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Kwaliteit en duurzaamheid

Het model biedt een uitzonderlijke bouw kwaliteit  om uw huis 
ecologisch duurzaam en comfortabel te maken.

Woning structuur. Fundamenten en structuur van gewapend beton met 
betondragers en vloerblokken. Betonnen balken vloerplaten 
�oou�v-mb|-bu;��Ѵo;urѴ--|ĺ��ѴѴ;�-m7;u;��Ѵo;urѴ-|;m�_;00;m�;;m�u;ঞ1�-
laire betonnen balken structuur gevuld met porexpan. 
Buitenmuren. Dubbele muur met keramische bouwsteen van 12 cm en 12 cm, 
6 cm steenwol in de spouw. BMonocapa gepleisterd geschraapt of glad in 
zwart en wit gekleurd, gelijk aan de bezichtigings-woning. Binnen muur. 
9cm met beide zijden 1,5 cm glad stukwerk. 
Plafond. Gips stucwerk en waar nodig valse plafonds van gipsplaten 
(Pladur).
Timmerwerk. Interieur wit gelakt hout met sluitwerk van roestvrij staal. 
Exterieur aluminium met thermische onderbreking, aluminium 
elektrische rolluiken lamellen of ramen met dubbele beglazing 
(geglazuurd Planitherm) 6/10/6.
Badkamers. Keramische  wandtegels  en  porselein  vloeren  groot  
formaat, met plinten in dezelfde kleur. de première qualitéet. Het 
_o];�h�-Ѵb|;b|� v-mb|-bu;��b|u�vঞm]� � Ş!o1-��;ub7b-mŞ� �lo7;Ѵ� Ş�ol-r 
-1|Ş�;m�|_;ulov|-ঞv1_;�hu-m;mĺ��;|;lr;u7;�]Ѵ-�;m�7o�1_;�-m-
den en een  verzonken douche van composiet, met roestvrij stalen 
afvoer. Inclusief badkamer meubels en spiegels. 
Sanitair warmwater. Aerothermo 110 liter model Nuos Ariston of 
vergelijkbaar. 
(;uѴb1_ঞm]ĺ��bmm;m�;m�0�b|;m��;uѴb1_ঞm]�l;|�7o�mѴb]_|�ķ���	ŊѴb1_|ĺ 
Elektriciteit. �olrѴ;;|�v�v|;;l�l;|�7;vb]m�l;1_-mbvl;m�bm�_;|��b|� 
];Ѵbfh�--m�0;�b1_ঞ]bm]v�ombm]ĺ
Keuken.��;�0;Ѵ;m�];l--h|��-m�7��u�--l�_o�|ķ�Ѵ-7;v�l;|�;;m�u;lķ� 
enkele roestvrij stalen spoelbak en aanrechtblad van composiet 
“Silestone” of vergelijkbaar. Inclusief keramische kookplaat en 
afzuigkap.
Verfwerk.��oll;u1b;;Ѵ��b|�]Ѵ-7�bm�7;�];_;Ѵ;��ombm]ĺ 
Klimaatregeling. Gran Sena. Pre installatie airco in het hele huis, begane 
grond kanalisering en split op de bovenste verdieping. Versalles. Pre 
installatie airco begane grond kanalisering en op de bovenste verdieping.
Tuin. $;uu-v�l;|�rouv;Ѵ;bm|;];Ѵ�-mঞvѴbr�|;];Ѵvķ�];0b;7;m�l;|�h�mv|-
gras of grind. De oprit naar garage indien aanwezig met gestempeld 
beton.
Hekken. 40 cm van beton en metalen hekwerk gelijk aan ontwerp 
�-m�7;�0;�b1_ঞ]bm]v�ombm]ĺ
Privé zwembad. l;|� ��	ŊѴ-lrķ� "|;bm|u;rr;� Őuक़lbv1_;m� "ঞѴőķ� 
7o�1_;�;m�CѴ|;urolrĺ
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Dolores,  Alicante - Spain

Model Versalles Kwaliteit en duurzaamheid

Het model biedt een uitzonderlijke bouw kwaliteit  om uw huis 
ecologisch duurzaam en comfortabel te maken.

Woning structuur. Fundamenten en structuur van gewapend beton met 
betondragers en vloerblokken. Betonnen balken vloerplaten 
�oou�v-mb|-bu;��Ѵo;urѴ--|ĺ��ѴѴ;�-m7;u;��Ѵo;urѴ-|;m�_;00;m�;;m�u;ঞ1�-
laire betonnen balken structuur gevuld met porexpan. 
Buitenmuren. Dubbele muur met keramische bouwsteen van 12 cm en 12 cm, 
6 cm steenwol in de spouw. BMonocapa gepleisterd geschraapt of glad in 
zwart en wit gekleurd, gelijk aan de bezichtigings-woning. Binnen muur. 
9cm met beide zijden 1,5 cm glad stukwerk. 
Plafond. Gips stucwerk en waar nodig valse plafonds van gipsplaten 
(Pladur).
Timmerwerk. Interieur wit gelakt hout met sluitwerk van roestvrij staal. 
Exterieur aluminium met thermische onderbreking, aluminium 
elektrische rolluiken lamellen of ramen met dubbele beglazing 
(geglazuurd Planitherm) 6/10/6.
Badkamers. Keramische  wandtegels  en  porselein  vloeren  groot  
formaat, met plinten in dezelfde kleur. de première qualitéet. Het 
_o];�h�-Ѵb|;b|� v-mb|-bu;��b|u�vঞm]� � Ş!o1-��;ub7b-mŞ� �lo7;Ѵ� Ş�ol-r 
-1|Ş�;m�|_;ulov|-ঞv1_;�hu-m;mĺ��;|;lr;u7;�]Ѵ-�;m�7o�1_;�-m-
den en een  verzonken douche van composiet, met roestvrij stalen 
afvoer. Inclusief badkamer meubels en spiegels. 
Sanitair warmwater. Aerothermo 110 liter model Nuos Ariston of 
vergelijkbaar. 
(;uѴb1_ঞm]ĺ��bmm;m�;m�0�b|;m��;uѴb1_ঞm]�l;|�7o�mѴb]_|�ķ���	ŊѴb1_|ĺ 
Elektriciteit. �olrѴ;;|�v�v|;;l�l;|�7;vb]m�l;1_-mbvl;m�bm�_;|��b|� 
];Ѵbfh�--m�0;�b1_ঞ]bm]v�ombm]ĺ
Keuken.��;�0;Ѵ;m�];l--h|��-m�7��u�--l�_o�|ķ�Ѵ-7;v�l;|�;;m�u;lķ� 
enkele roestvrij stalen spoelbak en aanrechtblad van composiet 
“Silestone” of vergelijkbaar. Inclusief keramische kookplaat en 
afzuigkap.
Verfwerk.��oll;u1b;;Ѵ��b|�]Ѵ-7�bm�7;�];_;Ѵ;��ombm]ĺ 
Klimaatregeling. Gran Sena. Pre installatie airco in het hele huis, begane 
grond kanalisering en split op de bovenste verdieping. Versalles. Pre 
installatie airco begane grond kanalisering en op de bovenste verdieping..
Tuin. $;uu-v�l;|�rouv;Ѵ;bm|;];Ѵ�-mঞvѴbr�|;];Ѵvķ�];0b;7;m�l;|�h�mv|-
gras of grind. De oprit naar garage indien aanwezig met gestempeld 
beton.
Hekken. 40 cm van beton en metalen hekwerk gelijk aan ontwerp 
�-m�7;�0;�b1_ঞ]bm]v�ombm]ĺ
Privé zwembad. l;|� ��	ŊѴ-lrķ� "|;bm|u;rr;� Őuक़lbv1_;m� "ঞѴőķ� 
7o�1_;�;m�CѴ|;urolrĺ
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Dolores,  Alicante - Spain

Model Versalles Kwaliteit en duurzaamheid

Het model biedt een uitzonderlijke bouw kwaliteit  om uw huis 
ecologisch duurzaam en comfortabel te maken.

Woning structuur. Fundamenten en structuur van gewapend beton met 
betondragers en vloerblokken. Betonnen balken vloerplaten 
�oou�v-mb|-bu;��Ѵo;urѴ--|ĺ��ѴѴ;�-m7;u;��Ѵo;urѴ-|;m�_;00;m�;;m�u;ঞ1�-
laire betonnen balken structuur gevuld met porexpan. 
Buitenmuren. Dubbele muur met keramische bouwsteen van 12 cm en 12 cm, 
6 cm steenwol in de spouw. BMonocapa gepleisterd geschraapt of glad in 
zwart en wit gekleurd, gelijk aan de bezichtigings-woning. Binnen muur. 
9cm met beide zijden 1,5 cm glad stukwerk. 
Plafond. Gips stucwerk en waar nodig valse plafonds van gipsplaten 
(Pladur).
Timmerwerk. Interieur wit gelakt hout met sluitwerk van roestvrij staal. 
Exterieur aluminium met thermische onderbreking, aluminium 
elektrische rolluiken lamellen of ramen met dubbele beglazing 
(geglazuurd Planitherm) 6/10/6.
Badkamers. Keramische  wandtegels  en  porselein  vloeren  groot  
formaat, met plinten in dezelfde kleur. de première qualitéet. Het 
_o];�h�-Ѵb|;b|� v-mb|-bu;��b|u�vঞm]� � Ş!o1-��;ub7b-mŞ� �lo7;Ѵ� Ş�ol-r 
-1|Ş�;m�|_;ulov|-ঞv1_;�hu-m;mĺ��;|;lr;u7;�]Ѵ-�;m�7o�1_;�-m-
den en een  verzonken douche van composiet, met roestvrij stalen 
afvoer. Inclusief badkamer meubels en spiegels. 
Sanitair warmwater. Aerothermo 110 liter model Nuos Ariston of 
vergelijkbaar. 
(;uѴb1_ঞm]ĺ��bmm;m�;m�0�b|;m��;uѴb1_ঞm]�l;|�7o�mѴb]_|�ķ���	ŊѴb1_|ĺ 
Elektriciteit. �olrѴ;;|�v�v|;;l�l;|�7;vb]m�l;1_-mbvl;m�bm�_;|��b|� 
];Ѵbfh�--m�0;�b1_ঞ]bm]v�ombm]ĺ
Keuken.��;�0;Ѵ;m�];l--h|��-m�7��u�--l�_o�|ķ�Ѵ-7;v�l;|�;;m�u;lķ� 
enkele roestvrij stalen spoelbak en aanrechtblad van composiet 
“Silestone” of vergelijkbaar. Inclusief keramische kookplaat en 
afzuigkap.
Verfwerk.��oll;u1b;;Ѵ��b|�]Ѵ-7�bm�7;�];_;Ѵ;��ombm]ĺ 
Klimaatregeling. Gran Sena. Pre installatie airco in het hele huis, begane 
grond kanalisering en split op de bovenste verdieping. Versalles. Pre 
installatie airco begane grond kanalisering en op de bovenste verdieping.
Tuin. $;uu-v�l;|�rouv;Ѵ;bm|;];Ѵ�-mঞvѴbr�|;];Ѵvķ�];0b;7;m�l;|�h�mv|-
gras of grind. De oprit naar garage indien aanwezig met gestempeld 
beton.
Hekken. 40 cm van beton en metalen hekwerk gelijk aan ontwerp 
�-m�7;�0;�b1_ঞ]bm]v�ombm]ĺ
Privé zwembad. l;|� ��	ŊѴ-lrķ� "|;bm|u;rr;� Őuक़lbv1_;m� "ঞѴőķ� 
7o�1_;�;m�CѴ|;urolrĺ

PARCELA 4.3
194.00 m2



Dolores,  Alicante - Spain

Modelo Versalles

PLANTA PISO PLANTA BAJA



Dolores,  Alicante - Spain

Model Versalles Kwaliteit en duurzaamheid

Het model biedt een uitzonderlijke bouw kwaliteit  om uw huis 
ecologisch duurzaam en comfortabel te maken.

Woning structuur. Fundamenten en structuur van gewapend beton met 
betondragers en vloerblokken. Betonnen balken vloerplaten 
�oou�v-mb|-bu;��Ѵo;urѴ--|ĺ��ѴѴ;�-m7;u;��Ѵo;urѴ-|;m�_;00;m�;;m�u;ঞ1�-
laire betonnen balken structuur gevuld met porexpan. 
Buitenmuren. Dubbele muur met keramische bouwsteen van 12 cm en 12 cm, 
6 cm steenwol in de spouw. BMonocapa gepleisterd geschraapt of glad in 
zwart en wit gekleurd, gelijk aan de bezichtigings-woning. Binnen muur. 
9cm met beide zijden 1,5 cm glad stukwerk. 
Plafond. Gips stucwerk en waar nodig valse plafonds van gipsplaten 
(Pladur).
Timmerwerk. Interieur wit gelakt hout met sluitwerk van roestvrij staal. 
Exterieur aluminium met thermische onderbreking, aluminium 
elektrische rolluiken lamellen of ramen met dubbele beglazing 
(geglazuurd Planitherm) 6/10/6.
Badkamers. Keramische  wandtegels  en  porselein  vloeren  groot  
formaat, met plinten in dezelfde kleur. de première qualitéet. Het 
_o];�h�-Ѵb|;b|� v-mb|-bu;��b|u�vঞm]� � Ş!o1-��;ub7b-mŞ� �lo7;Ѵ� Ş�ol-r 
-1|Ş�;m�|_;ulov|-ঞv1_;�hu-m;mĺ��;|;lr;u7;�]Ѵ-�;m�7o�1_;�-m-
den en een  verzonken douche van composiet, met roestvrij stalen 
afvoer. Inclusief badkamer meubels en spiegels. 
Sanitair warmwater. Aerothermo 110 liter model Nuos Ariston of 
vergelijkbaar. 
(;uѴb1_ঞm]ĺ��bmm;m�;m�0�b|;m��;uѴb1_ঞm]�l;|�7o�mѴb]_|�ķ���	ŊѴb1_|ĺ 
Elektriciteit. �olrѴ;;|�v�v|;;l�l;|�7;vb]m�l;1_-mbvl;m�bm�_;|��b|� 
];Ѵbfh�--m�0;�b1_ঞ]bm]v�ombm]ĺ
Keuken.��;�0;Ѵ;m�];l--h|��-m�7��u�--l�_o�|ķ�Ѵ-7;v�l;|�;;m�u;lķ� 
enkele roestvrij stalen spoelbak en aanrechtblad van composiet 
“Silestone” of vergelijkbaar. Inclusief keramische kookplaat en 
afzuigkap.
Verfwerk.��oll;u1b;;Ѵ��b|�]Ѵ-7�bm�7;�];_;Ѵ;��ombm]ĺ 
Klimaatregeling. Gran Sena. Pre installatie airco in het hele huis, begane 
grond kanalisering en split op de bovenste verdieping. Versalles. Pre 
installatie airco begane grond kanalisering en op de bovenste verdieping.
Tuin. $;uu-v�l;|�rouv;Ѵ;bm|;];Ѵ�-mঞvѴbr�|;];Ѵvķ�];0b;7;m�l;|�h�mv|-
gras of grind. De oprit naar garage indien aanwezig met gestempeld 
beton.
Hekken. 40 cm van beton en metalen hekwerk gelijk aan ontwerp 
�-m�7;�0;�b1_ঞ]bm]v�ombm]ĺ
Privé zwembad. l;|� ��	ŊѴ-lrķ� "|;bm|u;rr;� Őuक़lbv1_;m� "ঞѴőķ� 
7o�1_;�;m�CѴ|;urolrĺ

PARCELA 4.4
194.00 m2



Dolores,  Alicante - Spain

Modelo Versalles

PLANTA PISO PLANTA BAJA



Dolores,  Alicante - Spain

Model Versalles Kwaliteit en duurzaamheid

Het model biedt een uitzonderlijke bouw kwaliteit  om uw huis 
ecologisch duurzaam en comfortabel te maken.

Woning structuur. Fundamenten en structuur van gewapend beton met 
betondragers en vloerblokken. Betonnen balken vloerplaten 
�oou�v-mb|-bu;��Ѵo;urѴ--|ĺ��ѴѴ;�-m7;u;��Ѵo;urѴ-|;m�_;00;m�;;m�u;ঞ1�-
laire betonnen balken structuur gevuld met porexpan. 
Buitenmuren. Dubbele muur met keramische bouwsteen van 12 cm en 12 cm, 
6 cm steenwol in de spouw. BMonocapa gepleisterd geschraapt of glad in 
zwart en wit gekleurd, gelijk aan de bezichtigings-woning. Binnen muur. 
9cm met beide zijden 1,5 cm glad stukwerk. 
Plafond. Gips stucwerk en waar nodig valse plafonds van gipsplaten 
(Pladur).
Timmerwerk. Interieur wit gelakt hout met sluitwerk van roestvrij staal. 
Exterieur aluminium met thermische onderbreking, aluminium 
elektrische rolluiken lamellen of ramen met dubbele beglazing 
(geglazuurd Planitherm) 6/10/6.
Badkamers. Keramische  wandtegels  en  porselein  vloeren  groot  
formaat, met plinten in dezelfde kleur. de première qualitéet. Het 
_o];�h�-Ѵb|;b|� v-mb|-bu;��b|u�vঞm]� � Ş!o1-��;ub7b-mŞ� �lo7;Ѵ� Ş�ol-r 
-1|Ş�;m�|_;ulov|-ঞv1_;�hu-m;mĺ��;|;lr;u7;�]Ѵ-�;m�7o�1_;�-m-
den en een  verzonken douche van composiet, met roestvrij stalen 
afvoer. Inclusief badkamer meubels en spiegels. 
Sanitair warmwater. Aerothermo 110 liter model Nuos Ariston of 
vergelijkbaar. 
(;uѴb1_ঞm]ĺ��bmm;m�;m�0�b|;m��;uѴb1_ঞm]�l;|�7o�mѴb]_|�ķ���	ŊѴb1_|ĺ 
Elektriciteit. �olrѴ;;|�v�v|;;l�l;|�7;vb]m�l;1_-mbvl;m�bm�_;|��b|� 
];Ѵbfh�--m�0;�b1_ঞ]bm]v�ombm]ĺ
Keuken.��;�0;Ѵ;m�];l--h|��-m�7��u�--l�_o�|ķ�Ѵ-7;v�l;|�;;m�u;lķ� 
enkele roestvrij stalen spoelbak en aanrechtblad van composiet 
“Silestone” of vergelijkbaar. Inclusief keramische kookplaat en 
afzuigkap.
Verfwerk.��oll;u1b;;Ѵ��b|�]Ѵ-7�bm�7;�];_;Ѵ;��ombm]ĺ 
Klimaatregeling. Gran Sena. Pre installatie airco in het hele huis, begane 
grond kanalisering en split op de bovenste verdieping. Versalles. Pre 
installatie airco begane grond kanalisering en op de bovenste verdieping.
Tuin. $;uu-v�l;|�rouv;Ѵ;bm|;];Ѵ�-mঞvѴbr�|;];Ѵvķ�];0b;7;m�l;|�h�mv|-
gras of grind. De oprit naar garage indien aanwezig met gestempeld 
beton.
Hekken. 40 cm van beton en metalen hekwerk gelijk aan ontwerp 
�-m�7;�0;�b1_ঞ]bm]v�ombm]ĺ
Privé zwembad. l;|� ��	ŊѴ-lrķ� "|;bm|u;rr;� Őuक़lbv1_;m� "ঞѴőķ� 
7o�1_;�;m�CѴ|;urolrĺ

PARCELA 4.5
194.00 m2



Dolores,  Alicante - Spain

Model Versalles

PLANTA PISO PLANTA BAJA



Dolores,  Alicante - Spain

Model Versalles Kwaliteit en duurzaamheid

Het model biedt een uitzonderlijke bouw kwaliteit  om uw huis 
ecologisch duurzaam en comfortabel te maken.

Woning structuur. Fundamenten en structuur van gewapend beton met 
betondragers en vloerblokken. Betonnen balken vloerplaten 
�oou�v-mb|-bu;��Ѵo;urѴ--|ĺ��ѴѴ;�-m7;u;��Ѵo;urѴ-|;m�_;00;m�;;m�u;ঞ1�-
laire betonnen balken structuur gevuld met porexpan. 
Buitenmuren. Dubbele muur met keramische bouwsteen van 12 cm en 12 cm, 
6 cm steenwol in de spouw. BMonocapa gepleisterd geschraapt of glad in 
zwart en wit gekleurd, gelijk aan de bezichtigings-woning. Binnen muur. 
9cm met beide zijden 1,5 cm glad stukwerk. 
Plafond. Gips stucwerk en waar nodig valse plafonds van gipsplaten 
(Pladur).
Timmerwerk. Interieur wit gelakt hout met sluitwerk van roestvrij staal. 
Exterieur aluminium met thermische onderbreking, aluminium 
elektrische rolluiken lamellen of ramen met dubbele beglazing 
(geglazuurd Planitherm) 6/10/6.
Badkamers. Keramische  wandtegels  en  porselein  vloeren  groot  
formaat, met plinten in dezelfde kleur. de première qualitéet. Het 
_o];�h�-Ѵb|;b|� v-mb|-bu;��b|u�vঞm]� � Ş!o1-��;ub7b-mŞ� �lo7;Ѵ� Ş�ol-r 
-1|Ş�;m�|_;ulov|-ঞv1_;�hu-m;mĺ��;|;lr;u7;�]Ѵ-�;m�7o�1_;�-m-
den en een  verzonken douche van composiet, met roestvrij stalen 
afvoer. Inclusief badkamer meubels en spiegels. 
Sanitair warmwater. Aerothermo 110 liter model Nuos Ariston of 
vergelijkbaar. 
(;uѴb1_ঞm]ĺ��bmm;m�;m�0�b|;m��;uѴb1_ঞm]�l;|�7o�mѴb]_|�ķ���	ŊѴb1_|ĺ 
Elektriciteit. �olrѴ;;|�v�v|;;l�l;|�7;vb]m�l;1_-mbvl;m�bm�_;|��b|� 
];Ѵbfh�--m�0;�b1_ঞ]bm]v�ombm]ĺ
Keuken.��;�0;Ѵ;m�];l--h|��-m�7��u�--l�_o�|ķ�Ѵ-7;v�l;|�;;m�u;lķ� 
enkele roestvrij stalen spoelbak en aanrechtblad van composiet 
“Silestone” of vergelijkbaar. Inclusief keramische kookplaat en 
afzuigkap.
Verfwerk.��oll;u1b;;Ѵ��b|�]Ѵ-7�bm�7;�];_;Ѵ;��ombm]ĺ 
Klimaatregeling. Gran Sena. Pre installatie airco in het hele huis, begane 
grond kanalisering en split op de bovenste verdieping. Versalles. Pre 
installatie airco begane grond kanalisering en op de bovenste verdieping
Tuin. $;uu-v�l;|�rouv;Ѵ;bm|;];Ѵ�-mঞvѴbr�|;];Ѵvķ�];0b;7;m�l;|�h�mv|-
gras of grind. De oprit naar garage indien aanwezig met gestempeld 
beton.
Hekken. 40 cm van beton en metalen hekwerk gelijk aan ontwerp 
�-m�7;�0;�b1_ঞ]bm]v�ombm]ĺ
Privé zwembad. l;|� ��	ŊѴ-lrķ� "|;bm|u;rr;� Őuक़lbv1_;m� "ঞѴőķ� 
7o�1_;�;m�CѴ|;urolrĺ

PARCELA 4.11
194.00 m2



Dolores,  Alicante - Spain
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Dolores,  Alicante - Spain

Model Versalles Kwaliteit en duurzaamheid

Het model biedt een uitzonderlijke bouw kwaliteit  om uw huis 
ecologisch duurzaam en comfortabel te maken.

Woning structuur. Fundamenten en structuur van gewapend beton met 
betondragers en vloerblokken. Betonnen balken vloerplaten 
�oou�v-mb|-bu;��Ѵo;urѴ--|ĺ��ѴѴ;�-m7;u;��Ѵo;urѴ-|;m�_;00;m�;;m�u;ঞ1�-
laire betonnen balken structuur gevuld met porexpan. 
Buitenmuren. Dubbele muur met keramische bouwsteen van 12 cm en 12 cm, 
6 cm steenwol in de spouw. BMonocapa gepleisterd geschraapt of glad in 
zwart en wit gekleurd, gelijk aan de bezichtigings-woning. Binnen muur. 
9cm met beide zijden 1,5 cm glad stukwerk. 
Plafond. Gips stucwerk en waar nodig valse plafonds van gipsplaten 
(Pladur).
Timmerwerk. Interieur wit gelakt hout met sluitwerk van roestvrij staal. 
Exterieur aluminium met thermische onderbreking, aluminium 
elektrische rolluiken lamellen of ramen met dubbele beglazing 
(geglazuurd Planitherm) 6/10/6.
Badkamers. Keramische  wandtegels  en  porselein  vloeren  groot  
formaat, met plinten in dezelfde kleur. de première qualitéet. Het 
_o];�h�-Ѵb|;b|� v-mb|-bu;��b|u�vঞm]� � Ş!o1-��;ub7b-mŞ� �lo7;Ѵ� Ş�ol-r 
-1|Ş�;m�|_;ulov|-ঞv1_;�hu-m;mĺ��;|;lr;u7;�]Ѵ-�;m�7o�1_;�-m-
den en een  verzonken douche van composiet, met roestvrij stalen 
afvoer. Inclusief badkamer meubels en spiegels. 
Sanitair warmwater. Aerothermo 110 liter model Nuos Ariston of 
vergelijkbaar. 
(;uѴb1_ঞm]ĺ��bmm;m�;m�0�b|;m��;uѴb1_ঞm]�l;|�7o�mѴb]_|�ķ���	ŊѴb1_|ĺ 
Elektriciteit. �olrѴ;;|�v�v|;;l�l;|�7;vb]m�l;1_-mbvl;m�bm�_;|��b|� 
];Ѵbfh�--m�0;�b1_ঞ]bm]v�ombm]ĺ
Keuken.��;�0;Ѵ;m�];l--h|��-m�7��u�--l�_o�|ķ�Ѵ-7;v�l;|�;;m�u;lķ� 
enkele roestvrij stalen spoelbak en aanrechtblad van composiet 
“Silestone” of vergelijkbaar. Inclusief keramische kookplaat en 
afzuigkap.
Verfwerk.��oll;u1b;;Ѵ��b|�]Ѵ-7�bm�7;�];_;Ѵ;��ombm]ĺ 
Klimaatregeling. Gran Sena. Pre installatie airco in het hele huis, begane 
grond kanalisering en split op de bovenste verdieping. Versalles. Pre 
installatie airco begane grond kanalisering en op de bovenste verdieping.
Tuin. $;uu-v�l;|�rouv;Ѵ;bm|;];Ѵ�-mঞvѴbr�|;];Ѵvķ�];0b;7;m�l;|�h�mv|-
gras of grind. De oprit naar garage indien aanwezig met gestempeld 
beton.
Hekken. 40 cm van beton en metalen hekwerk gelijk aan ontwerp 
�-m�7;�0;�b1_ঞ]bm]v�ombm]ĺ
Privé zwembad. l;|� ��	ŊѴ-lrķ� "|;bm|u;rr;� Őuक़lbv1_;m� "ঞѴőķ� 
7o�1_;�;m�CѴ|;urolrĺ

PARCELA 4.12
194.00 m2



Dolores,  Alicante - Spain

Modelo Versalles

PLANTA PISO PLANTA BAJA



Dolores,  Alicante - Spain

Model Versalles Kwaliteit en duurzaamheid

Het model biedt een uitzonderlijke bouw kwaliteit  om uw huis 
ecologisch duurzaam en comfortabel te maken.

Woning structuur. Fundamenten en structuur van gewapend beton met 
betondragers en vloerblokken. Betonnen balken vloerplaten 
�oou�v-mb|-bu;��Ѵo;urѴ--|ĺ��ѴѴ;�-m7;u;��Ѵo;urѴ-|;m�_;00;m�;;m�u;ঞ1�-
laire betonnen balken structuur gevuld met porexpan. 
Buitenmuren. Dubbele muur met keramische bouwsteen van 12 cm en 12 cm, 
6 cm steenwol in de spouw. BMonocapa gepleisterd geschraapt of glad in 
zwart en wit gekleurd, gelijk aan de bezichtigings-woning. Binnen muur. 
9cm met beide zijden 1,5 cm glad stukwerk. 
Plafond. Gips stucwerk en waar nodig valse plafonds van gipsplaten 
(Pladur).
Timmerwerk. Interieur wit gelakt hout met sluitwerk van roestvrij staal. 
Exterieur aluminium met thermische onderbreking, aluminium 
elektrische rolluiken lamellen of ramen met dubbele beglazing 
(geglazuurd Planitherm) 6/10/6.
Badkamers. Keramische  wandtegels  en  porselein  vloeren  groot  
formaat, met plinten in dezelfde kleur. de première qualitéet. Het 
_o];�h�-Ѵb|;b|� v-mb|-bu;��b|u�vঞm]� � Ş!o1-��;ub7b-mŞ� �lo7;Ѵ� Ş�ol-r 
-1|Ş�;m�|_;ulov|-ঞv1_;�hu-m;mĺ��;|;lr;u7;�]Ѵ-�;m�7o�1_;�-m-
den en een  verzonken douche van composiet, met roestvrij stalen 
afvoer. Inclusief badkamer meubels en spiegels. 
Sanitair warmwater. Aerothermo 110 liter model Nuos Ariston of 
vergelijkbaar. 
(;uѴb1_ঞm]ĺ��bmm;m�;m�0�b|;m��;uѴb1_ঞm]�l;|�7o�mѴb]_|�ķ���	ŊѴb1_|ĺ 
Elektriciteit. �olrѴ;;|�v�v|;;l�l;|�7;vb]m�l;1_-mbvl;m�bm�_;|��b|� 
];Ѵbfh�--m�0;�b1_ঞ]bm]v�ombm]ĺ
Keuken.��;�0;Ѵ;m�];l--h|��-m�7��u�--l�_o�|ķ�Ѵ-7;v�l;|�;;m�u;lķ� 
enkele roestvrij stalen spoelbak en aanrechtblad van composiet 
“Silestone” of vergelijkbaar. Inclusief keramische kookplaat en 
afzuigkap.
Verfwerk.��oll;u1b;;Ѵ��b|�]Ѵ-7�bm�7;�];_;Ѵ;��ombm]ĺ 
Klimaatregeling. Gran Sena. Pre installatie airco in het hele huis, begane 
grond kanalisering en split op de bovenste verdieping. Versalles. Pre 
installatie airco begane grond kanalisering en op de bovenste verdieping.
Tuin. $;uu-v�l;|�rouv;Ѵ;bm|;];Ѵ�-mঞvѴbr�|;];Ѵvķ�];0b;7;m�l;|�h�mv|-
gras of grind. De oprit naar garage indien aanwezig met gestempeld 
beton.
Hekken. 40 cm van beton en metalen hekwerk gelijk aan ontwerp 
�-m�7;�0;�b1_ঞ]bm]v�ombm]ĺ
Privé zwembad. l;|� ��	ŊѴ-lrķ� "|;bm|u;rr;� Őuक़lbv1_;m� "ঞѴőķ� 
7o�1_;�;m�CѴ|;urolrĺ

PARCELA 4.13
194.00 m2



Dolores,  Alicante - Spain

Modelo Versalles

PLANTA PISO PLANTA BAJA



Dolores,  Alicante - Spain

Model Versalles Kwaliteit en duurzaamheid

Het model biedt een uitzonderlijke bouw kwaliteit  om uw huis 
ecologisch duurzaam en comfortabel te maken.

Woning structuur. Fundamenten en structuur van gewapend beton met 
betondragers en vloerblokken. Betonnen balken vloerplaten 
�oou�v-mb|-bu;��Ѵo;urѴ--|ĺ��ѴѴ;�-m7;u;��Ѵo;urѴ-|;m�_;00;m�;;m�u;ঞ1�-
laire betonnen balken structuur gevuld met porexpan. 
Buitenmuren. Dubbele muur met keramische bouwsteen van 12 cm en 12 cm, 
6 cm steenwol in de spouw. BMonocapa gepleisterd geschraapt of glad in 
zwart en wit gekleurd, gelijk aan de bezichtigings-woning. Binnen muur. 
9cm met beide zijden 1,5 cm glad stukwerk. 
Plafond. Gips stucwerk en waar nodig valse plafonds van gipsplaten 
(Pladur).
Timmerwerk. Interieur wit gelakt hout met sluitwerk van roestvrij staal. 
Exterieur aluminium met thermische onderbreking, aluminium 
elektrische rolluiken lamellen of ramen met dubbele beglazing 
(geglazuurd Planitherm) 6/10/6.
Badkamers. Keramische  wandtegels  en  porselein  vloeren  groot  
formaat, met plinten in dezelfde kleur. de première qualitéet. Het 
_o];�h�-Ѵb|;b|� v-mb|-bu;��b|u�vঞm]� � Ş!o1-��;ub7b-mŞ� �lo7;Ѵ� Ş�ol-r 
-1|Ş�;m�|_;ulov|-ঞv1_;�hu-m;mĺ��;|;lr;u7;�]Ѵ-�;m�7o�1_;�-m-
den en een  verzonken douche van composiet, met roestvrij stalen 
afvoer. Inclusief badkamer meubels en spiegels. 
Sanitair warmwater. Aerothermo 110 liter model Nuos Ariston of 
vergelijkbaar. 
(;uѴb1_ঞm]ĺ��bmm;m�;m�0�b|;m��;uѴb1_ঞm]�l;|�7o�mѴb]_|�ķ���	ŊѴb1_|ĺ 
Elektriciteit. �olrѴ;;|�v�v|;;l�l;|�7;vb]m�l;1_-mbvl;m�bm�_;|��b|� 
];Ѵbfh�--m�0;�b1_ঞ]bm]v�ombm]ĺ
Keuken.��;�0;Ѵ;m�];l--h|��-m�7��u�--l�_o�|ķ�Ѵ-7;v�l;|�;;m�u;lķ� 
enkele roestvrij stalen spoelbak en aanrechtblad van composiet 
“Silestone” of vergelijkbaar. Inclusief keramische kookplaat en 
afzuigkap.
Verfwerk.��oll;u1b;;Ѵ��b|�]Ѵ-7�bm�7;�];_;Ѵ;��ombm]ĺ 
Klimaatregeling. Gran Sena. Pre installatie airco in het hele huis, begane 
grond kanalisering en split op de bovenste verdieping. Versalles. Pre 
installatie airco begane grond kanalisering en op de bovenste verdieping.
Tuin. $;uu-v�l;|�rouv;Ѵ;bm|;];Ѵ�-mঞvѴbr�|;];Ѵvķ�];0b;7;m�l;|�h�mv|-
gras of grind. De oprit naar garage indien aanwezig met gestempeld 
beton.
Hekken. 40 cm van beton en metalen hekwerk gelijk aan ontwerp 
�-m�7;�0;�b1_ঞ]bm]v�ombm]ĺ
Privé zwembad. l;|� ��	ŊѴ-lrķ� "|;bm|u;rr;� Őuक़lbv1_;m� "ঞѴőķ� 
7o�1_;�;m�CѴ|;urolrĺ

PARCELA 4.14
194.00 m2



Dolores,  Alicante - Spain

Modelo Versalles

PLANTA PISO PLANTA BAJA





Dolores

Dolores is een typisch spaans dorp in het zuiden van Alicante. Met 7.500 
inwoners, gelegen in het hart van de Vega Baja. Op slechts 15 minuten van de 
zandstranden van La Marina en Guardamar.

In de plaats Dolores kunt U van alle diensten zoals bars, restaurants, 
v�r;ul-uh|;mķ� l;7bv1_� 1;m|u�lķ� _;|� v|-7_�bvķ� roѴbঞ;ķ� v1_oѴ;mķ� lb77;Ѵ0-u;�
v1_ooѴķ�;m�vrou�-1bѴb|;b|;m�];0u�bh�l-h;mĺ��oh�7;��;;hŊ�;m�7-]�l-uh|�h�m|�&�
�bm7;m� bm�_;|�1;m|u�lĺ�	oѴou;v�_;;[�-ѴѴ;v��-|���mo7b]�_;;[�or� Ѵoor-=v|-m7�
�oou�;;m�--m];m-l;�;m�1om=ou|-0;Ѵ;�Ѵ;�;mvঞfѴĺ

Dolores een ideale plek waar mensen het gehele jaar door leven, niet alleen in 
het hoogseizoen.

�;|� v|-7f;�	oѴou;v��ou7|�];h-u-h|;ubv;;u7�-Ѵv�;;m� u�vঞ];�l--u� �;;u� vo1b--Ѵķ�
zeer veilig en centraal gelegen plekje ten zuiden van Alicante.

De uitstekende toegang tot de A7 zorgt voor een goede verbinding met de rest 
van de provincie Alicante en Murcia. Dolores is gelegen op slechts 15 minuten 
van de stad Elche en Torrevieja, 30 minuten van de stad Alicante en op slechts 
25 minuten van de luchthaven.

Guardamar
Orihuela

Dolores

Elche

Alicante

La Marina

Torrevieja

Santa Pola

Aeropuerto L’Altet

Pilar de la Horada Mapa - Costa Blanca. Alicante

20
 km 18 km

12 km

20 km

12 km

30 km
35

 km

A - 7

A - 7

AP- 7

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 - 
Stranden
244 km met 
stranden en 
baaien.

Costa Blanca - Golf
ƑƓ��oѴ=�0-m;mĺ

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

(ubf;�ঞf7
Muziektheater, 
bioscoop en 
pretparken. 

IV



38° 08' 07.2"N 0°45' 36.3"W

Residencial Paris IV

Residencial Paris IV, gelegen in Dolores, Alicante. De vierde  fase bestaat uit ruime villa’s met twee of 
drie slaapkamers. De meeste woningen hebben een ruime garage waar tevens de wasmachine aanslui-
ঞm]�bvĺ�	oou�_;|�bmmo�-ঞ;�;�7;vb]m�;m�oub࣓m|-ঞ;�bv�;u��;;Ѵ�m-|��uѴbfh�Ѵb1_|ĺ�-v;�|�;;�0;v1_bh|�o�;u��;uv-
1_bѴѴ;m7;�voou|;m�h-�;Ѵv��-ub࣓u;m7��-m�ƐƖƓ�lƑ�|o|�ƒƓѵķƔƏ�lƑĺ��ѴѴ;��ombm];m�0;v1_bhh;m�o�;u�;;m�;b];m�
|�bm�l;|�rub����;l0-7�ol�_;|�]uoo|v|;�7;;Ѵ��-m�_;|�f--u�_;|�hѴbl--|�|;�];mb;|;mĺ

�bf�_;|�lo7;Ѵ�(;uv-ѴѴ;v�bv�7;�h;�h;m�lo7;um�;m�ru-hঞv1_ķ�7;�h;�h;m�v|--|�bm�_;|�lb77;m��-m�7;�u�bl|;�
tussen de eetkamer en de lounge, die een comfortabel leven bevordert. In de model “Gran Sena” is geko-
�;m��oou�;;m�or;m�1om1;r|��--u0bf�7;�h;�h;m�;m�7;�u�bl;��oomh-l;u�bm�;Ѵh--u�o�;u]--mĺ

!;vb7;m1b-Ѵ��-ubv� �(� bv�];Ѵ;];m� bm�;;m� u�vঞ];�;m�_-ulomb;��;�ol];�bm]�l;|��;;Ѵ�r-uh;m�;m�]uo;m;�
gebieden om te wandelen.

Duurzaamheid: We bouwen met duurzame materialen, zonder impact op het milieu, die een gezond 
milieu met energiebesparende oplossingen waarborgt.

IV



* Prices (VAT not included)/Prix (TVA non Incluse)/Prijs (B.T.W niet inclusief )

FASE 1 (Oplevering December 2018) 

Nº  Perceel Perceel 
Bebouwd 
Oppervlak 

begane grond 

Bebouwd 
Oppervlak 

eerste verdieping 
Bebouwd 
Oppervlak Terrassen Slaapkamer Bathroom Pool Prijs * 

4.5. Model Versalles 216 m2 84,60 m2 44,20 m2 128,80 m2 12,80 m2 3 3,5 7x3 249.000€ 
4.8. Model Gran Sena 206,60 m2 109,50 m2 26,20 m2 135,70 m2 11,60 m2 3 3 6x3 249.000€ 
4.11. Model Versalles 194 m2 84,60 m2 44,20 m2 128,80 m2 12,80 m2 3 3,5 7x3 249.000€ 

FASE 2 (Oplevering Juli 2019) 

4.2. Model Versalles 216 m2 84,60 m2 44,20 m2 128,80 m2 12,80 m2 3 3,5 7x3 259.000€ 
4.3. Model Versalles 216 m2 84,60 m2 44,20 m2 128,80 m2 12,80 m2 3 3,5 7x3 259.000€ 
4.4. Model Versalles 216 m2 84,60 m2 44,20 m2 128,80 m2 12,80 m2 3 3,5 7x3 259.000€ 

4.12. Model Versalles 216 m2 84,60 m2 44,20 m2 128,80 m2 12,80 m2 3 3,5 7x3 259.000€ 
4.13. Model Versalles 216 m2 84,60 m2 44,20 m2 128,80 m2 12,80 m2 3 3,5 7x3 259.000€ 
4.14. Model Versalles 216 m2 84,60 m2 44,20 m2 128,80 m2 12,80 m2 3 3,5 7x3 259.000€ 

Opties  Prijs (niet inclusief BTW) 
Optie A. Keuken apparatuur. 
Koelkast, Microwave, Oven, Vaatwasser, Wasmachine, Wasdroger (Balay of gelijkwaardig) 

 3.000 € (Kleur RVS) 
 3.300 € (Kleur Wit) 

Optie B. Airconditioning Gran Sena 4.550 € Versalles 6.000€  

Optie D. Alarm systeem (Empresa Seguridad TYCO 2  jaren permanentie )   300 €  installatie + 33€  maandelijks 

Optie E. Motor voor garage poort   980 € 

Optie C. Barbecue in het model Versalles   2.900 € 

Kwalificatie Energie Label 
Uitstoot van kooldioxide 

[KgCO2/m2jaar] 

B 




