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BUITENGEWOON WEST
53 APPARTEMENTEN IN WESTPOINT

Aan de rand van Vlaardingen, met uitzicht op het groen van recreatiegebied De Krabbeplas, realiseert 

Van Zanten Bouw nieuwbouwprojecten De Eilanden en Buitengewoon West. De bebouwing is ruim 

opgezet en ligt op twee eilanden in wat ooit moerasgebied is geweest. Naast de reeds ontwikkelde 12 

twee-onder-een-kapwoningen en 12 rijwoningen van De Eilanden, verrijst nu het complex Westpoint 

met 53 appartementen.

Door diverse woonvormen ontstaat een prettige omgeving om in te wonen en verblijven. Alle 

appartementen hebben vrij zicht op het achterliggende Midden-Delfland. En met Broekpolder en de 

Krabbeplas op loopafstand, zijn er veel recreatieve mogelijkheden. Buitengewoon West vormt een 

aantrekkelijke plek voor doelgroepen variërend van ouderen tot gezinnen met kinderen. Daarnaast 

zorgen de diversiteit aan woonvormen en bewoners en de hoge kwaliteit van het projectontwerp voor 

een rijke aanvulling op de bestaande bebouwing in dit deel van Vlaardingen.

CONTACT

De ontwikkelaar en aannemer van Buitengewoon 

West is Van Zanten Bouw Vlaardingen. De verkoop 

wordt verzorgd door Makelaardij Thuis.

Kijk ook op: 

www.buitengewoonwest.nl

Ontwerp: carenza* | Tekst: Sander Grip | Beeld: 

Nathalie Schram | Plattegronden: Alex Housing

BUITENGEWOON WEST 
IS EEN ONDERDEEL VAN 
NIEUWBOUWPROJECT  
DE EILANDEN

VERKOOP

MAKELAARDIJ THUIS

Westhavenkade 14

3131 AB  Vlaardingen

010 474 37 71

info@makelaardij-thuis.nl

www.makelaardij-thuis.nl

ONTWIKKELING / BOUW

VAN ZANTEN VLAARDINGEN

Beugsloepweg 11

3130 AC  Vlaardingen

010 43 43 433

info@vanzantenbouw.nl

www.vanzantenbouw.nl

http://www.buitengewoonwest.nl
mailto:info%40makelaardij-thuis.nl?subject=Buitengewoon%20West
http://www.makelaardij-thuis.nl
mailto:info%40vanzantenbouw.nl?subject=Buitengewoon%20West
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FANTASTISCH UITZICHT OVER 
DE WIJDE OMGEVING
Recreatiegebied De Krabbeplas is letterlijk de achtertuin van nieuwbouwproject Buitengewoon West. Dit veelzijdige, 

groene gebied is de ideale plek om in de zomer te genieten van de zon en het water. Sowieso biedt De Krabbeplas 

het hele jaar door ruim gelegenheid voor recreatie. Zo is er een stelsel van wandel- en fietspaden, kunt u ontspannen 

luisteren naar de wind en van de prachtige natuur genieten.

Buitengewoon West is een aangename schakel tussen het groene achterland en de stad zelf. Op loopafstand liggen de 

Dr. Wiardi Beckmansingel en de Van Baerlestraat waar zich met supermarkten als de Albert Heijn, Dirk van den Broek en 

Aldi, ruime mogelijkheden voor de dagelijkse boodschappen bevinden.

Het centrum van Vlaardingen bevindt zich op slechts tien minuten fietsen. Hier kunt u heerlijk winkelen. Aan de oude 

haven met zijn schitterende monumentale gebouwen vindt u talloze gezellige cafés en restaurants waar u wat kunt 

eten of drinken. Hier staat ook het historische visserijmuseum, waar u de geschiedenis van de prachtige oude vissers-

stad Vlaardingen leert kennen.

KRABBEPLAS

DE WIJK MET WESTPOINT

VLAARDINGEN CENTRUM

DE EILANDEN
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“RUIM WONEN 
MET EEN VRIJ 
UITZICHT”
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“HET BESTE VAN TWEE WERELDEN.” “IK VIND HIER VRIJHEID EN NATUUR.”

“Toen mijn vrouw en ik gingen samenwonen, hebben 

we bewust een huis in Westwijk gezocht. We komen 

hier vandaan en wilden er graag blijven wonen. Dit 

is sociaal een heel fijne, gemengde wijk waar buren 

nog echt goed contact hebben met elkaar. En De 

Eilanden kwam op het juiste moment: we kregen een 

eengezinswoning toen mijn vrouw zwanger was van 

onze twee dochters, een tweeling. Een huis met een 

tuin in een rustige maar gezellige straat en uitzicht op 

het groen en het water van De Krabbeplas.

We zitten in een luxe positie aan de rand van 

“Ik kwam naar De Eilanden om mijn man te laten zien 

waarom we geen nieuwbouwwoning moesten nemen 

maar voor zo’n gezellig jaren-20 huis in het centrum 

moesten kiezen. We stapten binnen en vanuit de gang 

keek ik door de achterramen zo het groen van De 

Krabbeplas in. Het riet stond twee meter hoog in de 

sloot en daarachter zagen we een groene oase. Ik viel 

spontaan voor deze plek. Hier kan geen ander huis in 

Vlaardingen tegenop. Toen ik klein was, keek ik vanuit 

huis ook uit over de landerijen. Die vrijheid en natuur 

vind ik hier terug. Heerlijk.

Vlaardingen. De winkels zijn vlakbij maar we zijn ook 

zo in de vrije natuur. Ik loop met mijn dochters over 

het bruggetje en dan sta ik in De Krabbeplas of in 

de Broekpolder. Verder zitten we precies tussen het 

centrum van Rotterdam en het strand bij Hoek van 

Holland in. We hebben het beste van twee werelden. 

En de snelweg lijkt dan wel dichtbij, maar daar hebben 

we helemaal geen last van. Ook de plannen voor de 

Blankenburgtunnel lijken geen invloed te hebben op 

ons woonplezier.”

Westwijk heeft wel een slechte naam, maar wij voelden 

direct de warmte en de betrokkenheid die de mensen 

onderling verbinden. We hebben regelmatig activiteiten 

in de straat, soms gepland zoals een feest voor de 

kinderen met Halloween, maar vaak ook spontaan. 

Dat is zo mooi. Het voelt alsof we in een paradijsje aan 

de rand van de stad zitten. En het mooie is dat er de 

komende tien jaar heel veel vernieuwing plaatsvindt. 

Er gaat dus sowieso veel ten goede veranderen in 

Westwijk.”

RALPH VAN DER WINDT
Bewoner van nieuwbouwproject De Eilanden

IVANA SOMERS-GARDENIER
Bewoner van nieuwbouwproject De Eilanden



53 2, 3 EN 4-KAMER
APPARTEMENTEN

- 8 appartementen met garage.

- 45 appartementen met  
een parkeerplaats op eigen 
afgesloten parkeerterrein.

- Alle appartementen hebben de 
beschikking over een balkon 
en/of een terras.

- Alle appartementen beschikken 
over een grote woonkamer, 
grote slaapkamer, een 
badkamer en een bergruimte 
in de woning.

-  De ruimten van de 
appartementen hebben 

 diverse afmetingen.

-  Alle woningen zijn georiënteerd 
op het zuiden/westen.

- De appartementen zijn in 
verschillende woningtypen 
onderverdeeld.

- De woningen worden ontsloten 
via een portiek of een galerij.

- de aparte berging bevindt zich 
op de begane grond of op de 

 1e verdieping.

- Op de begane grond is 
een aparte ruimte voor het 
stallen en opladen van 
scootmobielen.

- Voor algemeen gebruik is er een 
extra fietsenberging op de 
begane grond beschikbaar.
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ZIJAANZICHT BOVENAANZICHT

TYPE A1
Zie achterin deze brochure voor de technische 

specificaties en prijzen.

- Eigen toegang via achterzijde

- Eigen garage grenzend aan woning

–  Woonkamer georiënteerd op zuiden/westen

–  Beschikking over terras én tuin

–  Gezamenlijke fietsenberging en scootmobielberging

 Verdieping:  BG

 Aantal kamers:  3

 Vloeroppervlakte:  85,3 m2

 Oppervlakte balkon: 15,1 m2

 Woonkamer / keuken 36,8 m2

 Hal   10,1 m2

 Badkamer  6,1 m2

 Slaapkamer 1  17,3 m2

 Slaapkamer 2  7,2 m2

 Berging  6,6 m2

 Garage  21,0 m2

 Tuin   23,5 m2

 Balkon  15,1 m2

TYPE A1

De tekeningen en plattegronden die in deze brochure voorkomen, zijn ‘artist impressions’. Deze geven slechts een impressie weer, 

waaraan geen rechten of verrekening van meer- of minderkosten ontleend kunnen worden. Voor details zie de technisch omschrijving 

achterin deze brochure.

A1



TYPE A1 GESPIEGELD
Zie achterin deze brochure voor de technische specificaties 

en prijzen.

- Eigen toegang via achterzijde

- Eigen garage grenzend aan woning

–  Woonkamer georiënteerd op zuiden/westen

–  Beschikking over terras én tuin

–  Gezamenlijke fietsenberging en scootmobielberging

 Verdieping:  BG

 Aantal kamers:  3

 Vloeroppervlakte:  85,3 m2

 Oppervlakte balkon: 15,0 m2

 Woonkamer / keuken 36,8 m2

 Hal   10,1 m2

 Badkamer  6,1 m2

 Slaapkamer 1  17,3 m2

 Slaapkamer 2  7,2 m2

 Berging  6,6 m2

 Garage  21,0 m2

 Tuin   23,5 m2

 Balkon  15,1 m2

TYPE A1 GESPIEGELD

ZIJAANZICHT BOVENAANZICHT

De tekeningen en plattegronden die in deze brochure voorkomen, zijn ‘artist impressions’. Deze geven slechts een impressie weer, 

waaraan geen rechten of verrekening van meer- of minderkosten ontleend kunnen worden. Voor details zie de technisch omschrijving 

achterin deze brochure.

A1
SP



TYPE B
Zie achterin deze brochure voor de technische specificaties 

en prijzen.

- Te bereiken via de gallerij

- Beschikking over eigen parkeerplek op afgesloten 

parkeerterrein

–  Woonkamer georiënteerd op zuiden/westen

–  Beschikking over een balkon

–  Gezamenlijke fietsenberging en scootmobielberging

- Beschikking over losse berging op de begane grond of de 

1e verdieping 

 Verdieping:  1, 2 en 3

 Aantal kamers:  3

 Vloeroppervlakte:  85,1 m2

 Oppervlakte balkon:  8,8 m2 

 Woonkamer / keuken 36,8 m2

 Hal   10,1 m2

 Badkamer  6,1 m2

 Slaapkamer 1  17,3 m2

 Slaapkamer 2  7,2 m2

 Berging  6,4 m2

 Balkon  8,8 m2

ZIJAANZICHT BOVENAANZICHT

TYPE B

1e

2e en 3e

De tekeningen en plattegronden die in deze brochure voorkomen, zijn ‘artist impressions’. Deze geven slechts een impressie weer, 

waaraan geen rechten of verrekening van meer- of minderkosten ontleend kunnen worden. Voor details zie de technisch omschrijving 

achterin deze brochure.

B



TYPE B GESPIEGELD
Zie achterin deze brochure voor de technische specificaties 

en prijzen.

 -  Te bereiken via de gallerij

- Beschikking over eigen parkeerplek op afgesloten 

parkeerterrein

–  Woonkamer georiënteerd op zuiden/westen

–  Beschikking over een balkon

–  Gezamenlijke fietsenberging en scootmobielberging

- Beschikking over losse berging op de begane grond of de 

1e verdieping

 Verdieping:  1, 2 en 3 

 Aantal kamers:  3

 Vloeroppervlakte:  85,1 m2

 Oppervlakte balkon: 8,9 m2

 Woonkamer / keuken 36,8 m2

 Hal   10,1 m2

 Badkamer  6,1 m2

 Slaapkamer 1  17,3 m2

 Slaapkamer 2  7,2 m2

 Berging  6,4 m2

 Balkon  8,9 m2

ZIJAANZICHT BOVENAANZICHT

TYPE B GESPIEGELD

1e

2e en 3e

De tekeningen en plattegronden die in deze brochure voorkomen, zijn ‘artist impressions’. Deze geven slechts een impressie weer, 

waaraan geen rechten of verrekening van meer- of minderkosten ontleend kunnen worden. Voor details zie de technisch omschrijving 

achterin deze brochure.

B
SP



TYPE C
Zie achterin deze brochure voor de technische specificaties 

en prijzen.

-  Te bereiken via de gallerij

- Beschikking over eigen parkeerplek op afgesloten 

parkeerterrein

-  Woonkamer georiënteerd op zuiden/westen

–  Beschikking over een balkon

–  Gezamenlijke fietsenberging en scootmobielberging

- Beschikking over losse berging op de begane grond of de 

1e verdieping

 Verdieping:  2 en 3

 Aantal kamers:  3

 Vloeroppervlakte:  85 m2

 Oppervlakte balkon: 8,4 m2

 Woonkamer / keuken 36,8 m2

 Hal   10,1 m2

 Badkamer  6,1 m2

 Slaapkamer 1  17,3 m2

 Slaapkamer 2  7,2 m2

 Berging  6,3 m2

 Balkon  8,4 m2

ZIJAANZICHT BOVENAANZICHT

TYPE C

De tekeningen en plattegronden die in deze brochure voorkomen, zijn ‘artist impressions’. Deze geven slechts een impressie weer, 

waaraan geen rechten of verrekening van meer- of minderkosten ontleend kunnen worden. Voor details zie de technisch omschrijving 

achterin deze brochure.

C



TYPE D
Zie achterin deze brochure voor de technische specificaties 

en prijzen.

-  Te bereiken via het centrale trappenhuis

- Beschikking over eigen parkeerplek op afgesloten 

parkeerterrein

–  Woonkamer georiënteerd op zuiden/westen

–  Beschikking over een balkon

–  Gezamenlijke fietsenberging en scootmobielberging

- Beschikking over losse berging op de begane grond of de 

1e verdieping

 Verdieping:  2 en 3

 Aantal kamers:  2

 Vloeroppervlakte:  68,5 m2

 Oppervlakte balkon:  10,1 m2

 Woonkamer / keuken 32,5 m2

 Hal   9,4 m2

 Badkamer  5,0 m2

 Slaapkamer 1  14,0 m2

 Berging  6,4 m2

 Balkon  10,1 m2

ZIJAANZICHT BOVENAANZICHT

TYPE D

De tekeningen en plattegronden die in deze brochure voorkomen, zijn ‘artist impressions’. Deze geven slechts een impressie weer, 

waaraan geen rechten of verrekening van meer- of minderkosten ontleend kunnen worden. Voor details zie de technisch omschrijving 

achterin deze brochure.

D



TYPE E TERRASWONING
Zie achterin deze brochure voor de technische specificaties 

en prijzen.

- Te bereiken via het centrale trappenhuis

- Eigen garage bereikbaar via afgesloten parkeerterrein

- Woonkamer georiënteerd op zuiden/westen

-  Beschikking over een groot dakterras

–  Gezamenlijke fietsenberging en scootmobielberging

- Beschikking over losse berging op de begane grond of de 

1e verdieping

- Fantastisch uitzicht over de wijde omgeving, waaronder 

het recreatiegebied de Krabbeplas

 Verdieping:  4

 Aantal kamers:  3 / 4

 Vloeroppervlakte:  126 m2

 Oppervlakte balkon

 en terras:  53,6 m2

 Woonkamer  47,4 m2

 Keuken  22,3 m2

 Hal   9,9 m2

 Badkamer  9,2 m2

 Slaapkamer 1  15,7 m2

 Slaapkamer 2  13,6 m2

 Berging  6,6 m2

 Garage  17,4 m2

 Terras  41,8 m2

 Balkon  11,8 m2

ZIJAANZICHT BOVENAANZICHT

TYPE E 

De tekeningen en plattegronden die in deze brochure voorkomen, zijn ‘artist impressions’. Deze geven slechts een impressie weer, 

waaraan geen rechten of verrekening van meer- of minderkosten ontleend kunnen worden. Voor details zie de technisch omschrijving 

achterin deze brochure.

E



TYPE F TERRASWONING
Zie achterin deze brochure voor de technische specificaties 

en prijzen.

-  Te bereiken via het centrale trappenhuis

- Eigen garage bereikbaar via afgesloten parkeerterrein

–  Woonkamer georiënteerd op zuiden/westen

–  Beschikking over een groot dakterras

–  Gezamenlijke fietsenberging en scootmobielberging

- Beschikking over losse berging op de begane grond of de 

1e verdieping

- Fantastisch uitzicht over de wijde omgeving, waaronder 

het recreatiegebied de Krabbeplas

 Verdieping:  4

 Aantal kamers:  3 / 4

 Vloeroppervlakte:  126,6 m2

 Oppervlakte balkon

 en terras:  54,3 m2

 Woonkamer  49,7 m2

 Keuken  22,4 m2

 Hal   9,9 m2

 Badkamer  9,2 m2

 Slaapkamer 1  15,2 m2

 Slaapkamer 2  12,3 m2

 Berging  6,6 m2

 Garage  17,4 m2

 Terras  42,5 m2

 Balkon  11,8 m2

ZIJAANZICHT BOVENAANZICHT

TYPE F 

De tekeningen en plattegronden die in deze brochure voorkomen, zijn ‘artist impressions’. Deze geven slechts een impressie weer, 

waaraan geen rechten of verrekening van meer- of minderkosten ontleend kunnen worden. Voor details zie de technisch omschrijving 

achterin deze brochure.

F



TYPE G
Zie achterin deze brochure voor de technische specificaties 

en prijzen.

-  Te bereiken via het centrale trappenhuis

- Beschikking over eigen parkeerplek op afgesloten 

parkeerterrein

- Woonkamer georiënteerd op zuiden/westen

- Beschikking over een balkon

- Gezamenlijke fietsenberging en scootmobielberging

- Beschikking over losse berging op de begane grond of de 

1e verdieping

- Fantastisch uitzicht over de wijde omgeving, waaronder 

het recreatiegebied de Krabbeplas

 Verdieping:  5, 6, 7, 8, 

    9, 10 en 11

 Aantal kamers:  3 / 4

 Vloeroppervlakte:  88 m2

 Oppervlakte balkon:  22,5 m2

 

 Woonkamer / keuken 39,0 m2

 Hal   10,6 m2

 Badkamer  7,7 m2

 Slaapkamer 1  15,1 m2

 Slaapkamer 2  10,0 m2

 Berging  4,3 m2

 Balkon  22,5 m2

ZIJAANZICHT BOVENAANZICHT

TYPE G

De tekeningen en plattegronden die in deze brochure voorkomen, zijn ‘artist impressions’. Deze geven slechts een impressie weer, 

waaraan geen rechten of verrekening van meer- of minderkosten ontleend kunnen worden. Voor details zie de technisch omschrijving 

achterin deze brochure.

G



TYPE H
Zie achterin deze brochure voor de technische specificaties 

en prijzen.

-  Te bereiken via het centrale trappenhuis

- Beschikking over eigen parkeerplek op afgesloten 

parkeerterrein

-  Woonkamer georiënteerd op zuiden/westen

- Beschikking over een balkon

- Gezamenlijke fietsenberging en scootmobielberging

- Beschikking over losse berging op de begane grond of de 

1e verdieping

- Fantastisch uitzicht over de wijde omgeving, waaronder 

het recreatiegebied de Krabbeplas

 Verdieping:  5, 6, 7, 8, 

    9, 10 en 11 

Aantal kamers:  3

 Vloeroppervlakte:  113,2 m2

 Oppervlakte balkon:  21,2 m2

 

 Woonkamer   35,3 m2

 Keuken  12,1 m2

 Hal   11,2 m2

 Badkamer  7,5 m2

 Slaapkamer 1  15,1 m2

 Slaapkamer 2  14,9 m2

 Berging  7,1 m2

 Onbenoemde ruimte 8,8 m2

 Balkon  21,2 m2

ZIJAANZICHT BOVENAANZICHT

TYPE H

De tekeningen en plattegronden die in deze brochure voorkomen, zijn ‘artist impressions’. Deze geven slechts een impressie weer, 

waaraan geen rechten of verrekening van meer- of minderkosten ontleend kunnen worden. Voor details zie de technisch omschrijving 

achterin deze brochure.

H



TYPE J
Zie achterin deze brochure voor de technische specificaties 

en prijzen.

-  Te bereiken via het centrale trappenhuis

- Beschikking over eigen parkeerplek op afgesloten 

parkeerterrein

-  Woonkamer georiënteerd op zuiden/westen

-  Beschikking over een balkon

-  Gezamenlijke fietsenberging en scootmobielberging

- Beschikking over losse berging op de begane grond of de 

1e verdieping

- Fantastisch uitzicht over de wijde omgeving, waaronder 

het recreatiegebied de Krabbeplas

 Verdieping:  5, 6, 7, 8, 

    9, 10 en 11

 Aantal kamers:  3 / 4

 Vloeroppervlakte:  86 m2

 Oppervlakte balkon:  21,2 m2

 

 Woonkamer / keuken 32,6 m2

 Hal   14,4 m2

 Badkamer  5,9 m2

 Slaapkamer 1  15,2 m2 

 Slaapkamer 2  10,5 m2

 Berging  6,2 m2

 Wasruimte  3,9 m2

 Balkon  21,2 m2

ZIJAANZICHT BOVENAANZICHT

TYPE J

De tekeningen en plattegronden die in deze brochure voorkomen, zijn ‘artist impressions’. Deze geven slechts een impressie weer, 

waaraan geen rechten of verrekening van meer- of minderkosten ontleend kunnen worden. Voor details zie de technisch omschrijving 

achterin deze brochure.

J



TYPE K PENTHOUSE
Zie achterin deze brochure voor de technische specificaties 

en prijzen.

-  Te bereiken via het centrale trappenhuis

- Eigen garage bereikbaar via afgesloten parkeerterrein

- Woonkamer georiënteerd op zuiden/westen

- Beschikking over een groot terras aan de voorgevel

- Gezamenlijke fietsenberging en scootmobielberging

- Beschikking over losse berging op de begane grond of de 

1e verdieping

- Fantastisch uitzicht over de wijde omgeving, waaronder 

het recreatiegebied de Krabbeplas

 Verdieping  12

 Aantal kamers:  3

 Vloeroppervlakte:  103,5 m2

 Oppervlakte terras:  41,5 m2

 

 Woonkamer / keuken 54,5 m2

 Hal   10,6 m2

 Badkamer  7,7 m2

 Slaapkamer 1  15,1 m2 

 Slaapkamer 2  10,0 m2

 Berging  4,3 m2

 Garage  19,7 m2

 Terras  41,5 m2

ZIJAANZICHT BOVENAANZICHT

TYPE K

De tekeningen en plattegronden die in deze brochure voorkomen, zijn ‘artist impressions’. Deze geven slechts een impressie weer, 

waaraan geen rechten of verrekening van meer- of minderkosten ontleend kunnen worden. Voor details zie de technisch omschrijving 

achterin deze brochure.

K



TYPE L PENTHOUSE
Zie achterin deze brochure voor de technische specificaties 

en prijzen.

-  Te bereiken via het centrale trappenhuis

- Eigen garage bereikbaar via afgesloten parkeerterrein

- Woonkamer georiënteerd op zuiden/westen

- Beschikking over een groot terras aan de voorgevel

- Gezamenlijke fietsenberging en scootmobielberging

- Beschikking over losse berging op de begane grond of de 

1e verdieping

- Fantastisch uitzicht over de wijde omgeving, waaronder 

het recreatiegebied de Krabbeplas

 Verdieping  12

 Aantal kamers:  3

 Vloeroppervlakte:  132,6 m2

 Oppervlakte terras:  53,4 m2

 

 Woonkamer / keuken 68,6 m2

 Hal   10,6 m2

 Badkamer  11,4 m2

 Slaapkamer 1  21,4 m2

 Slaapkamer 2  9,7 m2

 Berging  9,4 m2

 Garage  20,7 m2

 Terras  53,4 m2

ZIJAANZICHT BOVENAANZICHT

TYPE L

De tekeningen en plattegronden die in deze brochure voorkomen, zijn ‘artist impressions’. Deze geven slechts een impressie weer, 

waaraan geen rechten of verrekening van meer- of minderkosten ontleend kunnen worden. Voor details zie de technisch omschrijving 

achterin deze brochure.
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BOUWNUMMERS
BUITENGEWOON WEST

LINKERZIJGEVEL (WESTGEVEL)

VOORGEVEL (ZUIDGEVEL)

“VOEL JE ÉCHT 
BUITEN IN DE 
KRABBEPLAS”



WAAROM KIEZEN VOOR 
BUITENGEWOON WEST?

FANTASTISCH UITZICHT OVER DE 
WIJDE OMGEVING

NAAST DE KRABBEPLAS

VEEL GROEN

IN VLAARDINGEN WEST

GOEDE PRIJZEN

NIEUWBOUW, DUS NAAR EIGEN 
SMAAK INRICHTEN



KIJK OOK OP
 WWW.BUITENGEWOONWEST.NL

http://www.buitengewoonwest.nl

