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Borgdonck O.G. BV

W W W. B O R G D O N C K . N L
Dit Woon!magazine is bedoeld om de sfeer en de mogelijkheden van dit project te laten zien. De in dit Woon!magazine aangegeven keuken,
huishoudelijke apparaten en inrichting c.q. aankleding geven een impressie van de mogelijkheden en behoren niet tot de standaard uitrusting
van de woning. De juiste positie van radiatoren, elektra/schakelmateriaal, rookmelders, afzuigpunten t.b.v. ventilatie e.d. staan op de
verhuurtekeningen vermeld en zijn niet in de plattegronden opgenomen. Aan de beelden, illustraties, plattegronden en teksten
in dit Woon!magazine kunnen geen rechten ontleend worden.
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“Omdat wonen veel meer
betekent, omdat de woning
die je zoekt bij je moet
passen, moet aansluiten
bij jouw karakter en
woonwensen. Dat maakt
wonen aangenaam.”
Borgdonck O.G.

AANGENAAM
HUREN
Welkom in Rijnvliet
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Kaart Rijnvliet

06

dan huur je heel comfortabel! Een

De woningen
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huis met veel leefruimte, duurzaam,

Een zeer complete huurwoning
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Als je een woning huurt bij Borgdonck

energiezuinig en luxe ingericht. Wij
zorgen ervoor dat de basis van je
woning goed is en dat je nieuwe huis
al snel zal voelen als je nieuwe thuis.
Dat is aangenaam huren!

Borgdonck O.G.
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Welkom in
Rijnvliet

Westelijk van Utrecht ligt een uniek stadscentrum waar je perfect
kunt wonen, werken, ondernemen, winkelen en recreëren.
Dichtbij de stad wonen in ruime woningen met een tuin
in een groene en waterrijke omgeving.
Je vindt in Rijnvliet, hét Nieuwe Tuindorp, eigenlijk alles

alle leeftijden. Utrecht is niet alleen een stad voor vrijwel

wat je nodig hebt zoals een basisschool, een groot sport-

alle studies, maar ook zeer geliefd vanwege zijn fraaie

park met voetbal- en hockeyvelden, (overdekte) tennis-

oude centrum waar vele en bijzondere winkels te vinden

banen, een rugbyclub en een manege. Heel uitnodigend

zijn. Verder het geweldige Centraal Museum, de schouw-

is de grote Strijkviertelplas met een fijn zwemstrand.

burg en sinds kort het indrukwekkende muziekcentrum

In de nabijheid zijn ook het groene, uitgestrekte Máxima-

Tivoli/Vredenburg. Misschien is vooral de gezellige

park, een ziekenhuis en uiteraard complete winkel- en

atmosfeer van het Utrechtse centrum wel het meest

leisure centra aanwezig. Echt bijzonder is de ‘Metaal

aanlokkelijk. Heerlijk langs de mooie grachten slenteren

Kathedraal’, een culturele broedplaats op het snijvlak van

of fietsen, en genieten van een terrasje of een van de

ecologie, kunst en samenleving. In Rijnvliet kun je dus

vele restaurants.

in elk jaargetijde recreëren naar hartenlust.
Perfect gelegen
Maar er is meer! Je fietst vanuit de wijk in 20 minuten over

Rijnvliet ligt zeer centraal in Nederland, waardoor

de nieuwe Daphne Schippersbrug naar de binnenstad van

alle grote steden heel goed bereikbaar zijn.

Utrecht. Of je neemt de snelle HOV-verbinding die je zo

In een paar minuten zit je op de A2 en de A12 naar

in hartje stad brengt. Daar is elke dag veel te beleven voor

Amsterdam, Den Bosch, Arnhem of Rotterdam/Den Haag!
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Zwemmen, zonnen, wandelen, fietsen, surfen en vissen kan dichtbij huis op recreatieterrein Strijkviertel
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TYPE A1
5 ruime tussenwoningen
Zoete Viburnstraat 7, bwnr 306
Zoete Viburnstraat 9, bwnr 305
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MIDDEN

STRIJKVIERTELPLAS

TYPE A2
ruime hoekwoning
Persimoenstraat 49, bwnr 348
TYPE A1
4 ruime tussenwoningen
Persimoenstraat 51, bwnr 347
Persimoenstraat 53, bwnr 346
Persimoenstraat 55, bwnr 345
Persimoenstraat 57, bwnr 344
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TYPE A1

9 ruime
tussenwoningen

KENMERKEN
Moderne eigentijdse architectuur
Inwendige breedte 4.8 meter
Kenmerkende details met verticaal metselwerk
Perceel: circa 82 tot 125 m2
Woonoppervlak: 106 m2
Standaard 3 slaapkamers
Complete badkamer
Inclusief berging in de tuin
Energiezuinige woning
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Type A1 voorgevel
Persimoenstraat

57

55

53

51

Type A1 achtergevel
Persimoenstraat

51

53

53

57

Type A1 voorgevel
Zoete Viburnumstraat
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TYPE A1

TYPE A1

BEGANE GROND
Schaal 1:50

VERDIEPING
Schaal 1:50

4800

BIJZONDERHEDEN
• Ruime masterbedroom
over hele woningbreedte
• Standaard 3
(slaap)kamers
• Complete badkamer
met zwevend closet,
inloopdouche en wastafel
• Vaste trap naar zolder

3300

3680

2200

4800

3130

BIJZONDERHEDEN
• Opstelplaats keuken
aan straatzijde
• Zithoek aan tuinzijde
• Veel licht door grote
glaspartij aan tuinzijde
• Toiletruimte met
wandcloset
• Praktische trapkast
• Terras aangelegd
• Erfafscheidingen
aangebracht

8500

3200

4800

2150

2500

2200
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Type A1

TYPE A1
ZOLDER
Schaal 1:50

SFEERIMPRESSIE

4800
BIJZONDERHEDEN
• Ruime, multifunctionele zolder
voorzien van een dakvenster
• Zolder met vaste trap bereikbaar
• Opstelplaats voor wasmachine
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TYPE A2/3

ruime
hoekwoning

KENMERKEN
Moderne eigentijdse architectuur
Inwendige breedte 4.8 meter
Kenmerkende details met verticaal metselwerk
Perceel: circa 100 en 135 m2
Woonoppervlak: 106 m2
Standaard 3 slaapkamers
Complete badkamer
Inclusief berging in de tuin
Energiezuinige woning

voorgevel

achtergevel

Type A3
Persimoenstraat 59

Type A2

Type A2
Persimoenstraat 49

Type A3
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TYPE
A2/3

TYPE
A2/3

BEGANE GROND
Schaal 1:50

VERDIEPING
Schaal 1:50

4800

BIJZONDERHEDEN
• Ruime masterbedroom
over hele woningbreedte
• Standaard 3
(slaap)kamers
• Complete badkamer
met zwevend closet,
inloopdouche en wastafel
• Vaste trap naar zolder

4800

BIJZONDERHEDEN
• Opstelplaats keuken
aan straatzijde
• Zithoek aan tuinzijde
• Veel licht door grote
glaspartij aan tuinzijde
• Toiletruimte met
wandcloset
• Praktische trapkast
• Terras aangelegd
• Erfafscheidingen
aangebracht

3100

3130

4800

2200

3300

8500

3680

2150

2200

2500
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Type A2 3

TYPE
A2/3
ZOLDER
Schaal 1:50

SFEERIMPRESSIE

BIJZONDERHEDEN
• Ruime, multifunctionele zolder
voorzien van een dakvenster
• Zolder met vaste trap bereikbaar
• Opstelplaats voor wasmachine

4800
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Een zeer complete
huurwoning

Een complete
badkamer
Wij plaatsen een complete badkamer. Deze
is standaard voorzien van inloopdouche en
closet.

tip

Kijk in de technische omschrijving voor
de exacte beschrijving van sanitair en
tegelwerk.

Veel comfort en
gebruiksgemak
Je kunt je woning meteen naar je eigen
smaak (laten) inrichten. Wij zorgen voor de
basisvoorzieningen om het je makkelijk te
maken. Zo is er op de begane grond
standaard vloerverwarming aangebracht,
is de woning voorzien van dubbele
tuindeuren en zijn de wanden behang-/
schilderklaar afgewerkt. In de tuin wordt
het terras aangelegd en een prefab berging
geplaatst. Hoe makkelijk wil je het
hebben?

Wanneer je een nieuwe huurwoning betrekt, wil je zelf alles naar je
eigen smaak inrichten. Wij proberen ervoor te zorgen dat de basis
goed is en dat je nieuwe huis snel als thuis zal voelen.
Daarom plaatsen wij een hoge kwaliteit keuken en badkamer.
En dat is pas één van de voordelen van een nieuwe huurwoning!

Financiele
zekerheid
Mooie keuken
Wij plaatsen een kwaliteitskeuken
inclusief inductiekookplaat, vaatwasser,
koelkast en magnetron.

tip

Kijk in de technische omschrijving
voor de exacte beschrijving van
de keuken.

Anders dan bij koopwoningen, heb je bij
huur geen onzekerheid of financiële
rompslomp wegens het verkrijgen van
een hypotheek. Ook ben je niet
afhankelijk van schommelende
woningprijzen of een krimpende
woningmarkt. Geen stress dus of
slapeloze nachten door onzekerheid over
de soms langdurige verkoop van de eigen
woning.

Geen onderhoud
Degelijk
en veilig
Borgdonck kiest bij de bouw van de
woningen voor gedegen materialen,
zoals hardhouten kozijnen en dubbele
beglazing. Inbraakwerend hang- en
sluitwerk geeft je een veilig gevoel.

Wonen in een huurwoning bezorgt je
geen onderhouds- of reparatiekosten.
Heel aangenaam en voordelig.

