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Een overzicht van de variëteit 
van onze specialisaties en 
projecten van dit Nederlandse 
aannemersbedrijf. 
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Een uniek luxe design villa  
die dit najaar zal worden  
gebouwd in Altea la Vella met 
oog voor detail. Grote opper-
vlakte aan terrassen met 4 
slaapkamers en 3 badkamers 
en veel meer.
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Al 10 jaar hét Nederlandse 
aannemersbedrijf aan de  
Costa Blanca voor luxe 
nieuwbouw, renovatie en 
zwembaden.

Het resultaat van een uitge-
breide en complete structuur 
renovatie van een bouwval 
naar een luxe villa met een 
complete nieuwe indeling en 
moderne look.
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PROJECTEN NIEUWBOUW
DROOMVILLA

RENOVATIE
LUXE VILLA
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01 I VOOR & NA
OVERDEKT DAKTERRAS

De wens van de klant was een overdekt terras grenzend aan de woonkamer op  
de 1e verdieping in dezelfde stijl als beneden. Bovendien was het een noodzaak om  
een makkelijkere entree naar het zwembad te maken.

PROJECTEN
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NIEUWBOUW

AANBOUWEN & BIJBOUWEN

RENOVATIE

ZWEMBADEN & BADKAMERS

Een extra slaapkamer, badkamer of een garage, serre, balkon of overdekt 
terras etc. zijn slechts enkele voorbeelden die het woonplezier en de waarde 
van uw woning kunnen verbeteren. Wij denken graag met u mee en adviseren  
u hierin aan de hand van de nodige voorbeelden van eerdere projecten.

Onze nieuwbouwprojecten gaan in nauwe samenwerking met het  
architectenbureau Arquiforma die zowel zorgt voor een uniek en praktisch 
design als het verkrijgen van de vergunningen bij de gemeente. Dit wordt dan  
gevisualiseerd door middel van een 3D presentatie zodat u perfect idee  
krijgt van het eindresultaat. 

Wij zijn een ervaren renovatie team; of dat nu een complete structuur  
renovatie is of een kleinere, gedeeltelijke renovatie. Wij denken met u mee 
om de beste en mooiste oplossingen te vinden voor het door u gewenste 
eindresultaat en kunnen u een aantal voorbeelden laten zien van gedane 
renovaties.

Ook de aanleg van nieuwe zwembaden (normaal of overloop/infinity) wordt 
door ons bedrijf gedaan en kan worden gecomplementeerd met verwarming,  
jacuzzi, fontein/waterval kraan, verlichting etc. In het badkamer assortiment  
kunnen wij u voorzien van praktische ideeën en hebben wij een grote keuze  
aan materialen en leveren we (design) merken sanitair.

PROJECT OMSCHRIJVING
Het veranda terras is qua stijl een kopie van het terras 

op de begane grond geworden met een nieuw gemaakte 
externe trap naar beneden. Door de aanbouw van de 

nieuwe veranda met nieuw dak is het bestaande  
dakterras automatisch vergroot van 20 m2 naar 40 m2.

PROJECT DETAILS
•  Oppervlakte - 35 m2

•  Plaats - La Nucia
•  Aanbouw - Het creëren van een veranda 
 op de 1e verdieping met trap naar het zwembad; 
 een vergroting van het bestaande dakterras
• Stijl - Mediterrane stijl
• Uitvoering - januari 2017

VOOR VOOR

Het Nederlandse aannemersbedrijf Daan Groen heeft zich tijdens de 10 jaar lange 
werkervaring aan de Costa Blanca gespecialiseeerd in de volgende werkzaamheden.
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02 I NIEUWBOUW 
ALTEA

ARCHITECT: Arquiforma / PROMOTER: TripleA Houses S.L. / BOUW: Daan Groen Hedaro S.L.
Voor uitgebreide details en extra beeldmateriaal van dit project zie www.daangroen.com

Deze nieuwbouw villa is ontworpen volgens een uniek 
design waarbij het zicht en de lichtinval de inspiratie 
waren voor een logische en praktische indeling voor  
optimaal woongenot. Dit alles in combinatie met het 
gebruik van hoogwaardige, kwalitatieve en duurzame 
materialen, resulteert in een exclusieve villa op een 
mooie, rustige en groene lokatie in Altea la Vella met 
prachtig zeezicht.
 

Een samenwerking tussen Hedaro Obras S.L. en 
Triple A Houses S.L. en architectenbureau Arquiforma.

PROJECT DETAILS
• Bebouwde oppervlakte - 300 m2

• Terrassen – 231 m2 met zeezicht
• Plaats – Altea la Vella – Sierra Bernia
• Luxe nieuwbouw villa 
• Gebruik van hoogwaardig kwali- 
 tatieve en duurzame materialen
• Lift

PROJECT OMSCHRIJVING
Vanaf najaar 2017 zal worden begonnen met de bouw van deze nieuwbouw 
design villa bestaande uit 2 verdiepingen met een totaal van 4 slaapkamers 
en 3 badkamers en een infinity pool betegeld met grijze glasmozaieken 
tegels omringd door grote terrassen. De oprit en het dakterras hebben een 
oppervlakte van 170 m2 en leidt naar de garage. Deze villa wordt gebouwd 
volgens de laatste normen met energie certificaat Label A.
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03 I RENOVATIE
LUXE VILLA ALTEA

PROJECT DETAILS
• Aantal m2 - 400 m2

• Plaats - Altea
• Renovatie - oude (bouwval) villa
• Zwembad - totaal vernieuwd;   
 met verwarming en verlichting
• Natuurstenen tegels op gevel   
 van de toren
• Materialen - buitenzijde villa 
 glad gestuukt (monocapa) 
•  Nieuwe kozijnen, hekwerk 
 ballustrades en leuningen 
• Compleet nieuw dak

PROJECT OMSCHRIJVING
De klanten zijn samen met ons bedrijf de uitdaging aangegaan om van een bouwval villa van minstens 30 jaar oud een 
tijdloze en sfeervolle villa te maken met gebruik van kwalitatieve materialen en een eigentijdse look. Er is een logische, 
nieuwe indeling gemaakt om optimaal gebruik te kunnen maken van de ruimtes en te genieten van een unieke lichtval 
en het terras met zeezicht. De verbouwing omvatte een algehele renovatie van wanden, binnenmuren en waterleidingen.  
De villa is compleet voorzien van nieuwe electra én een professioneel verlichtingsplan.

INTERIEUR: Yvonne de Wit – Facebook Yveshomedesigner 



Het aanleggen van een nieuw zwembad of de renovatie ervan is een project op zich, waarbij de wensen van onze klanten de 
leidraad zijn voor het perfecte eindresultaat. Wij adviseren en voorzien in de keuze van (mozaïek) tegels, verlichting, verwarming,  
jacuzzi en fonteinen of watervallen. Ook het afwerken en betegelen van het omringende terras met buitendouche behoort 
tot de mogelijkheden. Hetzelfde geldt voor uw badkamer, waarvoor wij een uitgebreid aanbod aan (design) merken sanitair  
bieden en een ruime keuze hebben in vloer- en wandtegels. Kortom; een heerlijk zwembad of een mooie badkamer met al het 
comfort dat u wenst, wij realiseren het! 

You can find an English version of this brochure 
on our website: www.daangroen.com

Al 10 jaar gevestigd aan de Costa Blanca als universeel 
aannemersbedrijf met een team van professionele mensen 
met ieder hun expertise in hun vakgebied. Neem geheel 
vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie, een 
bezoek of een offerte.

ZWEMBADEN & BADKAMERS

PROJECT DETAILS
• Afmeting – 10 x 5 meter
• Plaats – Altea
•  Renovatie

• Groene mozaïek tegel 
• Waterval

PROJECT DETAILS
• Op zichzelf staand bad 
 van Villeroy & Boch
• Vrijstaande kraan

• Indirecte verlichting
• Porseleinen betegelde   
 vloer met vloerverwarming

PROJECT DETAILS
• Afmeting – 12 x 6 meter
• Plaats – Altea la Vella

• Nieuwbouw
• Witte glasmozaiek tegel

PROJECT DETAILS
• Natuurstenen wandtegel
• Inbouwkranen

• Houten wastafel blad
• Porseleinen waskom

EN
+34 620 330 798

info@daangroen.com
www.daangroen.com

Carrer El Xop 5
03599 Altea la Vieja


