
Noordzee Résidence  
De Banjaard
Kamperland 

Patiowoning 2 personen + sauna

roompotrealestate.nl/banjaard

•  Vrijstaande Patiowoning.
• Kavels van 240 - 294 m2 op eigen grond.
• Houtskeletbouw met duurzame houten gevelbekleding.
• Sauna met dubbele douche en wastafel, separaat toilet.
• Ligbedden met heater op houten vlonder.
• Gasloos en voorzien van zonnepanelen.

Roompot Group

Schuverweg 2
4462 HK Goes

+31 (0)113 - 303030
realestate@roompot.nl

Disclaimer
Deze informatie is met zorg 
samengesteld en actueel op het 
moment van publiceren. Roompot 
mag eventuele (type)fouten achteraf 
verbeteren en/of wijzigingen 
doorvoeren als de regelgeving daarom 
vraagt. Aan de inhoud kunnen geen 
rechten worden ontleend.

Versie: maart 2022



Patiowoning 2 personen + sauna 
Je eigen wellness paradijs

Zee, zon, strand en … wellness.  
De echte saunaliefhebber begrijpt hoe 
fijn het is om na een lome stranddag 
of lange frisse wandeling over een 
private wellness te beschikken. Voor 
een weekend, week of langer, loop je 
vanuit je slaapkamer zo de sauna in. 
Afdouchen en koelen doe je gezellig 
samen onder de ruime dubbele 
douche. Buiten staan ligbedden met 
een heater om de beleving compleet 
te maken. Om daarna met dat heerlijke 
gevoel in twee stappen, rozig en wel, 
in een fijn bed te kruipen. Soes maar 
lekker weg, je hoeft nergens meer 
heen. Lekker slapen want morgen is  
er weer zo’n dag.  

Van alle ontspanning voorzien
De vrijstaande, gelijkvloerse 
Patiowoning telt 45 m2 bruto 
vloeroppervlakte en is geschikt voor  
2 personen. Er is 1 slaapkamer met 
een 2-persoonsbed die verbonden is 
met de wellnessruimte. Bij de sauna 
zijn een dubbele regendouche en 
wastafel aanwezig. Het toilet zit in  
een aparte ruimte. Op de houten 
vlonder staan ligbedden waar je  
buiten kunt afkoelen. De keuken is 
voorzien van een vaatwasser, koelkast  
en combimagnetron. In de woon-
kamer vind je een zitbank, eettafel, 
stoelen voor twee en een televisie. 
Kortom, in dit huis heb je écht even  
tijd voor elkaar. 

Plattegrond
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Wijzigingen in uitvoering of verandering op grond 
van voorschriften en instanties en/of overheden 
voorbehouden. Maatafwijkingen voorbehouden. 

Maatvoering in mm I Formaat A4 I Schaal 1:100 

Gevelaanzichten

LinkerzijgevelVoorgevel

RechterzijgevelAchtergevel

Contracttekening
02-03-2022  Paraaf Verkoper: Paraaf Koper(s):Gevelaanzichten

Patio 2 Sauna
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Patio 2 Sauna 
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Achtergevel
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