
Prinsenweg 18 te Hoog Keppel

Altijd al willen bouwen aan de rand van een prachtig dorp?
 Dan is dit uw kans!
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Landgoederen, buitenplaatsen, villa’s, landhuizen, topkavels, mooi en bijzonder.

Prachtige kavel met voormalige 
directiewoning in bosrijke omgeving
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Gelegen in de bosrijke omgeving van Hoog Keppel.
 Vanuit deze plek loopt u zo het bos in waar u heerlijk kunt wandelen.

Altijd al willen bouwen aan de rand van een prachtig dorp? Dan is dit uw kans!

Prachtige kavel met voormalige directiewoning (Aviko), gelegen in de bosrijke 
omgeving van Hoog Keppel.

Deze kavel ligt verscholen aan de rand van het bos. Op loopafstand van de 
golfbaan en tennisbanen van Hoog Keppel. Vanuit deze plek loopt u zo het bos 
in waar u heerlijk kunt wandelen.

Bijzonderheden:
-  Wonen in een rustieke, bosrijke omgeving;
-  Niet gebonden aan een aannemer en architect;
-  Ontwerp architect Dick Verhaar beschikbaar;
- Vrij uitzicht, verder geen bebouwing;
-  Landelijk en rustiek gelegen;
-  Bosrijke omgeving;
-  Zeer ruime kavel; circa 6.763 m²;
-  Voorzieningen binnen handbereik; dichtbij gelegen het mooie dorp  

Hoog Keppel;
-  Op 15 minuten gelegen van de snelweg N348 richting de A12;
- Verkennend Bodemonderzoek is aanwezig;
- Inhoud te bouwen hoofdgebouw: 1.400 m³;
-  Goothoogte 4,5 m;
-   Nokhoogte 10 m;
-  Oppervlakte bijgebouw: 100 m²;
-  Goothoogte bijgebouw 3 m;
-  Bouwhoogte 6 m;
-  Directiewoning casco op te leveren ;
- Indeling: Entree, woonkamer (vier ramen breed), keuken casco, kamer 

achterzijde, kelder, bijkeuken en wc; 
- Eerste verdieping: drie kamers;
- De voormalige directiewoning is beschikbaar voor multifunctioneel gebruik, 

in samenspraak met de gemeente bijvoorbeeld voor een guesthouse,  
atelier en/of werkplaats.

Verscholen aan de rand van het 
bos, op loopafstand van  

de golfbaan en tennisbanen 


