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Symphony Estates
Wie toe is aan kleiner wonen, maar het gevoel van ruimtelijkheid graag behoudt.
Wie alvast aan de toekomst denkt, maar ook nog van een tuin wil genieten. Wie een
(senioren)appartement overweegt, maar het gemak van wonen op de begane grond op
prijs stelt. Wie op zoek is naar modern comfort, maar wel houdt van een rijke architectuur.
Voor diegene is er Symphony Estates.
Symphony Estates ontwikkelt exclusieve woonconcepten, woningen en appartementen
op de beste centrumlocaties in steden en dorpen. De projecten zijn altijd kwalitatief
zeer hoogstaand, chic, kleinschalig en met een ‘modern classic’ sfeer. Buitenshuis is er
een gezamenlijke hoftuin, die met bomen, bloeiende heesters, hagen en siergrassen
het groene decor vormt waar de bewoners op uitkijken. Een fraai ontworpen poort bij
de entree maakt het voor de bewoners mogelijk om het domein ’s avonds af te sluiten.
Naast de extra veiligheid geeft dit het ook extra cachet.

Het Begijnhof, Rosmalen
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Binnenshuis is er alle vrijheid om in te richten naar eigen smaak en behoefte. Zo kunnen
bewoners van de hofwoningen ervoor kiezen om op de begane grond of op de verdieping hun masterbedroom met ‘en suite’ luxe badkamer te realiseren. De woningen zijn
bouwkundig alvast voorbereid op een privé lift en standaard voorzien van designdeuren, een vide met lichtstraat, een maatwerk woonkeuken, een lounge op de verdieping
en een ‘state of the art’ badkamer. Ook zijn de woningen zeer energiezuinig door de
nieuwste technische installaties, zoals zonnepanelen en een warmtepomp, waarmee de
woning kan worden verwarmd in de winter en gekoeld in de zomer.
De ontwikkeling van een nieuw domein (‘estate’) gebeurt altijd in samenspraak met de
direct omwonenden, die zonder uitzondering enthousiast zijn over het nieuwe concept.
Projectontwikkelaar Symphony Estates staat daarnaast altijd direct in contact met hun
klanten en begeleidt hen persoonlijk bij het aankooptraject en de te maken keuzes bij de
indeling van de woning.

Hof aan het Laar, Gerwen
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Directeur Olaf Schoofs: “Anders dan andere ontwikkelaars beginnen wij met het
eindbeeld en werken vanaf dat punt terug. Dus geen versoberingen om kosten te
besparen, maar juist het optimale: een kwalitatief hoogwaardig woonconcept, waarbij elk
detail zorgvuldig is gekozen. Niet voor niets horen we regelmatig van onze klanten “dit is
zo uniek; dit vinden we nergens anders”. Met een fraaie woonomgeving willen bijdragen
aan het welzijn van mensen, dat is de ambitie van Symphony Estates, samengevat in de
pay off: ‘Designing a Way of Life’.
Klinkt dit u als muziek in de oren? In Dommelen wordt op dit moment Hof aan de Dommel
ontwikkeld, bestaande uit 2 appartementen en 6 hofwoningen. De centrale ligging
midden in het dorp, omringd door prachtige natuur en heel dichtbij het gezellige centrum
van Valkenswaard zijn maar een paar van de pluspunten. Eind 2020 start de verkoop. Kijk
voor meer informatie op www.hofaandedommel.nl of bekijk het totaaloverzicht van alle
projecten op www.symphony-estates.nl.

Hof aan de Dommel, Dommelen
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T 040 - 304 64 76

symphony-estates.nl
info@symphony-estates.nl

