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appartementen • eengezinswoningen • penthouses • lofts 



koopwoningen in 
Typisch Tuinstad

Er is een grote variëteit aan woningtypes 
met oppervlaktes van 70 t/m 170 m2, met 
een tuin of terras en gelijkvloers of met 
meerdere verdiepingen. Alle woningen zijn 
toekomstbestendig: dus geen gas, maar 
wel zonnepanelen, goed geïsoleerd en 
comfortabel. Appartementen zijn er in de 
maten M, L, en XL: die laatste met grote 
dakterrassen. Eengezinswoningen zijn er met 
3 of 4 verdiepingen. Een praktijk aan huis, of 
een eigen verdieping voor je logees? Dat kan 
makkelijk hier.
Je hebt de keuze uit verschillende 
afwerkingsniveaus. Wil je zelf aan de slag of 
juist ontzorgd worden? Vertel het ons!





eengezinswoningen
140 m2 (3 woonlagen). 

eengezinswoningen
140 m2 (3 woonlagen). 
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buitenruimte
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appartement M
ca 70 m2 (excl. terras)

appartement L
ca 106 m2 (excl. terras)



realiseer jouw eigen 
droomhuis in

Typisch Tuinstad
In Typisch Tuinstad is het mogelijk om je 
woning zelf af te maken. Zo kun jij precies 
bepalen hoeveel (slaap) kamers je wil en waar 
je keuken komt. Dit krijg je in je woning bij 
oplevering:
- meterkast met electra en wateraansluiting
- afvoerpunten riolering
- vloerverwarming en dekvloer
- binnenwanden volgens 2 indelingsvarianten
- trap (in de meerlaagse woningen)

Wil je een loft zonder wanden? Dat kan ook; 
hier kun jij je creativiteit de ruimte geven! 
Stoere stalen taatsdeuren of een bad in je 
slaapkamer? In Typisch Tuinstad gaan al jouw 
woonwensen in vervulling. 
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appartement XL
vanaf 115 m2 (excl. dakterras)

appartement XL
vanaf 115 m2 (excl. dakterras)
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maisonnette
ca 90 m2 (excl. terras)
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In de Reimerswaalbuurt in Amsterdam Nieuw-
West komen 69 koopwoningen rond een 
mooie, natuurinclusieve binnentuin. Hier woon 
je in het groen, met de stad en de Sloterplas 
om de hoek. Ontspan met een kopje koffie 
op je eigen terras of geniet van de bloemen 
en vlinders in de binnentuin. Je (elektrische) 
auto en fiets parkeer je gemakkelijk in de 
garage. Zie jij jezelf hier al wonen? Neem een 
kijkje op www.typischtuinstad.nl voor meer 
informatie over de woningen en de verkoop. 
Nog niet zo bekend met Nieuw-West? Ontdek 
dit veelzijdige stadsdeel met de buurtsafari en 
het Rondje Sloterplas van Typisch Tuinstad. 

Typisch Tuinstad is een project van Vink,  
Vireo Vastgoed en Hendriks C&PO. 
Contact: AVT Makelaars.  
info@typischtuinstad.nl

Meer informatie over Typisch Tuinstad vind je 
op de website. Hier vertellen we je in augustus 
meer over de start verkoop, het verkoopproces 
en de toewijzing, de start bouw van Typisch 
Tuinstad (voorjaar 2022) en de oplevering.
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