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Wilt u meer informatie over ParkEntree 

fase 2? Kijk dan op de site en schrijf u  

meteen in als belangstellende.  

Wij houden u dan op de hoogte over alle 

ontwikkelingen rondom ParkEntree fase 2.

Of bel met Cindy van Veen  

van Anke Bodewes Makelaardij:  

010 246 44 44

EEN ONTWIKKELING VAN

SINGEL WONING

SINGEL WONING

+  Woonoppervlakte van ca. 91 m²

+  Ruim en zonnig balkon

+  Woningbrede woonkamer met  
schuifpui naar het balkon

+  2 royale slaapkamers

+  Praktische inpandige berging  
voor de wasmachine

+  Badkamer met douche,  
wastafel en 2e toilet

+  Extra berging op de begane grond

+  Parkeerplaatsen worden separaat  
aangeboden



Niet alleen mooi en comfortabel, 

maar met heel veel extra’s. Wonen met  

een Plus! In Schiedam, tussen het 

stadscentrum en het Beatrixpark, 

verrijzen 90 gelijkvloerse woningen. 

De woningen zijn energiezuinig vanwege 

het gebruik van zonnecellen en voorzien 

van vloerverwarming. En ‘smart’ via een 

handig Domotica-systeem waarmee u 

verlichting in huis kunt bedienen met uw 

mobiele telefoon of tablet. Daarnaast zijn 

alle woningen standaard voorzien van 

een complete badkamer en keuken.

Naast alle faciliteiten die horen bij een 

prettig (t)huis, biedt ParkEntree een 

leefsfeer waarin u wat te kiezen hebt. 

Want we hebben er volop mogelijkheden 

gecreëerd om ook samen met anderen  

die dingen te doen die het leven leuker  

en gezelliger maken. 

Wat dacht u van een gezamenlijke tuin 

waarin u kunt genieten van de zon,  

of van de lounge om samen te koken, een 

spelletje te spelen, te fitnessen of gewoon 

een praatje te maken? Er is zelfs een 

logeerkamer voor uw gasten. 

Een leefomgeving waarin alles kan, maar 

waarin niets hoeft. Wonen, ontmoeten, 

genieten. Op uw eigen manier. Nu, maar 

ook straks.

SMART LIVING - START HIER

WONEN, ONTMOETEN EN  
GENIETEN IN SCHIEDAM

RIANT 4-KAMER-
HOEKAPPARTEMENT

SCHITTEREND 
3-KAMERAPPARTEMENT

+  Woonoppervlakte van ca. 91 m²

+  Ruim balkon op het zuiden

+  Grote woonkamer met open keuken  
en schuifpui naar het balkon

+  Extra licht door ramen in de zijgevel

+  3 slaapkamers

+  Praktische berging voor de wasmachine

+  Badkamer met douche, wastafel  
en 2e toilet

+  Extra berging op de begane grond

+ Woonoppervlakte van ca. 81 m²

+  Ruim balkon op het zuiden

+  Grote woonkamer met open keuken en 
schuifpui naar het balkon

+  2 slaapkamers

+  Praktische berging voor de wasmachine

+  Badkamer met douche en wastafel  
(optioneel 2e toilet)

+  Extra berging op de begane grond

WONEN 
MET EEN PLUS
+  Compleet & comfortabel

+  Gelijkvloers wonen

+  Gemeenschappelijke tuin, 
lounge, gastenkamer, fitness

+ Hospitality manager

+ Genieten op úw manier

HOF APPARTEMENTEN


