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 Vlassak-Verhulst 
Klassewoningen met karakter
Sinds 1970 realiseerde Vlassak-Verhulst meer dan 1000 prachtige villaprojecten van 

topkwaliteit. Sinds enkele jaren zijn zij marktleider en trendsetter in exclusieve 

villabouw. Omdat vakmanschap leidt tot meesterschap, wordt de naam Vlassak-

Verhulst in verscheidene publicaties en tijdschriften als kwaliteitslabel vermeld. 

Een bouwpartner die zijn ervaring, zijn visie en zijn vakmanschap graag met u deelt. 

Om, samen met u, een woonproject te realiseren dat in alles de perfecte weerspie-

geling is van uw woondynamiek en uw levensstijl. 
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NIEUWBOUW
Totaalconcept
Vlassak-Verhulst verenigt alle bouwdisciplines onder één dak. Zo kunnen wij 
uw bouwproject echt ter harte nemen, van ontwerp tot oplevering. Opteert u 
voor een integraal project, met inbegrip van uw interieurinrichting van uw do-
mein? Interieurarchitecten en landschapvormgevers worden vanaf de ontwerp-
fase bij het project betrokken, zodat u zeker kan zijn van een perfecte harmonie 
tussen binnen en buiten, tussen architectuur, interieur en omgeving. 

Kwaliteit
Of uw voorkeur uitgaat naar klassieke geïnspireerde architectuur of eerder naar 
de strakkere lijnvoering van de eigentijdse woonarchitectuur; Vlassak-Verhulst 
pakt elke stijloefening aan met dezelfde zin voor perfectie, dezelfde passie voor 
authenticiteit en dezelfde grondige kennis van zaken. U wordt vanaf dag één 
geadviseerd en begeleid door eigen architecten en interieurarchitecten die uw 

project uitwerken zoals u het in gedachten had. Onze villa’s onderscheiden zich 
niet enkel door een mooi uitgebalanceerde vormgeving en verhoudingen, maar 
ook door de verzorgde detailafwerking in de uitvoering. Bij Vlassak-Verhulst is 
een detail nooit zomaar een detail.

Authenticiteit
Villa’s van Vlassak-Verhulst laten zicht met niets vergelijken. Ze hebben geen 
pretentie, maar stralen klasse, sfeer en persoonlijkheid uit. Onze creaties maken 
op een natuurlijke manier deel uit van onze leefomgeving. De voorliefde van ons 
creatief team gaat uit naar zowel tijdloze, rustige klassiekers met een ingetogen 
charme, alsook naar hedendaagse woningen met zuivere architecturale lijnen. 
Beiden met de juiste verhoudingen die naadloos integreren in het landschap van 
de lage landen. 

HEDENDAAGSE VILLA
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Landgoed “Larendael”

Al meer dan 40 jaar is Vlassak-Verhulst een begrip in het realiseren 

van nieuwbouw-en renovatieprojecten van de hoogste klasse.
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Wonen op een landgoed in het Gooi lijkt een droom. Op één van de mooiste locaties van 

Laren, realiseerde Vlassak-Verhulst het Landgoed “Larendael”. Met zicht op een prachtig 

aangelegde tuin is dit een droomlocatie om te wonen en te genieten op het allerhoogste 

niveau. De gemeente Laren is verheugd over deze vijf prestigieuze appartementen met 
exclusieve allure.

Qua architectuur werd  met veel respect een harmonieuze combinatie verworven tussen duurzame bouwmaterialen en juiste sym-
metrische vormgeving. Dit neoclassicistisch landhuis bevat vier luxueuze appartementen, allen voorzien van veel licht en ruimte, 
alsook een prachtig penthouse met alle denkbare luxe.
Rondom het landhuis, dat de grandeur ademt van een mooie château, werd een magnifi ek privé-park van ruim 1 hectare aan-
gelegd. Het park integreert qua ontwerp en aanplant op natuurlijke wijze in de bestaande aanplant van het Goois natuurreservaat. 
Hierdoor wordt de indruk van een authentiek landgoed extra versterkt.
Landgoed “Larendael” is een zeer representatieve en uitzonderlijk comfortabele “thuishaven”. De entree is geheel in stijl afgewerkt 
met exclusieve materialen en er zijn overal dubbele inkomdeuren. Er is een lift voorzien die u naar uw appartement brengt.

Elk appartement heeft de beschikking over twee ruime parkeerboxen, waarin 2 tot 4 wagens kunnen geparkeerd worden, in de 
parkeergarage onder het gebouw en twee parkeerplaatsen op  het buitenterrein, waar een geheel omgroeide parkeerplaats werd 
aangelegd. In het zonnigste hoekje van het afgesloten park kunnen de bewoners genieten van een mooi buitenzwembad en een 
riant badhuis. Dit laatste herbergt een sauna, een douche met omkleedruimte, een toilet en een fi tnessruimte  met openslaande 
deuren met een heerlijk terras met zicht op het zwembad en de tuin.

Voor meer informatie over wonen op Landgoed “Larendael” kunt u contact opnemen met Jo Lauryssen
Tel.: +32 (0)3685 07 00, M/BE: +32 (0)495 20 21 55, M/NL: +31 (0)6 28 942 539

www.vlassakverhulst.com
www.larendael.nl

Appartement 2 
(casco gelijkvloers met privé terras)
en appartement 4 (casco), 1ste verdieping
en appartement 3, (instapklaar) 
zijn nog te koop.
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KLASSIEKE VILLA

HEDENDAAGSE VILLA
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Vlassak-Verhulst
‘s Gravenhof
Moerstraat 53
2970 ’s-Gravenwezel
België
Tel.: +32 (0)3 - 685 07 00
www.vlassakverhulst.com

RENOVATIE
Totaalconcept
Renoveren is een kunst op zich, een discipline die Vlassak-
Verhulst beheerst tot in de puntjes. De ambachtelijke ex-
pertise waarmee we huizen bouwen passen we ook toe bij 
de renovatie van uw woning. Elke verbouwing wordt even 
zorgvuldig voorbereid en uitgevoerd als een nieuwbouw-
project. Met stylistische nauwgezetheid en vakkundige 
precisie inzake hedendaags woon- en leefcomfort. 

Service
Correcte afspraken en de inzet van een gespecialiseerd 
team van ontwerpers, bouwkundig ingenieurs, projectlei-
ders en interieurarchitecten, maken van Vlassak-Verhulst 
de ideale renovatiepartner. Kwaliteit is van essentieel be-

Vlassak-Verhulst verwelkomt u 

op TEFAF Maastricht 2014

Met veel genoegen zullen wij U verwelkomen 

op deze beurs te Maastricht op onze stand 802.

De TEFAF-beurs is intussen een vermaard

internationaal evenement geworden. 

Deze prestigieuze beurs gaat dit jaar door van 

vrijdag 14 maart tot en met zondag 23 maart. 

Wij kijken graag uit naar uw aanwezigheid en 

wensen U alvast een aangenaam bezoek toe.

Voor meer informatie: www.tefaf.com

lang. Zo werkt Vlassak-Verhulst uitsluitend met de beste 
vakmensen in eigen beheer, met respect voor uw intimi-
teit en uw private leefomgeving.

Gepersonaliseerd
De restyling van uw woning of uw interieur, de uitbrei-
ding van uw woon- of werkruimte, de vernieuwing van 
uw keuken of badkamer, uw woning aanpassen aan de 
nieuwe energienormen,… Welke renovatie u ook op het 
oog hebt, Vlassak-Verhulst staat garant voor correcte af-
spraken, een nauwgezette opvolging, een professionele na-
service en de bijbehorende onderhoudswerken. Als u wilt 
weten wat dat praktisch inhoudt, neem dan contact met 
ons op voor een vrijblijvende afspraak en kennismaking.

KLASSIEK LANDHUIS
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