


Wonen in Elsloo    02

Situatieschets	 	 	 	 03

De visie van Janssen   05
Wuts	Architecten

De voordelen van nieuwbouw 06

Indeling levensloopbestendige 07
woningen

Energieneutrale woning  10

HVG Real Estate bouwt  11
aan de toekomst

Heykens Makelaardij   12

Kopersbegeleiding	 	 	 13

Woonklaarpakket   15

Een	woning	met	zekerheid	 	 17

Inhoudsopgave

01



Wonen in Elsloo
Het dorpje Elsloo is gelegen aan de Maas, die als een natuurlijke grens 
fungeert	met	België.	Dankzij	de	prachtige	ligging	heeft	de	kern	van	
Elsloo	in	1971	de	status	van	‘beschermd	dorpsgezicht’	gekregen.	Het	
gebied	rondom	Elsloo	wordt	betiteld	als	‘beschermd	gebied’	en	telt	
maar	liefst	23,2	hectare.	Elsloo	wordt	ook	wel	‘het	oudste	boerendorp	
van	Nederland’	genoemd,	omdat	in	Elsloo	en	omgeving	zo’n	7.000	jaar	
geleden de Bandkeramiekers woonden. Van deze eerste boeren zijn talloze 
opgravingen	in	het	dorp	gedaan.	Een	klein	gedeelte	daarvan	is	te	zien	in	
het	plaatselijk	Streekmuseum.

Aan	de	voet	van	de	Maasberg,	de	enige	kasseienhelling	in	Nederland,	ligt	
Kasteel	Elsloo,	met	een	oude	watermolen	en	een	prachtig	kasteelpark	
dat	overgaat	in	de	unieke	hellingbossen	met	talloze	bronnen,	beekjes	en	
bijzondere	planten.	Vanaf	‘Op	de	Berg’	is	er	een	schitterend	uitzicht	over	
de	Maasvallei,	tot	ver	in	België.	Op	fietsafstand	kunt	u	aan	weerszijden	
van	de	grens	het	nieuwe	natuurgebied	RivierPark	Maasvallei	bezoeken.	
Gallowayrunderen	en	Konikpaarden	lopen	er	vrij	rond	en	hebben	een	
sleutelrol	in	het	natuurbeheer.

De	7	levensloopbestendige	woningen	worden	gerealiseerd	op	een	locatie	
met	een	rustig	karakter,	zonder	drukke,	doorgaande	wegen.	Naast	de	
ruime en vrije ligging is de groene omgeving en de aanwezige speeltuin 
een	echte	aanvulling	op	de	leefbaarheid	van	dit	mooie	nieuwbouwplan.	
Binnen	loopafstand	bevinden	zich	twee	supermarkten	en	een	bakkerij.	
U	vindt	hier	ook	een	apotheek	en	drogisterij,	diverse	kleding-	en	
schoenenwinkels	en	meerdere	gezellige	cafés	en	restaurants.

Op	twee	kilometer	afstand	ligt	het	station	Beek-Elsloo	waar	u	op	de	trein	
richting	Sittard	of	Maastricht	kunt	stappen.	Door	de	centrale	ligging	van	
Elsloo	vlakbij	de	snelweg	zijn	Maastricht,	Heerlen,	Roermond	alsook	België	
zeer goed bereikbaar. 02



Perceelgroottes ca. kavel 1  -  223 m2

kavel 2  -  209 m2

kavel 3  -  224 m2
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kavel 4  -  234 m2

kavel 5  -  209 m2

kavel 6  -  209 m2

kavel 7  -  233 m2
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‘Fijn	wonen’	is	het	succes	van	de	
samenwerking	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	toekomstige	bewoners.
Continu	wordt	er	gedacht	aan	
verbeteringen	tot	in	het	kleinste	detail.	
Als	koper	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	
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	werkzaamheden	
in	heel	Nederland.	Het	wordt	geleid	
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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ENERGIELASTEN
Een nieuwbouwwoning moet
voldoen	aan	de	nieuwste	energie-
eisen.	Door	het	gasloos	wonen	zijn	
de energielasten een stuk lager, zeker 
door	de	huidige	extreem	hoge	gas-
prijzen.	De	woningen	van	De	Poolster	
zijn energieneutraal.

COMFORT
De	woning	is	optimaal	geïsoleerd	
tegen	kou,	hitte	en	geluid.	Dit	zorgt	
voor	een	uitermate	comfortabel
gevoel in de woning.

DUURZAAMHEID
Door	de	gebruikte	installatie	wordt	
de woning duurzaam verwarmd. 

FLEXIBILITEIT
De	woning	is	naar	eigen	inzicht	in	te	
richten.	Standaard	wordt	geen
keuken geplaatst, zodat u deze naar 
eigen wens kunt samenstellen. De
bovenverdieping is een open ruimte 
die	u	naar	eigen	behoefte	kunt
indelen. Daarnaast zijn er vaak
diverse varianten mogelijk voor de
aankleding van de woning. 

FINANCIEEL VOORDEEL
Overdrachtskosten,	makelaarskosten,	
kosten voor de transportakte en in 
sommige	gevallen	de	taxatie-
kosten zijn niet van toepassing op
een nieuwbouwwoning. 

De voordelen van 
Nieuwbouw

ONDERHOUD
Alles aan de woning is nieuw,
hierdoor	is	er	in	de	eerste	jaren
weinig	onderhoud	nodig.

VEILIGHEID
Het	moderne	hang-	en	sluitwerk	
voldoet aan de laatst gestelde eisen 
van	het	bouwbesluit,	waardoor	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	duurzaam-
heidseisen	van	een	nieuwbouw-
woning,	waardoor	er	een	hoger
energielabel	wordt	behaald.

RUIMTE
De woning voldoet aan de eisen van 
het	bouwbesluit.	Plafonds	en	deuren	
zijn	tegenwoordig	hoger	en	ruimten	
voldoen	aan	de	minimale	afmetingen.

WAARDEVASTE TOEKOMST
Ook	in	deze	tijd	is	een	nieuwbouw-
woning een goede investering, 
waarbij op lange termijn de waarde 
meestal toeneemt.
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Levensloopbestendige woningen
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Begane grond Een woning voor het leven!

Een	levensloopbestendige	woning	is	geschikt	voor	elke	le-
vensfase.	De	woning	groeit	als	het	ware	mee	met	de	bewo-
ners.	Dus	ook	al	voelt	u	zich	nu	nog	jong	en	fit,	een
levensloopbestendige	woning	voorkomt	dat	u	op	later	tijd-
stip	moet	verhuizen	vanwege	ouderdom	of	een	beperking.	

Bij	de	7	levensloopbestendige	woningen	van	de	Poolster	zijn	
alle	voorzieningen	en	comfort	op	één	niveau	samengebracht	
op de begane grond. Bij binnenkomst vanuit de entree, waar 
ook	de	toegang	is	tot	het	separate	toilet,	komt	u	meteen	
binnen in de woonkamer. Aansluitend vindt u de eetkamer 
met openslaande tuindeuren en een open keuken. Vanuit de 
eethoek	gaat	u	naar	een	grote	slaapkamer	en	een	badkamer	
met	inloopdouche	en	een	tweede	toilet.	De	ruime	berging	
is voorzien van een opstelplaats voor een wasautomaat en 
droger. Deze berging is zowel bereikbaar vanuit de woning 
alsook via de buitenkant van de woning aan de voorzijde.

Tevens	is	op	de	bovenverdieping	nog	de	mogelijkheid	om	
twee extra slaapkamers en een tweede badkamer of een 
ruime	hobbyruimte	te	realiseren.

De	plattegrond	van	de	begane	grond	en	de	
verdieping is gebaseerd op de woningen 
van kavel 4, 5, 6 en 7.
De	woningen	van	kavel	1,	2	en	3	zijn	in
spiegelbeeld afgebeeld.
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   •   Alle voorzieningen en comfort op één niveau
   •   Parkeerplaats op eigen terrein
   •   Inpandige berging met aansluiting voor wasmachine en droger
   •   Parkbeleving zorgt voor een natuurlijke afscheiding 
        tussen de woningen en de doorgaande weg
   •   Minimalisatie van passanten
   •   Gelegen aan gemeenschapscentrum
   •   Energieneutraal



basis

optie

Verdieping
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Energie	besparen	willen	we	allemaal.	Zeker	in	de	huidige	periode	met	
stijgende	energieprijzen.	De	woningen	van	De	Poolster	dragen	het	label	
A++++, waardoor u een energieneutrale woning koopt.

Bij een energieneutrale woning leveren de zonnepanelen voldoende 
energie	aan	de	warmtepomp	om	de	woning	te	voorzien	van	het	jaarlijks	
gebouwgebonden energieverbruik. Hierbij uitgaande van een standaard 
gebruik	en	standaard	klimaatcondities	van	een	gemiddeld	gebruik	van	de
woning door de bewoners, zoals vastgelegd in Nederlandse normen.

In dit nieuwbouwplan koopt u een energieneutrale woning, waardoor 
de kosten op de energierekening een stuk lager zijn. Tevens draagt u een 
steentje	bij	aan	het	milieu.

Energieneutrale woning



HVG Real Estate bouwt
AAN DE TOEKOMST
Met	gezonde	nieuwsgierigheid,	uitdagende	
creativiteit	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
alsook	op	de	strategische	plaatsen	in	steden.	
Wij bouwen aan de toekomst 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	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 leveren de energiezuinige woningen 
natuurlijk	ook	een	financieel	voordeel	op	voor	
de bewoners.

Building your dreams
Als	succesvol	vastgoedbedrijf,	gevestigd	in	
Roermond, garanderen wij u topkwaliteit en 
betrouwbaarheid	voor	alle	onderdelen	in	het	
vastgoedproces.	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 probleemloze 
afwikkeling	van	alle	te	doorlopen	processen.
Het aangename van samenwerken met HVG 
Real	Estate	is	het	delen	van	ieders	kennis	om	
tot	echte	synergie	te	komen.	HVG	Real	Estate	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	
fundament.	Daarnaast	hebben	we	met	onze	
partners	de	verstandhouding	om	elkaar	uit	te	
dagen om buiten de gebaande paden te denken. 11



Heykens	Makelaardij	is	voor	velen	een	begrip	als	het	
makelaarskantoor in, rond en vanuit Elsloo. Binnen een straal 
van	ca.	15	km	rondom	onze	thuisbasis	in	Elsloo	zijn	wij	dan	
ook	maximaal	op	de	hoogte	van	de	actuele	dynamiek	in	de	
woningmarkt.	Waarbij	we	ons	richten	op	de	verkoop,	aankoop	en	
taxaties	van	woningen,	alsmede	hypotheekadvies.

Met	Geert	als	beëdigd	makelaar-taxateur	en	oprichter	van	het	
kantoor	in	1995	en	Rick	als	huidig	eigenaar-makelaar,	die	het	
kantoor	in	2020	heeft	overgenomen,	werken	we	in	een	continu	
veranderende en steeds digitalere wereld met alleen nog maar 
meer plezier en veel gevoel voor de menselijke maat. 12

Heykens Makelaardij
Met	ons	oprechte	advies,	doordachte,	opvallende	en	daardoor	
succesvolle	manier	van	presenteren	en	werken,	ontzorgen	wij	onze	
klanten	in	alle	facetten	van	ons	werk.

En	dat	doen	wij	als	team,	met	Jeannette	en	Romy	als	binnendienst	
medewerkers en ons team wordt geregeld ondersteund door 
ambitieuze	stagiaires.	Hierin	zorgen	we	er	samen	voor	dat	ook	alle	
administratieve	werkzaamheden	optimaal	worden	verzorgd.

Het	begint	met	uw	verhaal	en	daar	horen	wij	graag	meer	over	...



HVG	Real	Estate	heeft	voor	u	een	extra	service	toegevoegd	aan	het	kooptraject,	het	Woonklaarpakket.	Dit	pakket	wordt	volledig	
op	maat	samengesteld,	afgestemd	op	u	en	uw	woning.	Waar	een	nieuwbouwwoning	standaard	casco	wordt	opgeleverd,	bieden	
wij	de	mogelijkheid	om	deze	woning	‘woonklaar’	te	maken.	Denk	hierbij	aan	de	keuze	voor	diverse	soorten	vloeren,	wand-
afwerking,	een	keuken	en	een	tuin,	volledig	in	de	stijl	die	bij	u	past.	En	dit	is	slechts	een	greep	uit	de	mogelijkheden.	Het
Woonklaarpakket	is	dan	ook	samengesteld	om	u	te	ontzorgen	in	een	toch	al	drukke	tijd	bij	de	aankoop	van	een	nieuwe	woning.

Bij	de	aankoop	van	een	woning	krijgt	u	een	kopersbegeleider	toegewezen,	die	verantwoordelijk	is	voor	alle	communicatie
tussen	u	en	de	onderaannemers	die	participeren	in	ons	Woonklaarpakket.	Hier	kunt	u	vanaf	het	eerste	moment	terecht	met	
al	uw	vragen	over	het	Woonklaarpakket,	zodat	uw	droomwoning	gerealiseerd	kan	worden.	Wanneer	het	standaardpakket	niet	
volledig aansluit bij uw wensen, inventariseert de kopersbegeleider uw woonwensen zorgvuldig en denkt graag met u mee om 
tot	het	beoogde	resultaat	te	komen.

Kopersbegeleiding
door HVG Real Estate

13



14



Het	Woonklaarpakket	bestaat	uit	de	volgende	onderdelen:
			•			Erfafscheiding:	schutting	en	poort
			•			Bestrating:	oprit	en	voetpad	naar	de	voordeur
			•			Wandafwerking:	verfwerk,	stucwerk	en	Renovliesbehang		
   •   Keuken
			•			Vloerafwerking	(PVC,	laminaat,	parket	en	tegelvloeren)
 
Daarnaast	bieden	wij	de	volgende	werkzaamheden	aan,
die	specifiek	op	uw	woonwens	wordt	afgestemd:
			•			Bestrating:	terras
   •   Tuinaanleg
			•			Overkappingen,	pergola’s,	speeltoestellen	en	vlonders
			•			Rolluiken,	screens	en	insectenwering
			•			Verhuisservice

Woonklaarpakket
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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 Stein.

Grondwerk
De nodige grondwerken worden uitgevoerd voor
funderingen en leidingen. De tuinen worden 
afgewerkt	met	de	grond	die	op	het	terrein	
aanwezig	is.	Eventuele	hoogteverschillen	in	de	
voortuin	c.q.	achtertuin	worden	opgevangen	
door middel van taluds. Niet op de tekening 
aangegeven taluds zijn niet uitgesloten.

Rioleringswerken
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 en de dragende muren 
						van	het	binnenmetselwerk	van	de	woning	
      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  
      200x250 mm.
		●			De	vloeren	van	het	toilet	en	de	badkamer
      worden afgewerkt met vloertegels, afmeting
						300x300	mm.

Kozijnen
		●			Alle	buitenkozijnen	behoudens	de	voor-	en	
						achterdeur	worden	uitgevoerd	in	kunststof.
		●			De	voor-	en	achterdeurkozijnen	en	de	
						deuren	worden	uitgevoerd	in	hardhout	en	
						worden	dekkend	geschilderd.
		●			De binnenkozijnen worden uitgevoerd als 
						stalen	montagekozijnen	met	bovenlicht.

Trap
		●			Voor de toegang van de eerste verdieping 
						wordt	een	dichte,	fabrieksmatig	wit	gegronde	
						vuren	houten	trap	geplaatst.	
		●			Langs	deze	trap	wordt	aan	de	muurzijde	een
						hardhouten	muurleuning	gemonteerd.Ee

n w
on

ing
 m

et
 ze

ke
rh

eid

17



Verdieping
		●			De	verdieping	van	alle	woningen	is	standaard:	
						niet	verwarmd,	vrij	indeelbaar	(op	de	locatie	
						van	de	warmtepomp,	omvormer	en	WTW	na).	
		●			Het	is	mogelijk	om	hier	tegen	een	meerprijs	
						een	indeling	te	voorzien	naar	eigen	inzichten.	
      Hierbij is een mogelijke optie uitgewerkt en 
						terug	te	vinden	in	de	brochure.	

Daken
		●			De	schuine	dakconstructie	bestaat	uit	
      dakpannen.
 
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.
		●			De	wanden	boven	het	tegelwerk	van	het	toilet	
						worden	afgewerkt	met	structuurspuitwerk.
		●			De wanden van de badkamer worden 
						afgewerkt	met	tegels	tot	aan	het	plafond.
						De	wanden	van	het	toilet	worden	afgewerkt	
						met	tegels	tot	ca.	120	cm	hoog.
		●			De betonplafonds in de woning worden 
						voorzien	van	structuurspuitwerk.

Keukeninrichting
Er	wordt	geen	keukeninrichting	aangebracht.

Waterinstallatie
Koudwater:
De	volgende	tappunten	worden	aangesloten:	
		●			Keuken:	aanrecht	afgedopt.
		●			Toilet:	toilet	en	fontein.
		●			Badkamer:	douche,	wastafel	en	toilet.
		●			Berging:	aansluitpunt	wasmachine.
		●			Verdieping:	aansluitpunt	warmtepomp.												
		●			Verdieping:	badkamer	2*:	douche,	wastafel,	
      toilet.            

Warmwater:
De	volgende	tappunten	worden	aangesloten:	
		●			Keuken:	aanrecht	afgedopt.
		●			Badkamer:	douche,	wastafel.
		●			Badkamer	2*:	douche,	wastafel.
*optioneel

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

Verwarmingsinstallatie
De	centrale	verwarmingsinstallatie	wordt	
uitgevoerd als lage temperatuur vloerverwarming 
op de begane grond. In de badkamer wordt een 
elektrische	radiator	als	bijverwarming	geplaatst.

De	binneninstallaties	van	de	woningen	zullen	
worden	aangesloten	op	een	lucht-water	
warmtepompinstallatie.	Deze	zet	de	buitenlucht	
op een energiezuinige manier om in warmwater. 
Het	is	een	milieuvriendelijk	alternatief	voor	de	
traditionele	verwarmingsketel.	De	lucht-water	
warmtepomp	heeft	een	binnenunit	en	een	
buitenunit	op	het	dak.

De temperatuurregeling vindt plaats door middel 
van	een	kamerthermostaat	in	de	woonkamer.	
De temperaturen van de aanwezige ruimten 
corresponderen	met	de	waarden	van	Woningborg	
met uitzondering van de verdieping, welke 
onverwarmd is.

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