
‘Op deze datum vindt de offi ciële start van de 
verkoop van de woningen plaats. We vertellen 
geïnteresseerden over het unieke project, er 
zijn verkoopbrochures en plattegronden be-
schikbaar en we kunnen een kijkje nemen op 
de bouwkavels’, vertelt Benjamin Dop van Dop 
Makelaars enthousiast.

Groot succes
De bouwer, Bouwbedrijf Hof uit Grootebroek, 
is ook aanwezig. Het bouwbedrijf bouwde in de 
afgelopen twee jaar tijd ruim 120 soortgelijke 
woningen in Lelystad, waaronder op het Flevo 
Golf Resort. ‘Het project is een groot succes. 
Dit komt niet alleen door de mooie uitstraling 
van de ruime woningen en de goede prijs-kwa-
liteit verhouding, maar ook door de fl exibiliteit 
van de bouwer. Dit concept gaan we nu ook 
realiseren in Dronten’, vertelt hij.

De Swing en Drive, zoals de woningtypes heten, 
beschikken over ruim 140m2 vloeroppervlakte 
(exclusief de zolder en garage). Er is standaard 
vloerverwarming op de begane grond en de 
eerste verdieping, zonnepanelen op het dak en 
een luchtwarmtepomp completeert het geheel 
zodat u geen gas meer nodig heeft. 

Start verkoop 
9 ruime, 
vrijstaande 
jaren ’30 
woningen 
op Park 
Residentie 
Dronten

Park Residentie Dronten breidt uit!

Wonen in een prachtige jaren ’30 woning op Park Residentie Dronten? Het kan binnenkort! 
Dop Makelaars start met de verkoop van negen ruime vrijstaande woningen op royale 
kavels. Bijzonder aan de villa’s is dat ze geheel naar eigen wensen in te delen zijn. Op zater-
dag 10 november zijn geïnteresseerden van 12:00 tot 16:00 van harte welkom op de open 
dag in het clubhuis van Park Residentie Dronten.

Verder beschikken 
de woningen over 
een garage die 
desgewenst kan 
worden aange-
past naar een 
slaapkamer met 
een eigen badka-
mer. ‘De woningen 
zijn dus echt naar eigen 
wensen aan te passen. 
Denk bijvoorbeeld ook aan het 
bijbouwen van een veranda, serre of erker. 
We verkopen bijna nooit nee en denken met de 
klant mee! De kopersbegeleider van Bouwbe-
drijf Hof neemt alle tijd om alle wensen door te 
spreken.’

Rust en privacy
Op Park Residentie Dronten vindt u ruimte, 
terwijl alle voorzieningen toch in de buurt zijn. 
Er zijn twee goed onderhouden en uitgestrekte 
golfbanen en het is mogelijk om wat te eten 
of te drinken in het sfeervolle clubhuis. Heeft 
u niets met golf...? Geen probleem! Het toe-
gankelijke resort biedt meer, namelijk rust en 
privacy. ‘En natuurlijk mooi aangelegde straten, 

ruime tuinen (de kavels zijn minimaal 800 meter 
groot) en veelzijdige natuur. We noemen dit 
exclusief woongenot’, vertelt de makelaar.

Dop Makelaars is trots op dit nieuwe project. 
‘Een mijlpaal! Verspreid over de komende jaren 
zullen er negentig huizen worden gebouwd’, 
vertelt Benjamin Dop enthousiast. ‘We zien het 
als een enorme uitdaging om ook op deze mooie 
locatie samen met 
Bouwbedrijf Hof prachti-
ge woningen te bouwen 
en te verkopen.’

Stijl, afwerking 
en sfeer
Mensen die geïnteresseerd zijn in een woning op 
Park Residentie Dronten zijn van harte uitgeno-
digd om de vergelijkbare woningen in Lelystad 
te bezichtigen. Dop Makelaars heeft op het Flevo 
Golf Resort inmiddels 500 woningen gereali-
seerd. Het grote voordeel voor kopers van het 
nieuwe project in Dronten is dat ze hun huis niet 
helemaal vanaf tekening hoeven te kopen, maar 
dat ze een goede indruk kunnen krijgen van de 
ruimte, stijl, afwerking en sfeer door eens in Lely-
stad te komen kijken.’

‘We zijn van plan om aankomend voorjaar te 
starten met de bouw van de eerste negen wo-
ningen in Dronten. De oplevering vindt dan eind 
2019 plaats. ‘Maar allereerst nodigen we ieder-
een uit voor onze open dag op zaterdag 
10 november in het clubhuis van Park Residentie 
Dronten. Hier is volop gelegenheid om informa-
tie te verzamelen en vragen te stellen.’

Van harte welkom!
Dop Makelaars is gespeci-
aliseerd in de verkoop van 
nieuwbouwwoningen. Ben-
jamin en zijn collega’s bege-
leiden kopers van A tot Z. 
Geïnteresseerd in een van 

onze royale woningen? U bent van harte welkom 
op de open dag op 10 november van 12:00 tot 
16:00 uur in het clubhuis van de Park Residentie 
Dronten (bezoekadres Golfresidentie 129, 
8251 NS Dronten). 

U kunt ook een afspraak maken om het 
verkoopcentrum van Dop Makelaars in 
Lelystad te bezoeken. Deze is te vinden aan 
de Parlaan 2 in Lelystad. Meer informatie: 
0320-264175 of www.dop.nl/dronten 

DE DRIVE is een brede vrijstaande villa met garage. 
De voorzijde van de woning kenmerkt zich door de luxe brede gevel met centraal de 
royale entree. De keuken ligt aan de tuinzijde en heeft twee openslaande deuren naar 
het terras. De eerste verdieping herbergt drie fl inke slaapkamers en een aparte 
wasruimte, één van de slaapkamers is de master bedroom met inloopkast. 
Een compleet ingerichte badkamer met douche, bad, tweede toilet en een wastafel.
 

Prijzen vanaf 429.500

DE SWING is een diepe vrijstaande villa met ga-
rage. De voorzijde van de woning kenmerkt zich door symmetrie met centraal de royale 
entree. De woonkamer ligt aan de tuinzijde en heeft twee openslaande deuren naar het 
terras. De eerste verdieping herbergt drie fl inke slaapkamers en een aparte wasruimte.
Een compleet ingerichte badkamer met douche, bad, tweede toilet en een wastafel.

Prijzen vanaf 419.500

Kom naar
 de OPEN DAG 

op zaterdag 10 november van 
12.00 tot 

16.00 uur

De verkoop van de negen vrijstaande woningen start op 10 november! Peter Hof van Bouwbedrijf Hof en 
Benjamin Dop van Dop Makelaars zijn er klaar voor. 

‘De bouwer komt zijn 
afspraken na, het 

kwaliteitsniveau is hoog 
en geen woning is hetzelfde.’ 

Parlaan 2  8241 BG Lelystad    T. 0320 264 175    W. www.dop.nl    E. info@dop.nl

Ruime kavels van 800 m2


