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Wonen in 
PANNINGEN
Panningen is het grootste dorp in de Gemeente Peel en Maas. De voormalige 
schoollocatie zal de komende jaren omgevormd worden tot een nieuw woonge-
bied.

De locatie ligt tegen het winkelhart van Panningen aan, met meer dan honderd 
winkels in en rondom het centrum. Naast het winkelen zijn er ook vele gezellige 
terrassen en eetgelegenheden. 

Panningen is daarnaast centraal gelegen tussen de steden Roermond, Weert en 
Venlo.

Perceelgroottes ca.
  1 169 m2
  2 163 m2
  3 163 m2
  4 169 m2
  5 120 m2
  6 120 m2
  7 120 m2
  8 120 m2
  9 120 m2
  10 120 m2
  11 120 m2
  12 120 m2
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‘Fijn wonen’ is het succes van de samenwer-
king van het bouwteam, dat bestaat uit de 
architect, aannemer en ontwikkelaar. Deze 
samenwerking start bij de ontwikkelaar die 
op zoek gaat naar de mooiste bouwplekken. 
Na deze gevonden te hebben, starten meteen 
de gesprekken met de architect die vervolgens 
aan de slag gaat met de eerste schetsen. Door 
een juiste samenwerking weten alle partijen 
wat er van elkaar wordt verwacht, waardoor 
uitermate goede woonconcepten ontstaan.

De visie van het team bestaat voornamelijk uit 
het denken vanuit de wensen van de toekom-
stige bewoners. Continu wordt er gedacht aan 
verbeteringen tot in het kleinste detail. Als ko-
per wilt u namelijk een huis kopen dat voldoet 
aan alle wensen. En hoe beter alles klopt, hoe 
prettiger u woont. De keuze van een architect 
is dan ook niet zomaar een keuze. Doordat 
ontwikkelaar HVG Real Estate dezelfde visie 
heeft als Janssen Wuts Architecten ontstaat er 
een vaste samenwerking om een hoog niveau 
te behalen.

Architectuur is niet enkel het ontwerp. Het is 
ook de expertise in technische uitwerking. Bij 
een bouwproject komt er heel veel kijken en 
de bouwregels en voorschriften worden meer 
en meer. Bij Janssen Wuts Architecten werken 
dan ook meerdere personen, met elk een eigen 

expertise, tegelijkertijd aan de projecten van 
HVG Real Estate. Kwaliteit en zekerheid staan 
voorop. Hier maakt duurzaamheid een steeds 
belangrijker deel van uit. Wij zijn dan ook 
altijd bezig met de nieuwste ontwikkelingen in 
duurzaamheid zonder het budget uit het oog 
te verliezen. Hierdoor kunnen we betaalbare 
woningen met de hoogste kwaliteit realiseren. 
Als u als koper naast prettig wonen ook nog 
eens lagere energiekosten hebt dan normaal, is 
dat natuurlijk een plezierig voordeel.

Uw toekomstige woning is bij ons dan ook in 
goede handen. Janssen Wuts Architecten is 
een Limburgs architectenbureau met werk-
zaamheden in heel Nederland. Het wordt ge-
leid door architecten Hans Janssen en Arthur 
Wuts, en met een team van 14 medewerkers 
combineren wij onze kennis om tot creatieve 
oplossingen te komen. In ons werkveld van 
architect én interieurarchitect begeleiden we 
onze projecten compleet van A tot Z met onze 
professionele en informele werkwijze.

Wij verheugen ons op de ontmoeting met u 
als nieuwe bewoner, met als kernopdracht: 
‘Maak voor u de mooiste woning waar u heel 
gelukkig mee bent!’

Arthur Wuts

De visie van
JANSSEN WUTS ARCHITECTEN
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Stoer, Duurzaam en Samen
WONINGTYPES	
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Indeling

De patiowoningen zijn ingedeeld met een levens-
loopbestendig karakter, wat inhoudt dat alle basis-
voorzieningen zich op de begane grond bevinden. 

De eerste etage beschikt over een technische ruimte 
in combinatie met een open ruimte, welke vrij in 
te delen is. Deze ruimte zou bijvoorbeeld kunnen 
dienen als slaapkamer, hobbykamer, kantoorruimte 
of een tweede badkamer i.c.m. een slaapkamer. 

De woningen zullen conform de laatste milieueisen 
gebouwd worden. Dit betekent dat de woningen 
onder andere gasloos, BENG gecertificeerd en goed 
geïsoleerd zijn. Daarnaast worden de woningen 
voorzien van een bitumen dak in combinatie met 
zonnepanelen en zal het hemelwater op eigen ter-
rein geïnfiltreerd worden. 

Tot slot zal een gebalanceerd ventilatiesysteem 
inclusief WTW en een warmtepomp met een lage 
temperatuur vloerverwarming toegepast worden. 
Uiteindelijk zullen de woningen conform de huidige 
wetgeving/BENG berekening opgeleverd worden.

* Toilet op de badkamer is optioneel.
* Ingetekende indeling verdieping is volledig optioneel.

PATIOWONINGEN
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Indeling

De rijwoningen zijn ingedeeld met een ruime 
woonkamer en een open keuken, die direct in 
verbinding staat met de achtertuin. 

Op de eerste verdieping bevinden zich maar liefst 
drie slaapkamers, een ruime badkamer en een 
berging, waarin de technische ruimte zich be-
vindt. Tot slot bevindt zich op de zolder een open 
opslagruimte. 

De woningen zullen daarnaast conform de laatste 
milieueisen gebouwd worden. Dit betekent dat 
de woningen onder andere gasloos, BENG gecer-
tificeerd en goed geïsoleerd zijn. 

Daarnaast worden de woningen voorzien van 
zonnepanelen en het hemelwater zal op eigen 
terrein geïnfiltreerd worden. Verder zal een geba-
lanceerd ventilatiesysteem inclusief WTW en een 
warmtepomp met een lage temperatuur vloerver-
warming toegepast worden. Uiteindelijk zullen 
de woningen conform de huidige wetgeving/
BENG berekening opgeleverd worden. 

* Toilet op de verdieping is optioneel.
* Openslaande tuindeuren zijn optioneel, standaard één tuindeur
   met raam links en rechts.

RIJWONINGEN
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Met gezonde nieuwsgierigheid, uitdagende creati-
viteit en nuchter ondernemerschap zijn wij altijd 
op zoek naar nieuwe kansen. Als onafhankelijke 
projectontwikkelaar creëren we leefomgevingen 
waarin anderen hun dromen kunnen waarmaken. 
Met uitsluitend nieuwbouwprojecten in landelijke 
gebieden als ook op de strategische plaatsen in ste-
den. Wij bouwen aan de dromen van morgen, en 
dat al tientallen nieuwbouwprojecten en honder-
den objecten lang. 

We zijn alert al het gaat om maatschappelijke 
ontwikkelingen en laten deze meewegen in onze 
besluitvorming. Zo houden we onder andere reke-
ning met demografische ontwikkelingen.

Steeds meer mensen gaan op zoek naar een wo-
ning die voorbereid is op de toekomst, een plek 
welke nu en in de toekomst van alle gemakken 
is voorzien. Het leefgenot groeit met het indivi-
du mee in deze levensloopbestendige woningen, 
waarbij alle voorzieningen en comfort zich op één 
niveau verenigen. 

Bovendien liggen de ecologische ontwikkelingen 
dagelijks onder de loep. Door de ontwikkeling van 
onze gasloze woningen dragen we een belangrijk 
steentje bij aan de duurzaamheid. Daarnaast le-
veren de energiezuinige woningen natuurlijk ook 
een financieel voordeel op voor de bewoners.

Building your dreams

Als succesvol vastgoedbedrijf, gevestigd in Roer-
mond garanderen wij u topkwaliteit en betrouw-
baarheid. Voor alle onderdelen in het vastgoed-
proces. Wij bieden u het complete scala: van de 
aankoop van de grondstukken, het ontwikkelen 
van concepten tot de uitvoering van het vastgoed. 
Ook diensten zoals verkoop, verhuur en property-, 
facility- en asset management maken deel uit van 
ons portfolio. Het is onze hoogste prioriteit om 
optimaal te voldoen aan uw persoonlijke eisen en 
wensen. We streven daarbij naar een probleem-
loze afwikkeling van alle te doorlopen processen. 
Het aangename van samenwerken met HVG is 
het delen van ieders kennis om tot echte synergie 
te komen. HVG is een vertrouwde partner voor 
wooncorporaties, zorginstellingen, gemeenten en 
collega-ontwikkelaars. Ons netwerk is breed en 
hecht: van architecten, stedenbouwkundigen en 
adviseurs tot uitvoerende partijen. Door het delen 
van kennis, ervaring en ook risico’s bieden we 
onze klanten de zekerheid van een stevig funda-
ment. Daarnaast hebben we met onze partners de 
verstandhouding om elkaar uit te dagen om buiten 
de gebaande paden te denken. 

HVG Real Estate realiseert
DE	DROMEN	VAN	MORGEN
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Natuurinclusief

De woningen in dit plan worden natuurinclusief  gebouwd. Bij 
natuurinclusief bouwen wordt rekening gehouden met de natuur, 
die als het ware wordt geïntegreerd in de bouw van de woningen. 
Zo zorgen we samen voor een fijne en gezonde leefomgeving voor 
mens en dier. Te denken valt aan extra groenvoorzieningen,
maar ook aan behuizing voor de nodige dieren, zoals vogelsoorten 
en insecten, die wordt geïntegreerd in de gevel.

Deze elementen samen zorgen voor stedelijk groen, waardoor er 
meer verkoeling is in de zomerhitte, zuivering van de lucht plaats-
vindt én er ruimte wordt gecreëerd voor de nodige fauna die deze 
natuur in stand houdt.

De woningen in Panningen worden onder andere voorzien van 
nestkasten, voor bijvoorbeeld de gierzwaluw, bijenstenen en in de 
achtertuin een gaashekwerk voorzien van Hederabeplanting. Zo 
werken we samen aan een goede biodiversiteit en een prettig en 
duurzaam leefklimaat.

BOUWEN
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De voordelen van 
NIEUWBOUW
Comfort 
De woning is optimaal geïsoleerd tegen kou, hitte 
en geluid. Dit zorgt voor een uitermate comforta-
bel gevoel in de woning.

Duurzaamheid 
De woning is geïsoleerd met de nieuwste materi-
alen en wordt duurzaam verwarmd. Hierdoor is 
de CO2 uitstoot een stuk lager dan bij een be-
staande woning. 

Energielasten 
Een nieuwbouwwoning moet minimaal voldoen 
aan energielabel A. De woning is dan uitermate 
goed geïsoleerd, waardoor er bespaard wordt op 
de energielasten. 

Flexibiliteit 
De woning is geheel naar eigen inzicht in te rich-
ten. De keuken kunt u bijvoorbeeld zelf uitkiezen 
en indelen. Tevens zijn er vele varianten mogelijk 
voor de aankleding en indeling van de woning.

Financieel voordeel 
Overdrachtskosten, makelaarskosten, taxatiekos-
ten en kosten voor de transportakte zijn niet van 
toepassing op een nieuwbouwwoning.

Onderhoud 
Alles aan de woning is nieuw, hierdoor is er de 
eerste jaren geen of nauwelijks onderhoud. 

Veiligheid 
Het moderne hang- en sluitwerk en de eisen van 
het bouwbesluit zorgen ervoor dat de kans op 
inbraak aanzienlijk kleiner is bij nieuwbouwwo-
ningen.

Lagere maandlasten 
De hypotheekrente is vaak lager dan bij een be-
staande woning. Dit heeft te maken met 
de actuele duurzaamheidseisen van een nieuw-
bouwwoning, waardoor er een hoger energielabel 
wordt behaald.

Ruimte 
De woning voldoet aan de eisen van het bouw-
besluit. Plafonds en deuren zijn hoger, ruimten 
voldoen aan minimale afmetingen 
en trappen zijn minder stijl dan bij bestaande 
woningen.

Waardevaste toekomst 
Ook in deze tijd is een nieuwbouwwoning 
een goede investering waarbij op lange termijn 
meestal de waarde toeneemt.
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door HVG Real Estate
KOPERSBEGELEIDING

Een nieuwbouwwoning wordt standaard 
casco opgeleverd, wat inhoudt dat de 
woning zonder enige afwerking wordt 
overgedragen aan de nieuwe bewoner.

Vaak wordt het kooptraject van een 
nieuwe woning gezien als een drukke 
periode, waar ook vaak de nodige stress 
bij komt kijken. 

HVG Real Estate heeft daarom voor u 
een extra service toegevoegd aan het 
kooptraject van een nieuwbouwwoning, 
zodat u gerust even achterover kunt 
leunen. Deze extra service is de keuze-
mogelijkheid voor het Woonklaarpakket 
voor de afwerking van uw woning. 

Bij de aankoop van uw nieuwbouwwo-
ning krijgt u van ons een Kopersbege-
leider toegewezen. Deze is verantwoor-
delijk voor alle communicatie tussen u 
en onze onderaannemers. Hier kunt u 
vanaf het eerste moment terecht met al 

uw vragen over het Woonklaarpakket, 
zodat uw droomwoning gerealiseerd kan 
worden. 

Wanneer het standaard-pakket niet 
volledig aansluit bij uw wensen, inven-
tariseert de kopersbegeleider uw woon-
wensen zorgvuldig en denkt graag met u 
mee om uw nieuwe woning tot een thuis 
te maken.

De keuzemogelijkheden zijn eindeloos 
bij het Woonklaarpakket, denk onder 
andere aan de keuze voor diverse vloe-
ren, wandafwerking, een keuken en een 
tuin, volledig in de stijl die bij u past. 

Dit is slechts een greep uit de mogelijk-
heden die de kopersbegeleider met u zal 
doornemen. 
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Woonklaar
PAKKET
Het Woonklaarpakket bestaat uit de volgende keuzemogelijkheden:

✳ Erfafscheidingen en poorten
✳ Bestrating
✳ Tuinaanleg
✳ Overkappingen, pergola’s, speeltoestellen
    en vlonders
✳ Rolluiken, screens en insectenwering
✳ PVC, laminaat, parket en tegelvloeren
✳ Keukens
✳ Verfwerk, stucwerk, renovliesbehang
✳ Verhuisservice
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Een woning met
ZEKERHEID
Peil van de woning
Het peil -P-, van waaruit alle hoogten en diepten 
worden gemeten, komt overeen met de bovenkant 
van de begane grondvloer. De juiste maat wordt 
bepaald in overleg met Bouw- en Woningtoezicht 
van de gemeente Peel en Maas.

Grondwerk
De nodige grondwerken worden uitgevoerd voor
funderingen en leidingen. De tuinen worden afge-
werkt met de grond die op het terrein aanwezig
is. Hoogteverschillen in de voortuin c.q. achtertuin
worden opgevangen door middel van taluds. Niet 
op de tekening aangegeven taluds zijn niet uitgeslo-
ten.

Rioleringswerken
De buitenriolering wordt uitgevoerd in PVC, Ko-
mokeur. Er wordt een gescheiden rioleringssysteem 
toegepast.
Het regenwater wordt geïnfiltreerd op eigen terrein.

Fundering
De fundering van de woning wordt uitgevoerd
conform het funderingsadvies van de constructeur.

Metselwerken
✳ De buitengevel bestaat uit gevelsteen metselwerk 
    en rockpanel elzen gevelbekleding vakken.
✳ De binnenspouwbladen van de woning worden
    uitgevoerd in kalkzandsteen.
✳ De dragende muren van het binnenmetselwerk

    worden uitgevoerd in kalkzandsteen.
✳ De niet dragende muren worden uitgevoerd in
    gipsblokken of gasbeton elementen.

Tegelwerken
✳ De wanden van het toilet en de badkamer 
    worden afgewerkt met wandtegels, afmeting  
    150x200 mm.
✳ De vloeren van het toilet en de badkamer
    worden afgewerkt met vloertegels, afmeting
    300x300 mm.

Kozijnen
✳ Buitenkozijnen, raamkozijnen en deuren: 
    worden uitgevoerd in hout bij zowel de rij- als de
    patiowoningen.
✳ Binnenkozijnen: de binnenkozijnen worden
    uitgevoerd als stalen montagekozijnen met   
    bovenlicht.

Trappen
✳ Voor de toegang van de eerste verdieping wordt
    een dichte, fabrieksmatig wit gegronde vuren
    houten trap geplaatst. 
✳ Langs deze trappen wordt aan de muurzijde een
    hardhouten muurleuning gemonteerd.
✳ Voor de toegang van de tweede verdieping wordt
    bij de rijwoningen een vlizotrap geplaatst.

Daken
✳ De schuine dakconstructie van de rijwoningen   
    bestaat uit dakpannen.

✳ De dakconstructie van de patiowoningen is uit-
    gevoerd als plat dak met bitumineuze dakbede-
    king. De daken worden afgewerkt met een 
    aluminium daktrim en worden gedeeltelijk met
    met sedum bekleed.

Afwerking
✳ De vloeren van de woning worden afgewerkt met
    een cementdekvloer. M.u.v. zoldervloer rij-
    woningen.
✳ De wanden van de woning worden behangklaar
    afgewerkt, met uitzondering van de betegelde
    wanden en de wanden van de meterkast,
    trapkast en zolder.
✳ De wanden boven het tegelwerk van de 
    badkamer en het toilet worden afgewerkt met
    structuurspuitwerk.
✳ De wanden van de badkamer worden afgewerkt
    met tegels tot ca. 180 cm hoog (douchehoek 
    wandtegels tot aan plafond) en de wanden van
    het toilet worden afgewerkt met tegels tot ca. 120
    cm hoog.
✳ De betonplafonds in de woning worden voorzien
    van structuurspuitwerk.

Ventilatie
De woning wordt voorzien van een mechanisch
ventilatiesysteem met warmteterugwinning. Verse
buitenlucht wordt naar binnen gebracht en vervuil-
de binnenlucht wordt naar buiten afgevoerd. De 
warmte van de afgevoerde lucht wordt afgegeven 
aan de (nog) verse, nog niet opgewarmde lucht.
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aan de (nog) verse, nog niet opgewarmde lucht.
Met een schakelaar is het systeem in verschillende
standen te zetten.

Keukeninrichting
Er wordt geen keukeninrichting aangebracht.

Waterinstallatie
Koudwater: de volgende tappunten worden 
                     aangesloten:
✳ Keuken: aanrecht (afgedopt), vaatwasser 
    (afgedopt)
✳ Toilet: closet en fontein
✳ Badkamer: douche- en wastafelcombinatie (geen
    tweede toilet aanwezig, wel rioolaansluiting).
✳ Rijwoningen, technische ruimte:
    aansluitpunt warmtepomp, aansluitpunt
    wasmachine
Warmwater: de volgende tappunten worden 
                       aangesloten:
✳ Keuken: aanrecht (afgedopt)
✳ Badkamer: douche- en wastafelcombinatie

Zonnepanelen
De woning wordt voorzien van zonnepanelen
zodat wordt voldaan aan de BENG berekening.

Verwarmingsinstallatie
De centrale verwarmingsinstallatie wordt uitge-
voerd als lage temperatuur vloerverwarming op de 
begane grond en op de verdieping. In de badkamer 

wordt een elektrische radiatorkachel gehangen.
De binneninstallaties van de rij- en patiowonin-
gen zullen worden aangesloten op een luchtwater 
warmtepompinstallatie. Deze zet de buitenlucht
op een energiezuinige manier om in warm water.
Het is een milieuvriendelijk alternatief voor
de traditionele verwarmingsketel. De lucht-water
warmtepomp heeft een binnenunit en een buiten-
unit op het dak.

De temperatuurregeling vindt plaats door middel 
van een kamerthermostaat in de woonkamer.
Onderstaande temperaturen kunnen worden
gehandhaafd bij gelijktijdige verwarming van alle
te verwarmen ruimten:
✳ Woonkamer    22 °C
✳ Verkeersruimte en toilet   18 °C
✳ Keuken     22 °C
✳ Slaapkamers    18 °C
✳ Badkamer     22 °C
✳ Berging patiowoningen   18 °C

Overig
✳ De woningen worden gebouwd onder
    Woningborg garantie.
✳ Aan deze brochure kunnen geen rechten
    worden ontleend.
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Ontwikkelaar

T: 0475 - 79 40 10
E: info@hvgrealestate.nl
I:  www.hvgrealestate.nl

Verkoop

T: 077 - 308 2232
E: makelaardij@bouten-groep.nl

I:  www.boutenmakelaardij.nl


