


WONEN IN
TIENRAY LEVENSLOOPBESTENDIGE WONINGEN

GEZINSWONINGEN

PERCEELGROOTTE

In het begin van de vorige eeuw reed op deze locatie een trammetje, aangedreven door een 
stoomlocomotief. Volgeladen met klei onderweg naar de steenfabrieken die Tienray rijk was. 
Nu wordt er een prachtige nieuwe woonwijk gebouwd. Een nostalgische plek waar jong en oud 
samenkomen.

In dit bijzonder mooie dorp in de Noord-Limburgse gemeente Horst aan de Maas worden
16 woningen gerealiseerd. De 6 levensloopbestendige woningen worden gebouwd op de
traditionele manier. Aan de andere kant komen 10 gezinswoningen die voldoen aan de
nieuwe en strenge BENG-norm. 

Naast de rust van Tienray ben je binnen 15 minuten in het centrum van Horst dat plaats biedt 
aan een ruim assortiment aan winkels en horeca, met een groot scala aan speciaalzaken.

KAVEL   OPPERVLAKTE

  1   432 m2

  2   305 m2

  3   284 m2

  4   254 m2

  5   363 m2

  6   638 m2

KAVEL   OPPERVLAKTE

  7   307 m2

  8   229 m2

  9   228 m2

10   229 m2

11   229 m2

12   229 m2

13   229 m2

14   220 m2

15   460 m2

16   458 m2



LEVENSLOOPBESTENDIGE WONINGEN

GEZINSWONINGEN

LEVENSLOOPBESTENDIGE WONING



De 6 levensloopbestendige woningen 
beschikken over alle voorzieningen 
en comfort op één niveau. De royale 
leefruimte zorgt voor optimaal woon-
genot. Het toilet is separaat van de 
royale badkamer die plaats biedt aan 
zowel een douche als een bad. Naast 
een ruime master bedroom is er nog 
een tweede slaapkamer. Daarnaast is er 
nog een ruime berging die is voorzien 
van een opstelplaats voor wasautomaat 
en droger.

BEGANE GROND



Door de unieke ligging binnen het plan hebben kavel 1 en 2
een andere, speelse indeling. Uiteraard wordt ondanks de
diversiteit, niet afgeweken van het praktische woongenot.

KAVEL 1 & 2



GEZINSWONING



De 10 twee-onder-een-kapwoningen voldoen aan de 
BENG-norm en vormen de perfecte woonruimte voor 
gezinnen. Vanuit de ruime woonkamer is er rechtstreeks 
contact met de tuin, wat zorgt voor een open en
ruimtelijk geheel.

De keuken staat in open verbinding met de woonkamer, 
waardoor je een groter gevoel van ‘samenzijn’ ervaart.
Tijdens het koken al gezellig samen de dag doornemen
of op de achtergrond meegenieten van de levendigheid
in de woonkamer. Puur genieten is het devies.

BEGANE GROND



Voor diegene die een nog ruimere leefomgeving willen, bieden we een aantal
opties. Zo is het mogelijk om een uitbouw van 1,2 meter of zelfs van 2,4 meter 
te realiseren, waardoor de woning een heel andere dimensie krijgt.
Nog uitgebreider genieten dus!

Daarnaast biedt de keuze voor een garage extra mogelijkheden. 
Bijvoorbeeld om je auto te plaatsen, een plek te creëren als extra opslagplek 
voor o.a. fietsen, gereedschap etc. of om lekker te kunnen klussen.

Uitbouw 1,2 m Uitbouw 2,4 m Garage

OPTIES BEGANE GROND



Door de praktische indeling op de
eerste verdieping vormen de
3 slaapkamers samen met de centrale 
badkamer een perfect onderkomen 
voor een gezin.

De ruime zolder is te bereiken via
een vaste trap en biedt mogelijkheden 
voor het creëren van een hobby- of 
kantoorruimte.

Als optie kan de zolder worden voorzien 
van een dakkapel. Het extra inkomende 
licht zal de leefbaarheid van deze mooie 
ruimte enorm vergroten.

1STE VERDIEPING ZOLDER ZOLDER MET DAKKAPEL

1ste verdieping Zolder Zolder met dakkapel





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 Horst aan de 
Maas. 

Grondwerk
Er worden de nodige grondwerken uitgevoerd voor funde-
ringen 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 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. 
  ●    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 150x300 mm. 
  ●    De vloeren van het toilet en de badkamer worden
         afgewerkt met vloertegels, afmeting 300x300 mm. 

Kozijnen
  ●    Buitenkozijnen: voordeur is uitgevoerd in hout,
         overige buitenkozijnen worden uitgevoerd in kunststof.
  ●    Raamkozijnen: alle overige raamkozijnen worden
         uitgevoerd als kunststof kozijnen. 
  ●    Binnenkozijnen: de binnenkozijnen worden uitgevoerd 
         als stalen montagekozijnen met bovenlicht. 

TECHNISCHE GEGEVENS
Trappen 
Twee-onder-een-kap woningen: voor de toegang van de 
eerste en tweede verdieping wordt een dichte, fabrieks-
matig wit gegronde vurenhouten trap geplaatst. Langs 
deze trappen wordt aan de muurzijde een hardhouten 
trapleuning gemonteerd. 

Daken
  ●    De schuine dakconstructie van de twee-onder-een-
         kap woningen bestaat uit dakpannen. 
  ●    De dakconstructie van de buitenberging bij de
         twee-onder-een-kap woningen wordt uitgevoerd met
         houten balklaag en niet geïsoleerde dakbedekking
         bitumineus. 

Afwerking 
  ●    De vloeren van de woning worden afgewerkt met een
         cementdekvloer. 
  ●    De wanden van de woning worden behangklaar
         afgewerkt, met uitzondering van de betegelde 
         wanden en de wanden van de meterkast en eventuele
         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.

Gasleidingen
Levensloopbestendige woningen: er wordt een gasleiding 
gelegd naar de volgende aansluitpunten:
  ●    keuken, fornuis (afgedopt)
  ●    combi CV-toestel
Twee-onder-een-kap woningen: er wordt geen gasleiding 
binnen gebracht en aangelegd, de woningen zijn gasloos. 

Keukeninrichting
Er wordt geen keukeninrichting aangebracht.

Waterinstallatie
Levensloopbestendige woningen:
Koudwater: de volgende tappunten worden aangesloten: 
  ●    Keuken: aanrecht (afgedopt)
  ●    Toilet: closet en evt. fontein
  ●    Badkamer: douche- en wastafelcombinatie
  ●    Levensloopbestendige woningen, badkamer: bad
  ●    Levensloopbestendige woningen, berging: aansluitpunt
        wasmachine
  ●    Twee-onder-een-kap woning, zolderruimte: aansluit-            
         punt warmtepomp, aansluitpunt wasmachine
Warmwater: de volgende tappunten worden aangesloten:
  ●    Keuken: aanrecht (afgedopt)
  ●    Badkamer: douche- en wastafelcombinatie
  ●    Levensloopbestendige woningen, badkamer: bad

Zonnepanelen
De woning is voorzien van zonnepanelen.

Verwarmingsinstallatie
De centrale verwarmingsinstallatie wordt uitgevoerd als 
lage temperatuur vloerverwarming op de begane grond
en bij de twee-onder-een-kap woning op de verdieping.
In de badkamer wordt een elektrische Dimplex kachel 
gehangen.
De binnen installatie van de levensloopbestendige
woningen zal worden aangesloten op een Cv-ketel.
De binnen installatie van de twee-onder-een-kap
woningen zal worden aangesloten op een lucht-water 
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 
binnen unit op zolder en een buitenunit aan de zijgevel of 
op het plat dak van een eventuele garage.

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 toiletten  18 °C
  ●    Keuken    22 °C
  ●    Garage / berging   15 °C
  ●    Slaapkamers   22 °C
  ●    Badkamer    22 °C
  ●    Zolder (gezinswoning)  15 °C
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0495 - 491 229

info@vlassak.nl

www.vlassak.nl

0475 - 79 40 10

info@hvgrealestate.nl

www.hvgrealestate.nl

077 - 398 57 57

info@maasenpeel.nl

www.maasenpeel.nl

Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.


