
Mesa Verde



Mesa Verde
De Mesa Verde is een grote twee-
onder-één-kap-woning die in elke 
omgeving past. De entree maakt 
deze woning uniek. Deze is gesitueerd 
in het midden van de twee woningen 
en springt door de afwijkende 
gevelsteen direct in het oog. 
De woning is ruim opgezet waardoor 
er verschillende indelingsmogelijk-
heden zijn voor alle verdiepingen.



Mesa Verde

Netto woonoppervlakte 
175 m2

5 kamers
3 slaapkamers

Berging 
16 m2



1 Stel uw woning samen

Kies de door u gewenste indelingen en opties uit 

deze brochure.

Maak een afspraak met één van onze vaste 

aanspreekpunten om samen uw woon-

wensen te bespreken.

U ontvangt van ons de gewenste woning op tekening 

met daarbij een offerte op maat.

Na het sluiten van de overeenkomst zorgen wij

voor alle benodigde vergunningen en bijbehorende 

berekeningen. Zodra alle vergunningen zijn verleend 

starten we met de bouw van uw woning. 

Tijdens de bouw van uw woning houden wij u op de 

hoogte van de vorderingen.

Bij de start van de bouw plannen we ook de oplever-

datum van uw woning in. 25 werkweken na de start 

van de bouw leveren wij samen met u uw woning op.

2 Neem contact met ons op

3	 Ontvang	een	offerte

4        Ondertekenen overeenkomst

6 Realisatie van uw woning

5 Aanvraag vergunningen

7 Oplevering

Stappenplan

Zodra we overeenstemming hebben bereikt over de 

offerte wordt dit vastgelegd in een overeenkomst, 

evenals aanvullende afspraken. Dit wordt door beide 

partijen ondertekend.
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Entree aan 
de voorzijde

Berging

De woonkamer is riant en geschikt voor verschillende 

indelingen. Vanuit uw woonkamer heeft u uitzicht

op uw tuin. Hier komt u na uw werkdag 

helemaal tot rust!

Begane grond

Ruime, 
L-vormige 
woonkamer 
en keuken

Dubbele openslaande 
deuren richting de tuin
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Badkamer met toilet, 
douche en wastafel

Op de eerste verdieping vindt u de badkamer en 

drie ruime slaapkamers, waarvan de master-

bedroom zich uitstekend leent voor het 

creëren van een inloopkast.

Eerste verdieping

Ruime 
slaapkamers
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Ruimte voor 
twee extra 
kamers

Door de kapvorm onstaat op de tweede verdieping 

een volwaardige verdiepingsvloer. U kunt hier 

twee slaapkamers realiseren. Er is genoeg 

plek voor het hele gezin!

Tweede verdieping
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U kunt ervoor kiezen om uw woning nog meer op uw wensen 

aan te laten sluiten. Hiervoor bieden wij u een ruime keuze 

aan verschillende woningopties.

Opties begane grond
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Optie C

Schuifpui

Door het plaatsen van een 

schuifpui verbindt u de woning 

nog meer met uw tuin. 

Optie D

Uitbouw berging

U kunt naast de achterzijde van 

uw woning ook de berging laten 

uitbouwen.

Optie B

Uitbouw achterzijde

Voor het creëren van een nog 

royalere woonkamer kunt u de 

achterzijde van uw woning

laten uitbouwen.

Optie A

Carport

Wilt u een overkapping voor uw 

auto? Dan kunt u een carport 

laten realiseren.



Opties begane grond

Optie E

Bijkeuken

Door het plaatsen van een wand 

en deuren in de berging wordt er 

een extra ruimte gecreëerd die u 

als bijkeuken kunt gebruiken.

Optie F

Erker

Met een erker zorgt u voor meer 

lichtinval en extra ruimte in de 

woning.

Indeling 1

Keuken achterzijde

U kunt ervoor kiezen om de 

keuken aan de achterzijde van uw 

woning te laten realiseren. Deze 

kunt u perfect combineren met 

optie E. 
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Optie G

Grote pui

De plaatsing van een grote pui 

zorgt voor extra lichtinval in de 

woning.

Optie H

Isolatie berging

Voor optimaal gebruik van uw 

berging kunt u ervoor kiezen om 

deze te isoleren.



Opties eerste verdieping

Ook voor de eerste verdieping zijn er keuzes die bij 

uw specifieke woonwensen aansluiten.  

Indeling 2

Twee slaapkamers en een 

badkamer in het midden

Deze optie is opgezet met twee 

grote kamers en een royale bad-

kamer die in het midden van de 

verdieping is gesitueerd.

Indeling 3

Drie slaapkamers en 

badkamer achterzijde 

In deze optie vindt u drie 

slaapkamers waarvan de 

masterbedroom zich aan de 

voorzijde van de woning 

bevindt. De badkamer is aan 

de achterzijde van de 

verdieping gesitueerd.

Optie J

Inloopkast 2

Ook is het in deze slaapkamer 

mogelijk om een inloopkast te 

realiseren.
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Optie I

Inloopkast 1

Met een inloopkast zorgt u een-

voudig voor veel bergruimte en 

een opgeruimde slaapkamer.



Opties eerste verdieping

Indeling 4

Drie slaapkamers en een

badkamer in het midden

Een populaire indeling: drie 

slaapkamers waarvan de master-

bedroom, net zoals indeling 2, zich 

aan de voorzijde van de woning 

bevindt. De badkamer is in het 

midden van de verdieping 

gesitueerd.

Optie K

Badkamer in 

masterbedroom

Voor meer comfort kunt u 

ervoor kiezen om een 

badkamer in de 

masterbedroom te realiseren. 
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Opties tweede verdieping
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Indeling 5

Extra slaapkamers en 

opbergruimte

De zeer ruimtelijke zolder 

leent zich uitstekend voor het 

creëren van twee extra slaap-

kamers en opbergruimte.



Een greep uit het assortiment gevelstenen met 
voorbeelden van verschillende kleuren voegwerk 

De gevelstenen en dakpannen bepalen het 

uiterlijk van uw woning. Afhankelijk van uw wensen 

kiest u uw dakpannen en gevelstenen. Hier vindt u 

een greep uit het assortiment. Uiteraard is het ook

mogelijk om een andere dakpan of baksteen 

te kiezen. Wij kijken samen met u wat de 

mogelijkheden voor u zijn. 

Gevelstenen en dakpannen

Keuze uit diverse 
soorten dakpannen
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Vlakke dakpan*

* Optioneel



Contact
 

Bent u geïnteresseerd in de Mesa Verde of heeft u vragen? 

Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord!

Openingstijden

maandag t/m vrijdag: 08.00 - 16.30 uur 

Contactgegevens

Vechtdal Bouw

Evenboersweg 24a, 7711 GX Nieuwleusen

Telefoon:   0529-793007  

E-mail:       info@vechtdalbouw.nl

Website:    www.vechtdalbouw.nl 

Facebook:  facebook.com/vbnieuwleusen 

Uitgave 1 - © 2019 Vechtdal Bouw

Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.
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