.N.*

NOG 2 TE KOOP!

NU VANAF € 256.50
0,- V.O.N.*

* Prijs incl. € 15.000,- korting voor de Brunello en € 6.000,- korting voor de Mondial.
Ontwikkeling & realisatie

Financieringsadvies

Verkoop & informatie

Rotij Projectbouw bv
Bouwbedrijf Roosdom Tijhuis Rijssen bv
www.roosdomtijhuis.nl

Rabobank Centraal Twente
074 - 245 67 89
www.rabobankcentraaltwente.nl

Euverman Temmink & Partners
074 - 266 23 00
www.etpmakelaars.nl

Leverink + Assen
Resultaatmakelaars
0900 - 111 55 11
www.resultaatmakelaarstwente.nl

Ten Hag woningmakelaars
074 - 250 65 66
www.tenhag.nl

