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De landhuizen met vakantiewoningen 

Landhuis I 
 

De vakantiewoningen 

• Appartement 8 (max. 3 +1, 60 m2)  

Begane grond: Ruim 1kamer appartement. Zithoek met sofa en een kitchenette, 
slaapgedeelte met 2persoons bed, een bed en een extra bed. Badkamer met douche, 
plus een badkamer met alleen een toilet en wastafel. Prive tuintje met tuinmeubelen.  

• Appartement 13 (max. 3 +2, 63 m2)  

Eerste verdieping: Gedeelde externe trap van de eigen tuin naar het appartement. 
Ruime woonkamer met sofa en eethoek. Zeer grote slaapkamer met 2 persoons bed en 
een extra eenpersoonsbed, twee badkamers met douche. Privé gemeubileerde tuin. 

• Appartement 1 (max. 3 +2, 86 m2)  

Begane grond-Eerste verdieping - uitzicht op zwembad. Begane grond: french 
windows op de tuin . Grote lounge met sofa bed en eettafel. Keuken, badkamer met 
douche en trap naar de bovenverdieping. Eerste verdieping: Een eenpersoonskamer, en 
naast dit een mooie tweepersoonskamer uitkijkend over het zwembad en een 
badkamer met douche. Privé, ingerichte tuin.  

• Appartement 2 (geschikt voor 4 +2, 86 m2)  

Begane grond en eerste verdieping - uitzicht op zwembad. Begane grond: Toegang 
vanuit de tuin. Woonkamer met een sofa bed en eettafel en kitchenette, een badkamer 
met douche een dubbele sofabed. Trap naar de bovenste verdieping. Eerste verdieping: 
een badkamer met douche, een kleine tweepersoonskamer met een mooie gebogen 
venster met uitzicht op het zwembad, en een grote 2persoons slaapkamer met uitzicht 
op het zwembad. Eigen tuin, met eigen tuinmeubilair en uitzicht op zwembad.  

• Appartement 3 (max. 5 +2, 70 m2)  
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Begane grond met uitzicht op het zwembad en tuin. Woonkamer met een eethoek en 
een slaapbank, kitchenette en een kleine badkamer met douche. Een corridor met de 
tweede badkamer. Twee grote slaapkamers, een twin-slaapkamer en een slaapkamer 
met een 2persoons bed en een eenpersoonsbed). Ruime prive tuin met tuinmeubilair 
met uitzicht op zwembad. Geschikt voor groot gezin.  

• Appartement 4 (max. 3 +2, 60 m2)  

Begane grond: Vanuit de tuin met drie stenen treden naar de deur. Lounge met een 
grote keuken en een 2persoons slaapbank. Een apart deel van het appartement met 
twee slaapkamers, en de twee badkamers met douches. Grote privé, ingerichte tuin. 
Erg geschikt voor gezinnen met kinderen. 

• Appartement 5 (max. 5 +2, 76 m2)  

Begane grond: Drie stenen trappen leiden vanuit de tuin naar de ingang van het 
appartement. Lounge met eetkamer, woonkamer met slaapbank bed en fauteuils en een 
badkamer met douche. Twee ruime slaapkamers: twin-slaapkamer en een met dubbel 
bed en een extra eenpersoonsbed. Tweede badkamer met douche. Privé tuin met 
tuinmeubelen. 

• Appartement 6 (3 +2 slaapplaatsen, 60 m2)  

Begane grond: drie stenen treden naar appartement. Lounge, met een bank en een 
eethoek. Kleine tweepersoons slaapkamer en een slaapkamer met dubbel bed. Twee 
badkamers, een met douche en de andere met alleen een toilet en wastafel. Privé 
ingerichte tuin.  

• Appartement 7 (geschikt voor 4 +2, 61 m2)  

Begane grond en eerste verdieping: Begane grond: Lounge, met 2persoons slaapbank 
en een eethoek met keuken. Een slaapkamer en een badkamer met douche. Brede 
trappen naar de eerste verdieping. Tweede badkamer (met douche) en een fijne dbl 
kamer met dbl bed. Privé, gemeubileerd binnenplaats, en een eigen tuin.   

• Appartement 11 (geschikt voor 4 +2, 62 m2)  

Eerste verdieping - uitzicht op het zwembad: een overdekte stenen trap in het midden 
van het hoofdgebouw komt direct uit de eigen tuin van het appartement tot aan de deur 
naar appartement 11. De lounge is zeer goed verlicht, en bestaat uit de eethoek en de 
slaapbank, de ramen kunnen veroorloven aantrekkelijk, gedeeltelijk uitzicht over het 
zwembad en het omliggende platteland. Vanuit de lounge, een korte gang leidt naar 
een badkamer met douche, en om de twee 2persoons slaapkamers (met dbl bedden), 
een daarvan is bijzonder groot, met een eigen badkamer en douche. Kleine privé tuin 
(met tuinmeubilair), met uitzicht op zwembad.  

• Appartement 12 (max. 3 +2, 60m2)  

Eerste verdieping: een externe stenen trap leidt van eigen tuin naar de voordeur. In de 
lounge, twee grote gebogen ramen verlichten de living en de keuken, deze is zeer 
groot. Het slaapgedeelte bestaat uit een zeer aantrekkelijke slaapkamer met een groot 



gebogen venster, een andere slaapkamer en twee badkamers met douche. Privé, 
ingerichte tuin. appartement met een mooi uitzicht op de heuvels.  

• Appartement 14 (max. 3 +2, 70 mq)  

Eerste verdieping: Externe, gedeelde trap leidt vanuit de tuin naar het appartement, dat 
bestaat uit een grote woonkamer met zithoek, eethoek met kitchenette en een 
badkamer met toilet en wastafel. Er is een slaapkamer met een dbl bed, een 
slaapkamer en een badkamer met douche. Privé, ingerichte tuin. functionele 
appartement, geschikt voor een kleine familie, of een stel. 

• Appartement 21 (geschikt voor 4 +2, 73 m2)  

Tweede verdieping: Het appartement wordt bereikt door twee natuurstenen trappen, de 
eerste wordt gedeeld, de tweede is privé. Er is een grote woonkamer met een zithoek 
(DBL slaapbank) en een eethoek, een kitchenette en een badkamer met toilet en 
wastafel. Er zijn twee slaapkamers, een met een dbl bed, de andere een tweepersoons 
slaapkamer en de badkamer met douche. Privé, ingerichte tuin. een zeer karakteristiek 
appartement met een rustiek dak en 360 ° panoramisch uitzicht over al het omliggende 
platteland.  

Landhuis II 

• Appartement C1 (max. 3 +2, 50 m2)  

Begane grond: De ruime, eigen tuin geeft toegang via een grote boog naar de lounge 
van het appartement. Eetkamer met keuken, dbl slaapbank, grote slaapkamer met dbl 
dbl bed, slaapkamer en twee badkamers met douche. Kunnen gekoppeld worden via 
de interne deur naar appartement C3 op de eerste verdieping. Prive, ingerichte tuin. 
zeer functioneel, met mooi uitzicht vanuit de tuin over de omringende heuvels. 

• Appartement C3 (max. 3 +2, 46 m2)  

Eerste verdieping: Toegang is op de begane grond, direct vanuit de tuin van het 
appartement. Trap binnenshuis leiden naar de eerste verdieping, waar sprake is van 
een mooie keuken met sofa, een badkamer met douche, een twin slaapkamer en een 
slaapkamer met dbl bed. Indien gewenst kan het appartement worden aangesloten op 
appartement C1 op de begane grond, via een binnendeur. Privé, ingerichte tuin.  

• Appartement C2 (max. 6 +4, 120 m2)  

Begane grond en eerste verdieping: Begane grond: Het appartement heeft een eigen 
tuin, en een grote boogvormige entree leidt naar de lounge. Keuken, sofa, en eethoek. 
Dbl slaapkamer met dbl bed en eigen badkamer met douche, plus een dbl kamer en 
tweede badkamer met douche. Vanuit de lounge, brede trap leidt naar de eerste 
verdieping, waar er nog 2 slaapkamers met dbl bedden, een twin slaapkamer en twee 
badkamers met douche. Privé, ingerichte tuin.  

• Appartement C4 (max. 6 +4, 96 m2)  



Begane grond en eerste verdieping: zijn samengevoegde C1 en C3 appartementen 
Twee ingangen, een woonkamer, aparte keuken met eethoek, 2 dbl kamers met dbl 
bedden, 2 twin slaapkamers, 3 badkamers met douche.   

• Appartement C5 max. 2+1 personen 35 m2  

Begane grond: Ruim 1kamer appartement met eigen patio en zithoek, kook zone, en 
sofa bed; gedeeltelijk gescheiden van ruimte met 2persoons bed en badkamer met 
douche.  

• Appartement C6 (max. 2 +1, 35 m2)  

Begane grond: ruim 1kamer appartement met eigen patio met woonkamer-keuken en 
sofa bed. Gedeeltelijk gescheiden van ruimte met 2persoons bed en badkamer met 
douche.  
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