
“Ik voel me thu�  in Har� e Gouda” 

• Ligging in de binnenstad: winkels, NS Station Gouda, 

schouwburg en bioscoop op loopafstand 

• Nabij uitvalswegen: A12, A20 en N11

• Parkeerplaatsen en fi etsenstalling in ondergelegen garage 

• Exclusieve personenlift voor de woningen

• Gemeenschappelijk zonneterras op de tweede verdieping

• Extra individuele bergingen op de 1e verdieping 

• Uitzicht over de singel of op de groene achterzijde

• Frans balkon met openslaande deuren 

(5 woningen aan Kattensingel en Vredebest)

• Breed balkon met openslaande deuren 

(3 woningen aan de groene zijde) 

• Loggia met glazen vouwwanden 

(optioneel voor alle 8 woningen)

• Energievriendelijk

• Kleinschalig complex 

• Afgesloten gemeenschappelijk entree

• Actieve en gezonde Vereniging van Eigenaars

Ligging in de binnenstad

Nabĳ  station en bioscoop

Winkels en horeca in de buurt

Zonneterras tweede verdieping

Stadspark op loopafstand

Hoek Vredebest en Kattensingel

8 fraaie appartementen in Hartje Gouda.nl

“Ik voel me thu�  in Har� e Gouda” 

v.o.f. 
Vredebest 1 
Gouda

De appartementen worden gebouwd en verkocht 
met de Woningborg Garantie- en waarborgregeling. 

Verkoopmakelaar

Ontwikkelaar

Aannemer

Garantie- en waarborg

Appartement C met optionele loggia

• Hoekappartement met erker met levendig 
uitzicht

• Ruime, lichte woonkamer en open keuken.
• Twee ruime slaapkamers, waarvan één met 

ruime ‘inloopkast’
• Badkamer v.v. inloopdouche

“Ik voel me thu�  in Har� e Gouda” 

Hartje Gouda.nlHartje Gouda.nl

0182 - 511 424 
info@alphamakelaardĳ .nl

0182 - 511 424 
info@alphamakelaardĳ .nl

   ruime appartementen
  op de 1e verdieping        ca. 70 - 95 m2 
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“ ’s Avon�  lekker een film� e pakken” 

Achtergrond: schets uit plan Vredebest gemeente Gouda

“Heerl� k bo� jes � jken vanuit � jn loggia” 

Acht ruime appartementen op een levendige locatie in de 

 gezellige stad Gouda! De woningen worden gerea liseerd op de 

eerste verdieping van een kleinschalig appartementencomplex 

op de hoek van de Katten singel en de Vredebest. Een ideale 

ligging: het  station, de binnenstad, de schouwburg en de 

bioscoop bevinden zich alle op korte loopafstand. Ook de 

uitvals wegen zijn in de nabijheid. A
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“ ’s Avon�  lekker een film� e pakken” 

Achtergrond: schets uit plan Vredebest gemeente Gouda

“Heerl� k bo� jes � jken vanuit � jn loggia” 
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Vredebest

richting NS Station Gouda

richting winkels, horeca

Het appartementencomplex omvat in totaal een bankfi liaal (begane grond), 
8 nieuw te realiseren woningen op de eerste verdieping en 10 bestaande apparte-
menten op de tweede verdieping. Op de tweede verdieping bevindt zich een 
gemeenschappelijk, zonnig dakterras ten behoeve van de 18 woonappartementen.

Je kunt kiezen uit 2- en 3-kamerwoningen met een woonoppervlak variërend van 
69 tot en met 93 m². Met uitzicht op het water, groenvoorzieningen of historische 
gebouwen. Het project biedt voor elk wat wils. De apparte menten worden strak 
afgewerkt, voorzien van modern sanitair en voor de keuken is een stelpost van 
€ 3.500,- opgenomen, waarmee je zelf je keuze bepaalt. De woningen kunnen alle 
worden voorzien van een loggia (optioneel). 

De drie appartementen aan de achterzijde hebben een balkon. 
 Uiteraard is het pand goed geïsoleerd, voorzien van dubbele 
 beglazing en vloerverwarming. Op de eerste verdieping bevinden 
zich tevens extra individuele  bergingen ten behoeve van de 
8 woningen.
Het complex is voorzien van een lift. In de onderbouw bevindt zich 
een parkeergarage, waar voor € 75,- per maand een privéplaats 
kan worden gehuurd. In de gemeenschappelijke fi etsenberging ter 
 plaatse is gelegen heid tot het stallen van 3 fi etsen per woning.

Neem nu contact met ons op voor meer informatie:
mail info@alphamakelaardij.nl of bel 0182-511424.

Appartement A         

Appartement H         

ALLES IN DE BUURT EN VAN ALLE GEMAKKEN VOORZIEN                 ALLES IN DE BUURT EN VAN ALLE GEMAKKEN VOORZIEN                    fraaie appartementen  
  op de 1e verdieping        ca. 70 - 95 m2

       

8 Hartje Gouda.nl
Appartement F         

TYPEN APPARTEMENTEN         

MEER INFORMATIE

“Heerl� k bo� jes � jken vanuit � jn loggia” “Heb zin in een wandeling door ’t park” “Heb zin in een wandeling door ’t park” 




