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In Alphen aan den Rijn, waar het voormalige bankkantoor van de
Rabobank aan de Laan der Continenten is omgebouwd tot 44 studio’s
en tweekamerappartementen. En ondanks de drukke wegen zijn de
appartementen voorzien van een mooi balkon, waar men dankzij het iets
hogere hekwerk dan wel gehele beglazing rustig buiten kunt zitten.
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Laan der Continenten, voor

Bij zowel nieuwbouw als renovaties van hoogbouw zijn balkons met balkonbeglazing niet meer
weg te denken. Dat is natuurlijk vanwege de weersomstandigheden in Scandinavië, maar het levert
ook meer wooncomfort en leefruimte op.
Van der Zwan Vastgoed

Van kantoorruimte tot
appartementen

Projectdata
Laan der Continenten 162

Oplevering balkons: 2019

Balco balkon: Open balkonoplossing met

Alphen aan den Rijn

Aantal balkons: 40

balkonbeglazing

Aannemer: Van Rhijn bouw Katwijk

Constructie/montage: Door middel van

Type project: Transformatie

kolommen zijn de balkons achteraf
gemonteerd tegen de bestaande gevel
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Volwaardig appartementencomplex
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Constructief goed mogelijk
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