
ONTWERP UW  
IDEALE PENTHOUSE
Samen met interieurarchitecte Monique van Doorne

Met maar liefst 235 m² woonoppervlakte en een living 
van ruim 90 m², zijn de indelingsmogelijkheden van het 
Penthouse in de Manor, het appartemenentengebouw in 
CottagePark, eindeloos. 
De (kandidaat)koper(s) bieden wij daarom de mogelijk
heid om met interieurarchitecte Monique Van Doorne 
om tafel te gaan en samen uw ideale indeling van 
het penthouse te ontwerpen. Tijdens het gesprek zal 
Monique, door vragen te stellen en te luisteren naar de 
woonwensen, suggesties doen voor indelingsvarianten 
van het penthouse.

De nieuwe indeling kan worden voorgelegd aan de 
aannemer om te bepalen of de wijzigingen effect hebben 
op de bouwkosten van het penthouse. De basisplattegrond 
geldt daarbij als uitgangspunt.  

Dat eerste gesprek kan plaatsvinden in de verkoop ruimte 
op de locatie van CottagePark, bij één van de makelaars 
op kantoor of indien gewenst bij u thuis. 

IN GESPREK MET MONIQUE VAN DOORNE



ALTERNATIEVE PLATTEGROND
Om u te inspireren maakte Monique alvast een alternatief 
ontwerp voor het Penthouse.

Als u na het gesprek en de ontvangst van de tekening, 
voor verdere uitwerking, gebruik wenst te maken van 
de diensten van Monique, dan is dat mogelijk. Zij werkt 
dan rechtstreeks voor u en kan, indien gewenst, ook de 
contacten met de aannemer onderhouden.

Monique legt in het eerste gesprek graag uit wat ze voor 
u kan betekenen.

SAMENWERKING MET DE AANNEMER
Met de tekening van Monique in de hand, kunt u in 
overleg met aannemer Kroon & de Koning laten bepalen 
of de wijzigingen ten opzichte van de basisplattegrond van 
het penthouse leidt tot aanpassing van de bouwkosten. 
In de inspiratie plattegrond van Monique is bijvoorbeeld 
de indeling van de badkamers veranderd, waardoor 2 
grotere badkamers ontstaan. De muur tussen de keuken 
en de woonkamer is weggelaten en de keuken heeft een 
andere plek gekregen, waardoor wanden vervallen en de 
installatie wordt aangepast. 

In de showrooms gaat u op zoek naar de perfecte 
inrichting van de badkamers en het toilet.
Met de kopersbegeleiding van Kroon & de Koning 
kunnen vervolgens op detailniveau wijzigingen worden 
besproken. Het gaat dan bijvoorbeeld om aanpassing 
van de installatie of de eventuele keuze voor andere 
binnenkozijnen en deuren.

MONIQUE VAN DOORNE 
VOORGESTELD 
Monique is zelfstandig architect en 
interieurarchitect. Sinds 1990 ontwerpt zij 
in opdracht van bedrijven en particulieren. 
Zij ontwerpt bankfilialen en kantoren, maar 
maakt ook het interieurontwerp van villa’s 
en luxe appartementen.

Monique werkt vanuit de filosofie dat 
de extra verdieping in gebruikswensen 
tijdens de ontwerpfase zich later dubbel 
terugverdient; zowel in een passend 
ontwerp waar mensen zich prettig voelen 
als in lagere realisatiekosten. 
Monique studeerde Architectonische 
Vormgeving & Interieur aan de Academie 
van Beeldende Kunsten te Breda. Als 
tweede studie rondde zij de opleiding af tot 
architect aan de Academie voor Bouwkunde 
in Rotterdam.

Monique haalt haar inspiratie uit de 
verdiepende gesprekken met toekomstige 
gebruikers, studiereizen, beurzen, steden
trips en last but not least; de natuur.


