
Half Vrijstaande woning

- Woonoppervlakte circa 140 m2 inclusief berging
- Levensloopbestendig door slaap- en badkamer op de begane grond
- Twee slaapkamers en badkamer op de verdieping
- Kaveloppervlakte van circa 330 m2

Exclusief wonen 
in Vroondaal

■ Woonoppervlakte circa 210 m2

■ Vijf royale slaapkamers

■ Tuinligging: bouwnummer 1 | op het zuiden

   bouwnummer 2 | op het zuiden   

   bouwnummer 3 | op het oosten   

   bouwnummer 4 | op het zuiden

■ Vrijstaande of aangrenzende garage

■ Op zowel eerste als tweede verdieping een 

 badkamer en een separaat toilet

■ Vrij op naam prijs inclusief sanitair (Villeroy & Boch,

 Hans Grohe) en tegelwerk (Mosa)
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Hertog Filipslaan

Twee-onder-één-kapwoningen aan de 

Hertog Albrecht- en Hertog Filipslaan

■ Bouwnummer 1 | kavelopp. 511 m2

■ Bouwnummer 2 | kavelopp. 512 m2

■ Bouwnummer 3 | kavelopp. 503 m2

■ Bouwnummer 4 | kavelopp. 504 m2

Met garage en drie parkeerplaatsen 

op de eigen kavel

Verleg je woongrenzen Riant wonen aan de Hertog Albrecht- of Hertog Filipslaan in het exclusieve Vroondaal!
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Voor meer informatie www.vroondaal.nl of:
Informatiecentrum De Vroonhof: Vroonhoevelaan 2 • Den Haag • T 070 40 40 447 • E info@vroondaal.nl
 Frisia Makelaars B.V. Nelisse Makelaarsgroep 
 Javastraat 1a Statenlaan 128
 2585 AA Den Haag 2582 GW Den haag
 T 070 342 01 13 T 070 350 14 00
 E wonen@frisiamakelaars.nl E info@nelisse.nl
 I  www.frisiamakelaars.nl I  www.nelisse.nl
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“In Vroondaal woont u in een ruim opgezette 

buurt omgeven door groen en water.“



begane grond eerste verdieping

“De woningen refereren naar de charmante 
architectuur uit de 19e eeuw“

Stijlvol wonen in een groene omgeving
In Vroondaal woont u in een ruim opgezette buurt omgeven door 
groen en water. Het ontwerp van de woningen refereert naar de 
nog altijd populaire eclectische architectuur uit de 19e eeuw. 
Deze statige stijl, die vooral veel voorkomt rond de grote stedelijke 
parken en in bosrijke villawijken, wordt gekenmerkt door een 
rijke detaillering, gevarieerde dakvlakken en rijzige gevelopbouw. 
Deze elementen zijn in een eigentijdse vorm toegepast en vormen 
hiermee een chique en herkenbare buurt. 

Zeinstra Veerbeek Architecten

LIGGING WONINGEN
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