Uitzicht
Wij bieden u Baayvilla’s met een prachtig
uitzicht over het water van een van de mooiste
natuurgebieden van ons land. Wij bieden u
daarbij uitzicht op heerlijke vakanties met uw
gezin of uw vrienden én uitzicht op een goed
rendement.
Baayvilla’s ligt op de grens van Groningen
en Friesland in de luwte van een kleine
jachthaven aan de Waddenzee. Alle villa’s
hebben spectaculair vrij uitzicht over het
water van het Nieuwe Robbengat aan de
noordkant van Nationaal Park Lauwersmeer.
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Villa’s
Baayvilla’s is een kleinschalig park dat bestaat uit 12 moderne
recreatiewoningen met terras direct aan het water. De ruime,
lichte villa’s zijn ingericht voor een verblijf voor 6 personen met 3
slaapkamers en 2 badkamers.

LIVING
Elke villa beschikt over een royale living met vrij uitzicht over het
water van Nationaal Park Lauwersmeer. De zuidelijke oriëntatie
zorgt ervoor dat er altijd veel licht binnenkomt. De living gaat
middels openslaande deuren over in het zonnige terras, zodat
buiten naar binnen komt. Enkele woningen zijn voorzien van een
haard.
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KEUKEN
De luxe keuken is van alle gemakken voorzien en beschikt
over Siemens inbouwapparatuur zoals combi-magnetron,
inductiekookplaat, koelkast en vaatwasser. De open opstelling
zorgt voor een gezellig contact met de living.
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VERDIEPING
Naast de vide in de living bevindt zich de trap die toegang
geeft tot de eerste verdieping. Deze verdieping beschikt over
een twee royale slaapkamers, waarvan een met uitzicht over
het water en een separate, luxe badkamer. De slaapkamer
op de noordzijde heeft een eigen douche en wastafel. Op de
verdieping bevindt zich een separaat toilet.
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BUITEN
Aan de zuidzijde van de villa’s is een groot terras met vuurplaats
en optioneel een whirlpool gerealiseerd. Aan de oever bevinden zich
meerdere gedeelde zwem-/aanlegsteigers.
De op het zuiden gelegen terrassen worden afgescheiden door
mooie houten schuttingen zodat elke woning privacy heeft. Aan de
voorzijde is er parkeerplek op eigen terrein voor twee auto’s. In de
woning bevindt zich een berging ten behoeve van enkele fietsen,
watersportartikelen etc.
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ARCHITECTUUR
Baayvilla’s is ontworpen door Studio JVM. Eigenzinnigheid,
vernieuwing en liefde voor elementaire materialen kenmerken de
ontwerpen van Studio JVM. Architect Jeroen van Mechelen zoekt
in ieder project unieke vormen en hij laat zich daarbij leiden en
inspireren door de omgevingsfactoren en de historie van de locatie.
De natuurlijke kleurtonen van het hout gaan prachtig op in de
omringende natuur..
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Verhuur
Een buitenhuis op Baayvilla’s is niet alleen een geweldige plek om
uw vakantie door te brengen, maar tevens een goede investering.
De kwaliteit van het vastgoed en de schitterende locatie
garanderen bestendigheid en groei van de vraagprijs. Maar dat
niet alleen: door het professioneel verhuren van uw vakantievilla
kunt u het rendement aanzienlijk opschroeven.
De verhuur en de exploitatie van de vakantiewoningen van
Baayvilla’s worden volledig verzorgd door Dutchen, specialist
in bijzondere vakantieverblijven. Dutchen is een goed geoliede
organisatie die als commerciële partner naast u als eigenaar
staat en u de verhuur, de marketing, de schoonmaak en het klein
onderhoud van uw buitenhuis uit handen neemt neemt. U wordt
dus volledig ontzorgt door een ervaren partij. Kijk op www.dutchen.
nl om een indruk te krijgen van het bestaande verhuuraanbod.
U kunt uiteraard contact opnemen met Dutchen voor meer
informatie over de verhuur, de marketingvisie en de service aan
eigenaren en VVE’s.
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Locatie
NATUURBELEVING
Nationaal Park Lauwersmeer is een paradijs voor vele
vogelsoorten en ieder seizoen vinden de bijzonderste exemplaren
hun broedgebied langs de oevers van het watersysteem, zoals
lepelaars, grutto’s en zeearenden. Het gebied is meer dan 60
km2 groot en uitstekend te voet, per fiets of vanaf het water te
ontdekken.
WATERSPORT
Baayvilla’s is een perfecte locatie voor watersportliefhebbers.
Varen, zwemmen, surfen en - met een beetje geluk - schaatsen
doet u direct vanaf uw terras. In de directe nabijheid bevindt zich
bovendien een jachthaven en een zeilschool.
DE WADDENZEE
Op een steenworp afstand van Baayvilla’s vindt u de sluizen die
toegang verschaffen tot de Waddenzee en hiermee openen zich
voor u legio extra recreatiemogelijkheden. Wadlopen, zeezeilen
of een zonnige stranddag op Schiermonnikoog beginnen gewoon
vanuit uw eigen buitenhuis.
DARK SKY PARK
Wanneer de avond valt bent u getuige van de meest
adembenemend gekleurde luchten, waar de ondergaande zon en
het water samen een bijzonder schouwspel vormen. ‘s Nachts zijn
er ontelbaar veel sterren en planeten te zien. Laat u verrassen
door de nachthemel van hoge kwaliteit; een erkend Dark Sky
Park.
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Ontwikkeling
en verkoop

Verhuur

Dutchen Group
Hendrik Figeeweg 1
Hal 2, unit 008
2031 BJ Haarlem
023 74 100 60

Dutchen
Hendrik Figeeweg 1
Hal 2, unit 1008
2031 BJ Haarlem
023 74 100 60

info@dutchengroup.com
www.dutchengroup.com

info@dutchen.nl
www.dutchen.nl

Aan de informatie in deze brochure kunnen op geen enkele wijze en op geen moment rechten worden ontleend. Afspraken en verplichtingen
aangaande Baayvilla’s worden bij deelname of aankoop vastgesteld in een open overleg met u en vervolgens correct vastgelegd. De beelden die
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u hier vindt, waarop de te ontwikkelen villas worden weergegeven, zijn artistieke impressies die, weliswaar zo getrouw mogelijk, in vorm en kleur
en inhoudelijkheid kunnen afwijken van wat werkelijk gerealiseerd zal gaan worden.
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