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wonen
in Weert
Grenzend	aan	Noord-Brabant	en	België	ligt	‘De	poort	van	Limburg’,	
zoals	de	mooie	stad	Weert	ook	wel	wordt	genoemd.	Omringd	door	
prachtige	natuurgebieden	is	Weert	een	verzorgingsstad	voor	een	
gebied	waarin	bijna	100.000	mensen	wonen.	De	ligging	binnen	het	
grensoverschrijdende	natuurpark	Kempenbroek	heeft	er	mede	voor	
gezorgd	dat	de	regio	Weert	in	2014	is	uitgeroepen	tot	de	groenste	
regio	van	de	wereld.	Weert	is	een	moderne	stad	met	een	op	veel	
plaatsen	nog	steeds	zichtbare	historie	die	teruggaat	tot	1062.

Lopend	over	de	diverse	promenades	die	de	historische	binnenstad	
rijk	is,	geniet	u	van	een	groot	scala	aan	winkels.	Van	het	moderne	
overdekte	winkelcentrum	‘De	Muntpassage’	waar	ongeveer	50	
winkels	gevestigd	zijn	tot	de	kleine	gezellige	winkeltjes	en	terrassen	
waar	Weert	om	bekend	staat.

Op	cultureel	en	sportief	gebied	heeft	de	stad	veel	te	bieden	met	
onder	andere	een	18	holes	golfbaan,	talloze	sportverenigingen,	de	
grootste	schietbaan	van	West-Europa	De	Wildenberg,	verschillende	
theaters	en	musea,	een	subtropisch	zwembad,	een	zeer	levendige	
carnavalscultuur,	de	op	een	na	grootste	kermis	van	Nederland	en	
heel	veel	fraaie	historische	panden.	Kortom,	Weert	is	een	heerlijke	
plek	om	te	wonen,	te	werken	en	te	recreëren.

Direct	gelegen	aan	de	A2/E25	en	de	Zuid-Willemsvaart	en	met	
een	NS-intercitystation	ligt	Weert	centraal	tussen	Eindhoven	en	
Roermond.	De	stad	is	uitermate	goed	bereikbaar	voor	forensen	en	
strategisch	gelegen	voor	met	name	bedrijven	en	industrie.

bron:	Dedrie	Architecten

fotografie:	Jolanda	de	Jong-Jansen fotografie:	Jolanda	de	Jong-Jansen
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het rustieke karakter
van Leukerplein
Dit	schitterende	woongebied	is	gesitueerd	aan	de	oostzijde	van	
Weert.	Net	buiten	de	wijk	grenst	een	prachtig,	bosrijk	natuurgebied.	
Door	gebruik	te	maken	van	natuurlijke	producten	in	de	nieuwbouw-
woningen	van	deze	wijk,	smelt	het	rustieke	karakter	van	bebouwing	
en	natuur	samen.	Zo	ook	in	de	6	nieuw	te	bouwen	levensloop-
bestendige	woningen	die	u	in	deze	brochure	aantreft.
De	gedeeltelijk	houten	buitengevels	zorgen	voor	een	mooie	en	
rustgevende	uitstraling	die	zijn	weerslag	zal	hebben	op	het	optimaal	
woongenot	van	deze	woningen.	

Door	het	natuurlijke	karakter	leent	dit	gebied	zich	ideaal	voor	het	
maken	van	een	fikse	wandeling	of	een	heerlijke	fietstocht	in	een	
prachtige	omgeving.

Op	enkele	wandelminuten	bevindt	zich	het	nieuwe	winkelcentrum	
Weert-Oost	met	o.a.	een	tweetal	supermarkten	(Jumbo	en	Aldi),	Big	
Bazaar,	The	Read	Shop	Express,	een	cafetaria	en	een	gezondheids-
centrum.	Op	steenworp	afstand	vindt	u	enkele	grote	zaken,	o.a.	
Gamma,	Praxis,	Ep:Tummers	en	diverse	overige	bouw-	en	meubel-
zaken.

De	Weerter	wijk	Leuken,	waar	het	nieuwe	plan	Leukerplein	wordt	
gevestigd,	is	een	rustige	woonomgeving	met	waterpartijen,
speelveldjes	en	diverse	groen-	en	sportvoorzieningen	(o.a.	tennis
en	voetbal).	Het	Weerter	stadscentrum	en	NS-intercitystation	zijn	
binnen	enkele	auto-	en	fietsminuten	bereikbaar.	Vanuit	de	wijk
Leuken	is	er	tevens	een	uitstekende	verbinding	naar	de	N280
richting	Roermond	en	de	autosnelweg	A2	Maastricht	-	Eindhoven.

Leukerplein
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samensmelten met
de omgeving
Het	project	Leukerplein	is	een	ambitieus	plan	waar	we	een	
droomplek	creëren	met	6	levensloopbestendige	en	energie-
zuinige	woningen.	Door	de	gevel	een	houten	uitstraling	te	
geven	willen	we	het	project	laten	samensmelten	met	de	reeds	
bestaande	omgeving,	waardoor	een	idyllische	plek	ontstaat.

Qua	architectuur	hebben	we	besloten	om	aan	te	sluiten	op
de	bestaande	houten	woningen	die	in	de	omgeving	reeds
gerealiseerd	zijn,	zodat	dit	een	passend	geheel	vormt.

Natuurinclusief bouwen
Om	de	samensmelting	tussen	natuur	en	wonen	te
optimaliseren,	informeren	we	bewoners	hoe	zij	hun	tuin	het	
beste	kunnen	inrichten	en	beplanten,	zodat	er	een	natuurlijke	
en	vriendelijke	leefomgeving	ontstaat,	waarin	mensen	graag
wonen	en	trots	zijn	op	hun	woning.
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de visie van
Wauben Architects 

Als	Wauben	Architects	vinden	we	het	belangrijk	
dat	je	je	als	toekomstige	bewoners	prettig	voelt	in	
je	woning	en	woonomgeving.
Het	bewonersgeluk	staat	hierbij	voorop,	we
noemen	dit	‘Form	Follows	Happiness’.

De	voormalige	locatie	van	de	sporthal	en	atletiek-
baan	in	de	wijk	Leuken	wordt	getransformeerd	tot	
aantrekkelijk	woongebied.
De	parkeerplaats	is	inmiddels	samen	met	buurt-
bewoners	omgetoverd	tot	het	Luuëkerpark,	met	
volop	sport-	en	spelvoorzieningen	voor	jong	en	
oud.

Op	een	steenworp	afstand,	langs	de	Sportstaat,	
hebben	we	een	enerverend	woningbouwplan	
ontworpen	met	6	woningen.
Zo	worden	de	tuinen	langs	de	Tromplaan	fraai	
beëindigd	met	een	spraakmakend	half-vrijstaand	
woningontwerp	dat	grote	diversiteit	kent.

De	woningen	zijn	dusdanig	gepositioneerd	dat	ze	
allemaal	voorzien	zijn	van	een	zeer	ruime	tuin.
Op	de	hoeken	zijn	de	woningen	in	de	breedte	
georiënteerd	naar	de	straat.	De	dakopbouw	staat	
hier	los	van	de	naastgelegen	woning.
Op	deze	wijze	wordt	het	individuele	karakter	van	
iedere	woning	geaccentueerd.

Bovendien	zijn	alle	woningen	voorzien	van	een	
eigen	riante	garage,	op	beide	hoeken	zelfs	van	een	
dubbele	garage.

Door	een	ruime	slaapkamer	en	een	integraal
toegankelijke	badkamer	op	de	begane	grond	zijn	
alle	woningen	levensloopbestending.
Daarnaast	zijn	op	de	verdieping	twee	slaapkamers	
voorzien.
Zo	zijn	de	woningen	geschikt	voor	iedere
mogelijke	gezinssamenstelling	en	kun	je	boven-
dien	altijd	in	de	woning	blijven	wonen	-	ook	bij	
veranderende	omstandigheden!

De	woningen	zijn	ontworpen	met	een	zeer	hoge	
duurzaamheidsambitie.	
Naast	een	zeer	laag	energieverbruik	zijn	de
woningen	grotendeels	voorzien	van	een	gevel
in	houten	uitstraling.
Door	een	combinatie	met	warmrode	baksteen	
ontstaat	een	zeer	smaakvol	ensemble	met	een	
sterke	eigen	identiteit.

Wij	zijn	verheugd	met	de	realisatie	van	dit
bijzondere	woningbouwproject.
Een	nieuwe	aantrekkelijke	woonomgeving	waar	
de	toekomstige	bewoners	en	omliggende	buurt	
trots	op	kunnen	zijn!

Bas	WaubenTom	Wauben

project	Wauben:	Maasnielderbeek	Roermond 1110



HVG Real Estate realiseert als projectontwikkelaar 

de dromen van morgen
Met	gezonde	nieuwsgierigheid,	uitdagende	creativiteit	
en	nuchter	ondernemerschap	zijn	wij	altijd	op	zoek	
naar	nieuwe	kansen.	Als	onafhankelijke	projectontwik-
kelaar	creëren	we	leefomgevingen	waarin	anderen	hun	
dromen	kunnen	waarmaken.	Met	uitsluitend	nieuw-
bouwprojecten	in	landelijke	gebieden	als	ook	op	strate-
gische	plaatsen	in	steden.	Wij	bouwen	aan	de	dromen	
van	morgen,	en	dat	al	tientallen	nieuwbouwprojecten	
en	honderden	objecten	lang.

We	zijn	alert	als	het	gaat	om	maatschappelijke
ontwikkelingen	en	laten	deze	meewegen	in	onze
besluitvorming.	Zo	houden	we	onder	andere
rekening	met	demografische	ontwikkelingen.

Steeds	meer	mensen	gaan	op	zoek	naar	een	woning	
die	voorbereid	is	op	de	toekomst,	een	plek	welke	nu	
en	in	de	toekomst	van	alle	gemakken	is	voorzien.	Het	
leefgenot	groeit	met	het	individu	mee	in	deze	levens-
loopbestendige	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	leveren	de	energie-
zuinige	woningen	natuurlijk	ook	een	financieel
voordeel	op	voor	de	bewoners.
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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	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.								

 
woningtypes
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woningtype A

Woningtype	A	heeft	het	complete	woonprogramma	op	de	
begane	grond.	Naast	de	riante	woonkamer,	de	keuken	met	
zicht	op	de	tuin	en	de	garage	bevinden	zich	hier	ook	een	
slaapkamer	en	de	badkamer.
Op	de	bovenverdieping	bevinden	zich	nog	2	slaapkamers.	
Er	kan	worden	gekozen	om	deze	2	ruimtes	bij	elkaar	te
voegen,	zodat	er	een	ruime	hobby-	of	kantoorruimte
bestaat.	De	woning	is	voorzien	van	een	garage	én	een	eigen	
parkeerplaats	vóór	de	garage.	Eventuele	opties	worden	op	
maat	bekeken	door	de	aannemer.

Eigenschappen

		•	perceelgrootte	woning	2:	 	292		m2

		•	perceelgrootte	woning	3:	 	255		m2	(gespiegeld)
		•	perceelgrootte	woning	4:	 	268		m2

		•	perceelgrootte	woning	5:	 	333		m2 (gespiegeld)
		•	vloeroppervlakte	 	 kavel	2/4/5	 kavel	3
						•	begane	grond:	 	 			67		m2      64		m2

          • 1ste verdieping:	 	 			37		m2      37		m2

          •	totaal	GO	wonen:	 	  104		m2                      101		m2

          •	garage:	 	 	 			18		m2      18		m2

		•		energielabel:

1514

begane	grond eerste	verdieping
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Met	een	ruime	entrée	is	het	écht	binnenkomen	in	deze
woning.	Het	gemak	van	alle	voorzieningen	komt	bij	elkaar	
op	de	begane	grond.	Naast	de	praktische	woonkamer	en
de	keuken	die	mooi	in	connectie	staat	met	de	tuin,	zijn	ook	
de	badkamer	en	een	slaapkamer	hier	gesitueerd.
Op	de	eerste	verdieping	worden	2	slaapkamers	gereali-
seerd.	Maar	ook	de	keuze	om	deze	slaapkamers	te	laten	
vervallen	om	er	een	mooie	hobby-	of	kantoorruimte	van	
te	maken	behoort	tot	de	opties.	Mogelijke	opties	kunnen	
samen	met	de	aannemer	worden	besproken.

1716

begane	grond eerste	verdieping
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Eigenschappen

		•	perceelgrootte	woning	1:	 	 	435		m2

		•	perceelgrootte	woning	6:	 	 	449		m2

		•	vloeroppervlakte
						•	begane	grond:	 	 				 			66		m2         

          • 1ste verdieping:	 	 				 			36		m2

          •	totaal	GO	wonen:	 	 	 	102		m2 

          •	garage:	 	 	 			 			30		m2

		•		energielabel:

woningtype B



Janssen Bouwen | Ontwikkelen 
bouwen met een persoonlijke aanpak

Janssen	Bouwen	|	Ontwikkelen,	een	echt	familie-
bedrijf	dat	staat	voor	kwaliteit	en	al	bijna	100	jaar	
uw	persoonlijke	bouwer!	En	daar	zijn	wij	trots	op.	
Naast	onze	persoonlijke	aanpak	hebben	we	ons	
vanaf	de	start	van	ons	bedrijf	onderscheiden	met	
het	bieden	van	kwaliteit.	U	mag	dus	gerust	hoge	
eisen	stellen	aan	onze	werkzaamheden,	dat	doen	
wij	ook.	Als	specialist	in	nieuwbouw	van	woning-
bouw	tot	utiliteitsbouw	zijn	we	dagelijks	met	
meer	dan	60	vaklieden	voor	ú	persoonlijk	aan	het	
werk.	Met	vakmanschap,	kennis	en	kunde	reali-
seren	wij	ieders	project.	Iedereen	draagt	letterlijk	
een	steentje	bij.

Als	middelgroot	en	regionaal	opererend	bouw-
bedrijf	kunnen	wij	ons	bij	iedere	opdracht	flexi-
bel	opstellen	en	inspelen	op	vragen	uit	een	sterk	
veranderende	markt.	U	kunt	bij	ons	terecht	voor	
zowel	grote-	als	kleine	projecten	zoals	de	nieuw-
bouw	van	zakelijke-	of	particuliere	projecten.	

Maar	ook	voor	een	verbouwing	bij	u	thuis	of	voor	
de	transitie	van	een	gebouw.	Als	geen	ander	we-
ten	wij	hoe	belangrijk	het	is	om	een	luisterend	oor	
te	hebben	voor	de	wensen	van	de	opdrachtgever.	
Realisatie	van	ontwerp	tot	sleutel	klaar	is	ons	dan	
ook	niet	vreemd.

Een	recent	project	waar	wij	trots	op	zijn	is	zonder	
twijfel	Residence	Belle	Vue.	Een	luxe	complex,	
direct	gelegen	aan	de	Maas	in	Blerick	en	telt	maar	
liefst	20	ruime	appartementen,	verdeeld	over	
twee	gebouwen	waarvan	één	gebouw	met	vijf	
etages	en	het	ander	met	zes	etages.

Mede	door	de	luxe	uitstraling	en	de	unieke	ligging	
valt	het	gebouw	zeker	op	in	het	straatbeeld.
Dankzij	de	ligging	heeft	ieder	appartement	een	
prachtig	uitzicht	op	de	Maas.
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de voordelen van
nieuwbouw
Comfort
De	woning	is	optimaal	geïsoleerd	tegen	kou,	
hitte	en	geluid.	Dit	zorgt	voor	een	uitermate	
comfortabel	gevoel	in	de	woning.

Duurzaamheid
De	woning	is	geïsoleerd	met	de	nieuwste	
materialen	en	wordt	duurzaam	verwarmd.	
Hierdoor	is	de	CO2	uitstoot	een	stuk	lager	dan	
bij	een	bestaande	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	
richten.	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,
taxatiekosten	en	kosten	voor	de	transportakte	
zijn	niet	van	toepassing	op	een	nieuw-
bouwwoning.	

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	
nieuwbouwwoningen.

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

Ruimte
De	woning	voldoet	aan	de	eisen	van	het	
bouwbesluit.	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	nieuw-
bouwhuis	een	goede	
investering	waarbij	op	lange	
termijn	meestal	de
waarde	toeneemt.
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Saelmans Makelaardij
de derde generatie
Saelmans	Makelaardij	is	al	50	jaar	een	toonaan-
gevend	makelaarskantoor	voor	het	Weerterland.	
Met	een	uitgebreid	en	gevarieerd	koop-	en	huur-
aanbod	in	de	bestaande	bouw	en	nieuwbouw	en	
een	totaal	dienstverleningspakket	van	aankoop,	
verkoop,	verhuur	en	advies	op	maat	is	Saelmans	
Makelaardij	sinds	jaar	en	dag	een	gevestigde	
naam	in	de	regio	Weert.

Inmiddels	is	met	Bart-Jan	en	Bram,	de	zonen	van	
Muriël	en	Dolf,	de	derde	generatie	aan	boord.	
De	naam	Saelmans	staat	daardoor	al	50	jaar	
garant	voor	een	grote	dosis	vakkennis,	persoon-
lijke	aandacht,	enthousiasme,	betrokkenheid	en	
daadkracht.	Samen	met	een	hecht	en	volledig	op	
elkaar	ingespeeld	team	behartigen	zij	elke	dag	
de	belangen	van	hun	klanten	en	zorgen	voor	een	
snelle	en	soepele	afwikkeling	van	taxaties,	koop	
en	verkoop	van	een	uitgebreid	en	gevarieerd	wo-
ning-	en	bedrijfspandaanbod.	Nog	steeds,	net	als	
vroeger,	op	basis	van	een	verregaand	vertrouwen	
en	waardering	dat	ze	krijgen	van	hun	klanten.	De	
klantbeoordelingen	spreken	wat	dat	betreft	voor	
zich.
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KEUKENS
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natuur
inclusief
De	6	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	groen-
voorzieningen	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	plaatsvindt	en	er	ruimte	wordt	
gecreëerd	voor	de	nodige	fauna	die	deze	natuur	in	
stand	houdt.

De	woningen	in	Weert	worden	voorzien	van	nest-
kasten,	voor	bijvoorbeeld	de	gierzwaluw,	bijenstenen,	
een	lage	beukenhaag	in	de	voortuin	als	erfafscheiding	
en	in	de	achtertuin	een	gaashekwerk	voorzien	van	
Hedera-beplanting.	Zo	werken	we	samen	aan	een
goede	biodiversiteit	en	een	prettig	en	duurzaam
leefklimaat.
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Peil van de woning
Het	peil	-P-,	waaruit	alle	hoogten	en	diepten	worden
gemeten,	komt	overeen	met	de	bovenkant	van	de	begane	
grondvloer.
De	juiste	maat	wordt	bepaald	in	overleg	met	de	Dienst
Bouw-	en	Woningtoezicht	van	de	gemeente	Weert.	

Grondwerk
Er	worden	de	nodige	grondwerken	uitgevoerd	voor
funderingen	en	leidingen.
De	tuinen	worden	afgewerkt	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	uitgesloten.	

Rioleringswerken 
De	aanleg-	en	aansluitkosten	van	de	riolering	zijn	in	de	koop-/
aanneemsom	begrepen.	De	buitenriolering	wordt	uitgevoerd	
in	PVC,	Komokeur.	Er	wordt	geen	gescheiden	rioleringssysteem	
toegepast.	De	schoonwaterriolering	komt	uit	op	eigen	terrein	en	
wordt	daar	opgevangen.	

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

Metselwerken en gevelbekleding
		●				De	buitengevel	bestaat	gedeeltelijk	uit	gevelsteen	
									metselwerk,	afgewerkt	met	een	houten	uitstraling.
		●				De	binnenspouwbladen	van	de	woning	worden
									uitgevoerd	in	kalkzandsteen.	
		●				De	dragende	wanden	van	het	binnenmetselwerk	worden	
									uitgevoerd	in	kalkzandsteen.	
		●				De	lichte	scheidingswanden	worden	uitgevoerd	in
									gipsblokken	of	gasbeton	elementen.	

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

Kozijnen
		●				Buitenkozijnen:	het	voor-	en	achterdeurkozijn	incl.	de	
									buitendeuren	worden	uitgevoerd	in	kunststof	met
									standaard	profilering	in	kleur	RAL	7039	(grijs).
		●				Raamkozijnen:	alle	overige	raamkozijnen	worden
									uitgevoerd	in	kunststof	met	standaard	profilering	in	
									kleur	RAL	7039	(grijs).

		●				Binnenkozijnen:	de	binnenkozijnen	worden	uitgevoerd	
									als	stalen	montagekozijnen	met	bovenlicht.	
		●				Garagepoort:	de	garagepoort	wordt	uitgevoerd	als	
									geïsoleerde	sectionaaldeur	in	kleur	RAL	7039	(grijs),	
									compleet	met	elektrische	aandrijving	en
									afstandsbediening.
		●				Het	hang-	en	sluitwerk	op	ramen	en	deuren	wordt
									uitgevoerd	volgens	NEN	5096	pollitiekeurmerk
									klasse	2.

Trap 
Voor	de	toegang	naar	de	eerste	verdieping	wordt	een	dichte,	
fabrieksmatig	wit	gegronde	vurenhouten	trap	geplaatst.
Langs	deze	trap	wordt	aan	de	muurzijde	een	hardhouten	
muurleuning	gemonteerd.

Daken
		●				De	dakconstructie	van	de	woning	wordt	uitgevoerd	als	
									bitumineuze	dakbedekking.
		●				De	daken	worden	afgewerkt	met	een	aluminium	
									daktrim.

Afwerking 
		●				De	vloeren	van	de	woning	worden	afgewerkt	met	een	
									cementdekvloer.	
		●				De	wanden	van	de	woning	worden	behangklaar	afge-
									werkt,	met	uitzondering	van	de	betegelde	wanden	en	
									de	wanden	van	de	meterkast,	trapkast	en	zolder.	
		●				De	wanden	boven	het	tegelwerk	van	het	toilet	en
									badkamer	worden	afgewerkt	met	structuurspuitwerk.	
		●				De	betonplafonds	in	de	woning	worden	voorzien	van	
									structuurspuitwerk.	

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

Keukeninrichting
Er	wordt	geen	keukeninrichting	geïnstalleerd.

Waterinstallatie
Koudwater:
De	volgende	tappunten	worden	aangesloten:	
		●				Keukenmengkraan	afgedopt.
		●				Closetpot	op	toilet.
		●				Fonteintje	op	toilet.
		●				Wastafelmengkraan	in	badkamer.
		●				Douchemengkraan	in	badkamer.
		●				Closetpot	in	badkamer.
		●				Aansluitpunt	t.b.v.	te	plaatsen	warmtepomp.
		●				Aansluitpunt	t.b.v.	wasautomaat.
           
Warmwater:
De	volgende	tappunten	worden	aangesloten:	
		●				Keukenmengkraan	boven	aanrechtblad.
		●				Wastafelmengkraan	in	badkamer.
		●				Douchemengkraan	in	badkamer.

Zonnepanelen
De	woning	is	voorzien	van	zonnepanelen	waarmee	wordt	
voldaan	aan	de	meeste	recente	energie-eisen.
Op	deze	woningen	is	energielabel	A+++	van	toepassing.

Verwarmingsinstallatie
De	centrale	verwarmingsinstallatie	wordt	uitgevoerd	als	lage	
temperatuur	vloerverwarming	op	zowel	de	begane	grond	als	
de	verdieping.	In	de	badkamer	wordt	aanvullend	een
decorradiator	geplaatst	als	bijverwarming.
De	binneninstallatie	zal	worden	aangesloten	op	een	lucht-
water	warmtepompinstallatie.	Een	lucht-water	warmte-
pompinstallatie	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	op	de
verdiepingsvloer	en	een	buitenunit	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:	
		●				Hal	 	 	 											20	°C
		●				Woonkamer	 	 											22	°C
		●				Keuken	 	 											22	°C
		●				Toilet	 	 											20	°C
		●				Garage	 	 											18	°C
		●				Slaapkamers	 						 											22	°C
		●				Badkamer	 	 											24	°C
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