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Residencial Venecia II

Representación artística sujeta a posibles cambios sin valor contractual. 

Modelo Gran Ducal

Modelo Ducal

Parcela 2.1
410 m2

Parcela 2.8
385,65 m2

Parcela 2.7
344,50 m2

Parcela 2.6
354,00 m2

Parcela 2.5
468,00 m2

Parcela 2.2
448,90 m2

Parcela 2.3
456,90 m2

Parcela 2.4
604,80 m2
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Model Ducal Perceel 2.5 Kwaliteit en duurzaamheid

Fundering. Betonnen  fundering  plaat  of  pijler  funderingen  met
gewapend betonnen balken. Gecontroleerd door een technische 
om-A-mh;Ѵbfh;�];-11u;7b|;;u7�0;7ubf=�Ő��$ő
Structuur. Betonnen s tructuur  gevormd  door  pilaren  van
verschillende dimensies, volgens project architect. Gewapend 
0;|om�Ѵo;u�l;|��mb7bu;1ঞom;Ѵ;�0-Ѵh;m�;m�u;ঞ1�Ѵ-bu;�0;|om�Ѵo;u;m 
Dakterras. Afdekking gevormd door bewapend betonplaat, 
-=�-|;ubm]� l;|� 0;_�Ѵr� �-m� lou|;Ѵķ� 0b|�lbm;��;� -=7b1_ঞm]ķ� 
|_;ulbv1_;� bvoѴ-ঞ;� ];࣓�|u�7;;u7;� roѴ�v|�u;;m� _o];� 7b1_|_;b7ķ� 
];o|;�ঞ;Ѵ�Ѵ--]ķ�u;]�Ѵ-ubv-ঞ;�lou|;Ѵ�;m�0;|;];Ѵbm]�l;|�-mঞvѴbr�|;];Ѵĺ 
Platdak. Afdekking gevormd door gewapend betonplaat, helling 
=oul-ঞ;�l;|�0;_�Ѵr��-m�lou|;Ѵķ�0b|�lbm;��;�-=7b1_ঞm]ķ�|_;ulbv1_;� 
bvoѴ-ঞ;� ];࣓�|u�7;;u7� roѴ�v|�u;;m� _o];� 7b1_|_;b7ķ� ];o|;�ঞ;Ѵ� 7o;h� 
en grind.
Buitenmuur. Geperforeerde  keramische  baksteen  met  hoge
7b1_|_;b7� ŐƔ� 1lőķ� vro��� l;|� v|;;m�oѴ� ;m� 0bmm;m� ];�;mঞѴ;;u7;� 
h;u-lbv1_;�v|;;m�ŐƖ1lőĺ
Monocapa. Gepleisterd geschraapt of glad in zwart en wit gekleurd, 
];Ѵbfh�--m�7;�0;�b1_ঞ]bm]vŊ��ombm]ĺ
Binnenmuren. �;u-lbv1_;� 0-hv|;m;m� Ɩ� 1l� 7bhķ� ];rѴ;bv|;u7� --m� 
beide zijden. 
�-�;�u�bl|;vĺ�$;];Ѵv��-m�7;�;Ѵ=7;�ঞm|��-m�7;�v|o;r�bm�1ol0bm-ঞ;� 
l;|��b�;�|;];Ѵvĺ
	uo];� u�bl|;vĺ� �-�;� �b�;� �;u=ķ� --m];0u-1_|� l;|� _o];� 7u�h�
pistool.
Vloer.� �m|;ub;�u�h;u-lbv1_;�0;|;];Ѵbm]�];Ѵbfh�0;�b1_ঞ]bm]vŊ�ombm]ĺ�  
Plint hetzelfde materiaal als de betegeling.
Exterieur.Groot formaat porselein tegelvloeren. Buitenvloer dezelfde 
|;];Ѵ-=�;uhbm]�l;|�-mঞvѴbr�-=�;uhbm]ĺ
�Ѵ-=om7vĺ Gipsplaat valse plafonds. Demonteerbaar gipsplafond in 
de badkamer
voor toegang tot technische faciliteiten.Rest geprojecteerde gips en 
geschilderd.
Timmerwerk. Aluminium deuren en ramen met thermische brug 
Őom7;u0u;hbm]őķ�ro;7;u1o-ঞm]�!-Ѵ�ƕƏƑƓ�o=�];Ѵbfh�--u7b]ĺ��;Ѵ;b7;uv� 
van schuifpuien ingebed in tegelwerk.
�Ѵ-vĺ� Dubbele beglazing,beide kanten zijn van veiligheidsglas 
Ő-mঞŊv_o1hőĺ�(oou�v1_�b=r�b;m���oou�_o];u;�bvoѴ-ঞ;�--u7;m  
4+4/12/4+4 ĺ
�bmm;m� ঞll;u�;uhĺ Hoofd i ngangsdeur g elijk a an d e
0;�b1_ঞ]bm]vŊ�ombm]ĺ �bmm;m7;�u;m� _oo]� ƑĺƐƏ� ll� �b|� ];Ѵ-h|� 
topkwaliteit en handgrepen in roestvrij v|--Ѵ�hѴ;�uĺ Inbouwkasten.  
Glad wit gelakt met de bovenste en onderste geleiding met 
binnenvoeringĺ��;|���	Ŋ��;uѴb1_ঞm]ķ�7ub;�Ѵ-7;m�;m�or0;u]�rѴ-mh;mĺPolop,  Alicante - Spain



Model Ducal

Perceel 2.5

Kwaliteit en duurzaamheid

Sanitair. Merk  kranen  ”Tres“  (model  porselein  of  gelijkwaardig),  met  
ingebouwde beluchter dat aanzienlijke besparingen maakt in water 
�;u0u�bhĺ� �m];0o��7;� �ubf� _-m];m7;� |obѴ;�;mĺ� 	o�1_;v� l;|� 
|_;ulov|-ঞv1_;� 7o�1_;� hoѴoll;mķ� l;|� |;Ѵ;v1orbv1_;� 0-u� lo7;Ѵ� 
“Termofel Feliu Boet “ of gelijkwaardig. Sanitair warm water d.m.v. 
Nuos ARISTON of gelijkwaardig. Riolering en waar nodig met een 
or�o;urolrĺ��-1���b��ooubmv|-ѴѴ-ঞ;�voѴ-ub�lĺ 
�bu1om7bঞombm]ĺ��u;�bmv|-ѴѴ-ঞ;��-m�7;�Ѵ;b7bm];m�7oou�_;|�_;Ѵ;�_�bv�;m� 
l;|�;;m�ru;�bmv|-ѴѴ-ঞ;��-m�1ol=ou|��om;�bm�_oo=7�vѴ--rh-l;uĺ 
Elektriciteit. Mechanismen  en  afdek  merk”Niessen“  of  gelijkwaardig  
kleur wit. Elektrische rolluiken of gemotoriseerde lamellen.TV via de 
;|_;u� ;m� v-|;ѴѴb;|Ŋ|�� �ooubmv|-ѴѴ-ঞ;ĺ	-|-�;u0bm7bm]� m--v|� $(� 
--mvѴ�bঞm];mĺĿ�Ѵ;h|ubv1_;� �Ѵo;u�;u�-ulbm]� bm� 7;� 0-7h-l;uvĺľ�;7� 
spots in het hele huis.
��b|;ml��u� l;|� ��	ŊѴ-lr;m� �;uѴb1_ঞm]� ];Ѵbfh� --m� 
0;�b1_ঞ]bm]vŊ�ombm]ĺ
Keuken.�;�0;Ѵv� bm� _oo]]Ѵ-mv� �b|ĺ� �-7;m� l;|� r�v_� ;m� r�ѴѴĺ� 
Aanrechtblad compact graniet merk”silestone Zeus” wit of 
gelijkwaardig. Keuken apparatuur: merk Balay of gelijkwaardig 
-=��b]h-rķ� bm7�1ঞ;� hoohrѴ--|ķ� ho;Ѵh-v|ķ� �--|�-vv;uķ� o�;mķ� 
magnetron, wasmachine en droger.
Badkamers.� 	;vb]m� 0-7h-l;ul;�0;Ѵvĺ(ubf� _-m];m7;� |obѴ;�;mĺ�  
	o�1_;� v1_;ul;m� l;|� �;bѴb]_;b7v]Ѵ-vĺ� ��mv|v|o=� 7o�1_;0-h� 
verzonken.
Zwembad. �ooѴ�l;|�u--l�bm�7;�h;Ѵ7;u�;m�|�;;���	Ŋvro|vĺ 
��b|;m7o�1_;�uĺ�ĺvĺ�bѴ|;u�bmv|-ѴѴ-ঞ;ĺ
Tuin. Afgewerkt met grind, kunstgras en paden van prefab betonnen 
rѴ-|;m�;m�0�b|;m|;];Ѵ�-mঞvѴbr�];Ѵbfh�--m�7;�0;�b1_ঞ]bm]vŊ�ombm]ĺ 
Buitenste omheining: Betonnen muur van wit cement met een hoogte 
van ongeveer 50 cm en een geschilderd ijzeren hek hoogte 1.10m. 
Totale hoogte ong. 1.60m.
Omheining binnenstraat: )-m7;m�;m�0;]Ѵ-�bm]�bm�vr;1bC;h;��om;vTotale 
hoogte ong. 1.20m. Erf afscheiding: Schone metselsteen (wit cement 
afwerking) met veiligheidsglas. Gemotoriseerde deur ingang van het 
perceel en garage deur.
�m7;u�;u7b;rbm]ĺ� Een deel van de onder verdieping parkeerplaats, 
opgeleverd met grijze gladde vloer en wanden met wit geschilderde 
muren, sociale deel van de onder verdieping opgeleverd gelijk de rest 
van de woning. Gestempeld betonnen oprit en gemotoriseerde 
garagedeur met twee afstand bedienin- gen.

Planta Baja
Planta Sótano
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Terra Mítica El Albir
Mundomar

Aeropuerto

40 km

45 km

11 km
15 km

9 km 8 km

Mapa - Costa Blanca. Alicante

Costa Blanca - 
Stranden
244 km met 
stranden en baaien.

Winkelen
Winkel centrums, 
Markten.

Gastronomie
Verscheidenheid
�-m�m-ঞom-Ѵ;�
;m�bm|;um-ঞom-Ѵ;�
Restaurants.

Berg Wandel en 
Fietspaden
Uitgebreid netwerk 
van wandel en 
C;|v|o1_|;mĺ

Cultuur
Kastelen, 
Historische 
monumenten 
en Musea.

Gezondheid en 
Welzijn
�m|;um-ঞom-Ѵ;�
ziekenhuizen, 
Wellness spa.

Costa Blanca - Golf
24 Golf banen.

Costa Blanca - 
�-ubঞ;l
ƑƔ��-�ঞv1_;�1Ѵ�0v�
and Jachthavens.

(ubf;�ঞf7
Muziektheater, 
bioscoop en 
pretparken. 

Polop is een gemeente gelegen op 9 km van de kust in de provincie van 
Alicante, 
het gebied wordt ook “la Marina Baixa” genoemd. Polop is door zijn 
Ѵb]]bm]�bm�;;m�0;u]-1_ঞ];�ol];�bm]�;;m�0;�oouu;1_|�];0b;7�|;�mo;l;m�
;m�l;m�|u;[�bm�7bu;1|;�m-0bf_;b7�;;m�loob;�m-|��u�--mĺ��oh�h-m�l;m�
genieten van de uitgestrekte stranden welke op slechts 10 km gelegen 
�bfmĺ��oѴor��;Ѵ=�0;v1_bh|�o�;u�;;m�-�|_;mঞ;h;�0bmm;mv|-7�l;|�|�rbv1_;�
smalle straatjes welke de verbinding zijn naar het hoogste gebied waar 
zich de”Iglesia de San Pedro” bevindt. Samen met het kasteel van Polop is 
7b|�;;m��-m�7;�l;;v|�rb�ou;vh;�7our;m��-m�_;|�lb77;ѴѴ-m7v��;;�];0b;7ĺ
�oѴor��;Ѵ=�bv�;;m�u�vঞ]�7our��--u�l;m�-ѴѴ;v�h-m��bm7;m��-|�l;m�mo7b]�
_;;[��oou�;;m�h�-Ѵb|-ঞ;=�Ѵ;�;mķ�l;;u7;u;�u;v|-�u-m|vķ��bmh;Ѵvķ�v1_oѴ;m�
etc. staan ter uw beschikking.
Polop bevindt zich slechts 15 minuten van Benidorm en Altea, 30 
minuten van Alicante en 35 minuten van het vliegveld van Alicante. De 
nabij gelegen autobaan (AP-7) zorgt voor een snelle verbinding naar de 
rest van de provincie.

Polop de la Marina








