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Wonen tussen 
stad en land
Heerlijk wonen tussen stad en land in Hattem.

De sfeervolle en groene nieuwbouwwijk ‘t Veen 
in Hattem wordt uitgebreid met 28 midden- 
en hoekwoningen en en 4 twee-onder-een-
kapwoningen. Woon je in ‘t Veen, dan woon je 
vlakbij het historische centrum en in de buurt van 
natuurgebied de Wiessenberghse Kolk. Zo kun je 
heerlijk genieten van stad en land.

Niet alleen de omgeving, maar ook de binnenkant 
van jouw woning is van groot belang. Daarom 
worden de woningen voorzien van luxe sanitair van 
hoogwaardige kwaliteit. Zo kun je in en om jouw 
woning optimaal genieten. 

Ben je benieuwd naar de voorzieningen in jouw 
woning en de mogelijkheden? Laat je informeren en 
inspireren door deze brochure.



Sanitair

Jouw
relaxmoment

begint bij Qoqon

Je ‘s ochtends klaarmaken voor de 

dag, je in het weekend klaarmaken 

om op pad te gaan of ‘s avonds 

heerlijk tot rust komen met een lange 

warme douche of een warm bad. Het 

gebeurt allemaal in de badkamer. Het 

is daarom belangrijk dat het sanitair 

past bij jou en/of jouw gezin.  



Jouw
toilet

Toiletcombinatie bestaande uit: 

- V&B O’Novo wandcloset en zitting met deksel 

- Wisa inbouwreservoir met witte bedieningsplaat  

Fonteincombinatie bestaande uit: 

- V&B O’Novo fontein wit 

- Grohe Costa fonteinkraan laag chroom

Productdetails

Productafbeeldingen

Bekijk de
toiletruimte in 3D!*

* Dit is een algemene weergave. Voor jouw woning kan de positie van het raam, de deur of het sanitair
afwijken. Bekijk de 3D-tekening van jouw woning op qoqon.nl/project/t-veen-hattem-fase-4.



Jouw
badkamer

Douchecombinatie:

- Grohe Grohtherm 1000 New douchethermostaat

- Grohe Tempesta New glijstangset

- Vloerput

Wastafelcombinatie:

- V&B O’Novo wastafel 60x49cm

- Grohe Eurostyle Wastafelkraan 

- Spiegel 60x80cm

Toiletcombinatie:

- V&B O’Novo wandcloset en zitting met deksel

- Wisa inbouwreservoir met witte bedieningsplaat

Overig:

Elektrische designradiator

Bekijk jouw
badkamer in 3D!*

Productdetails

* Dit is een algemene weergave. Voor jouw woning kan de positie van het raam, de deur of het sanitair
afwijken. Bekijk de 3D-tekening van jouw woning op qoqon.nl/project/t-veen-hattem-fase-4.



Jouw
tegels

Ontdek ons
assortiment
Het sanitair en tegelwerk voor project Het Veen Hattem is zorgvuldig door 

ons samengesteld op basis van kwaliteit en de trends van nu. Uiteraard 

kan het zijn dat het basis sanitair en tegelwerk niet, of niet volledig aansluit 

aan jouw wensen. In dat geval verkennen wij graag samen met jou de 

mogelijkheden. Laat je inspireren en adviseren in onze projectstudio in 

Ermelo en realiseer jouw woonwens.

De wanden in jouw toiletruimte en de badkamer worden voorzien van wandtegels 

in formaat 20x25. Je hebt hierbij de keuze uit mat of glans wit. De toiletruimte 

wordt tot ca. 120cm hoogte betegeld. De badkamer wordt tot het plafond 

betegeld. 

De vloeren worden voorzien van een tegel in formaat 20x20. Je kunt voor jouw 

vloeren en wanden kiezen uit vier moderne tinten: ‘Grey’, ‘Coffee’, ‘Anthracite’ en 

‘Black’.

Grey Coffee Anthracite Black



Daarom
Qoqon

Jouw
woonstijl

begint bij Qoqon



Daarom
Qoqon
• Qoqon keuken & badkamer studio is projectpartner voor project ‘Het Veen 

Hattem’. Jouw adviseur is op de hoogte van het gehele project, op zowel 

technisch als bouwkundig gebied. Zo kunnen wij jou efficiënt helpen en 

voorzien van goed advies. 

• Jouw sanitair en tegels worden geleverd met volledige Woningborg garantie. 

Laat je 
inspireren!
Enthousiast geworden door deze brochure? Bezoek onze website of 

volg ons op social media. Daar vind je handige tips en houden wij je 

op de hoogte van de nieuwste tegel, sanitair en keukentrends. 

/qoqonstudio

@qoqonstudio

www.qoqon.nl

Jouw 
projectstudio
Qoqon Ermelo

Lokhorstweg 26 3851 SE Ermelo

0341 - 37 10 80 info@qoqon.nl



Voorbehoud verkoopdocumentatie

Aan de informatie en afbeeldingen in deze brochure kunnen 
geen rechten worden ontleend. De getoonde illustraties, foto’s en 

plattegronden geven een impressie van het project.


