puur wonen

in Venray

www.aandenheuvel.nl

14 fraaie halfvrijstaande woningen

Heerlijk wonen in een groen en bosrijk gebied met de gemakken van de stad binnen
handbereik. Dat is een van de uitgangspunten bij de ontwikkeling van de nieuwe
woonwijk “Aan den Heuvel” in Venray. De bestaande landelijke omgeving is met zorg
ingericht met fraaie woningen waarbij een evenwicht tussen bebouwing en groen is
gecreëerd. Bij de ontwikkeling van woonwijk “Aan den Heuvel” is bijzonder veel aandacht besteed aan een optimale woon- en leefkwaliteit.

Natuur en recreatie

Aan den Heuvel

De gezellige stad Venray vormt het hart van een uitgestrekte
groene regio met romantische dorpen en omvangrijke en goed
toegankelijke natuurgebieden. Dit maakt de regio tot een
ideaal gebied voor wandel- en of fietsliefhebbers. Daarnaast
hebben de fraaie watergebieden van de Maas en de nabije
recreatieparken een grote aantrekkingskracht op toeristen en
recreanten.

Aan de rand van het centrum van Venray, in een fraaie bosrijke
omgeving, wordt de woonwijk “Aan den Heuvel“ gebouwd. De
woningen zijn als familie van elkaar ontworpen en vormen
samen een levendig straatbeeld waar het goed wonen is.
Als geheel ademt het ontwerp een ingetogen grandeur. De
woningen zijn stuk voor stuk charmant, chique en zelfbewust.
Binnen het bouwplan bieden wij u 14 fraaie halfvrijstaande
woningen in 2 verschillende types aan. Uitgangspunten voor
het ontwerp zijn woningen die voldoen aan de moderne
wooneisen van diverse doelgroepen. Bovendien is woonwijk
“Aan den Heuvel“ ontworpen voor de toekomst. De woningen
worden gebouwd met duurzame milieuvriendelijke materialen
en er wordt veel aandacht besteed aan energiebewust en
veilig wonen. De woningen voldoen dan ook aan de hoge
hedendaagse eisen en regelgeving.

Winkelen en verblijven
Het centrum van Venray staat door haar veelzijdig en compleet
aanbod aan winkels en boetiekjes (maar liefst 200 winkel- en
horecabedrijven) bekend als een fantastisch winkelgebied. Ook
vindt u hier tal van gastvrije restaurants, koffiehuizen en cafés
met gezellige terrassen. Het centrum is op een loopafstand van
ca. 10 minuten vanuit woonwijk Aan den Heuvel bereikbaar.
Hiernaast zijn de gemakken van de grote steden zoals Venlo
(25 km), Nijmegen (45 km) en Eindhoven (40 km) binnen
handbereik.
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Smellekenlaan
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Bebouwing in ontwikkeling
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impressies

Fraaie halfvrijstaande woningen
Bij het ontwerp van deze woningen aan de Bosuil staan wooncomfort, ruimte en stijlvolle uitstraling centraal. Alle woningen zijn voorzien van een
ruime woon-/eetkamer met een optimaal tuincontact. Op de eerste verdieping bevinden zich 3 slaapkamers en een badkamer met douche, ligbad
(optioneel), wastafel en toilet. Via een vaste trap is de multifunctionele tweede verdieping te bereiken die is in te richten als praktische hobbyruimte
of werkkamer. De woningen bieden tal van uitbreidingsmogelijkheden; een optionele bijkeuken, aanbouw aan de achterzijde, dakkapel en carport.
Naast de genoemde uitbreidingsmogelijkheden zijn ook individuele woonwensen inpasbaar.
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Kenmerken

•

Fraaie architectuur

•

Ruime lichte woonkamer

•

Royale open keuken met optimaal tuincontact

•

3 slaapkamers

•

Multifunctionele zolder

•

Tuin op het zuiden

•

Ruime kavels

Opties
•

Carport

•

Bijkeuken

•

Uitbouw achterzijde

•

Dakkapel achterzijde

•

Diverse individuele wensen

5

type A
kavel Qa14H en Qa6H als getekend
kavel Qa1H en Qa9H gespiegeld

garage

< 2220 >

< 6600 >

< 3450 >

keuken
kt

eethoek
kk

wc

mk
r.m .

< 2200 >

< 2740 >

< 9710 >

hal

< 3570 >

woonkamer

< 5010 >

kk = voorziening voor koelkast

kt = voorziening voor kooktoestel

mk = meterkast

Begane grond
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wa = voorziening voor wasautomaat

cv = centrale verwarming

		

garage

voorgevelac htergevel

Voorgevel

ac htergevel
Achtergevel

rec htergevel linkergevel
Linker Zijgevel

ac htergevel

linkergevel

linkergevel

slaapk . 2

slaapk . 3

< 3250 >

< 2820 >

< 2120 >

m.v.
r.m.

cv+
ww

zolder
< 9670 >

< 2720 >

overloop

badk.
< 3220 >

< 1720 >

w.a .

slaapkamer 1

< 3570 >

< 5010 >

1500 +

< 5010 >

mv = mechanische ventilatie unit

Verdieping

rm = rookmelder

Zolder
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type B
Voorgevel

voorgevel

kavel Qa2H, Qa4H, Qa8H, Qa10H en Qa12H als getekend
kavel Qa3H, Qa5H, Qa7H, Qa11H en Qa13H gespiegeld

< 6600 >

< 3450 >

< 2220 >

garage

ac htergevel

keuken
kt

eethoek
kk

wc

mk
r.m .

< 2200 >

< 2740 >

< 9540 >

hal

< 3400 >

woonkamer

< 5010 >

kk = voorziening voor koelkast

kt = voorziening voor kooktoestel

mk = meterkast

Begane grond
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wa = voorziening voor wasautomaat

cv = centrale verwarming

		

garage

ac htergevel
ac htergevel
Achtergevel

garage

linkergevel
linkergevel
Zijgevel

slaapk . 2

slaapk . 3

< 3250 >

< 2820 >

< 2120 >

m.v.
r.m.

cv+
ww

< 2720 >

overloop

zolder

badk.

< 1720 >

slaapkamer 1

< 3400 >

< 3220 >

w.a .

< 5010 >

mv = mechanische ventilatie unit

Verdieping

rm = rookmelder

Zolder
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opties
bijkeuken
< 1475 >

< 3170 >

voorzetwand

w.a .

bijkeuken

keuken

garage

kt

eethoek

garage

kk

wc

mk
r.m .

hal

carport

woonkamer

carport
kk = voorziening voor koelkast

Begane grond
10

kt = voorziening voor kooktoestel

mk = meterkast

wa = voorziening voor wasautomaat

Verdieping

wd = voorziening voor wasdroger

gevel

le vegroo v
Voorgevel optie dakkapel/carport

ac htergevelac htergevel
Achtergevel optie bijkeuken

ac htergevelac htergevel
Achtergevel optie uitbreiding

uitbreiding

< 4820 >

< 5510 >

woonkamer

wc

mk

m.v.

r.m .

cv+
ww

hal
zolder

w.a .

keuken
dakkapel
kt

cv = centrale verwarming

1500 +

keuken

mvu = mechanische ventilatie unit

Zolder
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technische gegevens
Metselwerk

De buitengevels worden uitgevoerd in handvorm gevelsteen waalformaat. De binnenspouwbladen en de dragende binnenwanden worden
uitgevoerd in kalkzandsteen. De lichte scheidingswanden worden uitgevoerd in cellenbeton.

Vloeren

Alle vloeren worden uitgevoerd in gewapend beton. De platte dakvloer
van de garage en optionele carport wordt uitgevoerd in hout.

Dakconstructie

Het hellend dak van de woning wordt afgewerkt met keramische pannen
in “antraciet”: Op platte daken wordt bitumineuze dakbedekking aangebracht.

Kozijnen

Alle buitenkozijnen, ramen en buitendeuren worden uitgevoerd in
hardhout. De binnendeurkozijnen van de woning worden uitgevoerd
in staal met bovenlicht. De binnendeuren worden uitgevoerd als opdekdeuren. De kozijnen worden uitgevoerd conform de eisen van KOMOkeur. Onder de kozijnen in de gevels worden, aan de binnenzijde ter
plaatse van een borstwering, Bianco C vensterbanken toegepast en
aan de buitenzijde raamdorpelstenen. Onder de kozijnen, welke doorlopen tot peil, worden betonnen kantplanken en Holonite dorpels geplaatst. De optionele garage is voorzien van een stalen kantelpoort.

Isolatie

De spouwmuren, het hellend dak en de begane grondvloer (exclusief
garage) van de woningen worden geïsoleerd. De buitenbeglazing
wordt uitgevoerd in isolerend HR++ glas.

Schilderwerk

De buitenkozijnen, -ramen en -deuren worden dekkend behandeld.
De radiatoren, binnendeuren en -kozijnen worden fabrieksmatig afgewerkt. De vurenhouten trappen worden fabrieksmatig gegrond. De in
het zicht komende gas- en waterleidingen worden afgelakt. De in het
zicht komende leidingen van de c.v.-installatie worden niet afgelakt.

Binnenafwerking

In de koopprijs is geen keukeninrichting opgenomen. De getekende
opstelling is indicatief. De plafonds worden voorzien van structuurspuitwerk (m.u.v. de meterkast). De wanden van het toilet en de bad-

kamer worden voorzien van wandtegels tot plafondhoogte. De overige
wanden, m.u.v. de meterkast worden behangklaar opgeleverd. In de
badkamer en het toilet worden vloertegels aangebracht. De overige
vloeren worden voorzien van een cementdekvloer. De trap naar de
eerste en tweede verdieping wordt uitgevoerd als een “open” vurenhouten trap.

Sanitair

Het witte sanitair van het toilet en de badkamer wordt geplaatst conform de plattegrondtekening. In het toilet op de begane grond wordt
een wandcloset en een fontein geplaatst. In de badkamer wordt een
douche, wastafel en een duo blok closetcombinatie gerealiseerd. Optioneel kan de badkamer uitgebreid worden middels een ligbad.

Elektra

De inbouwschakelaars en wandcontactdozen van de woning worden
uitgevoerd in de kleur standaardwit. De wandcontactdozen (exclusief de
gecombineerde dozen) worden op ca. 30cm boven de vloer geplaatst.
Schakelmateriaal, eventueel gecombineerd met wandcontactdoos,
wordt op ca. 1,05cm boven de vloer geplaatst. In de optionele garage/
bijkeuken en meterkast wordt opbouw toegepast. In de woonkamer
en hoofdslaapkamer zijn onbedrade aansluitmogelijkheden voor kabelantenne en telefoon aanwezig.

Centrale verwarming

De centrale verwarming wordt uitgevoerd als een radiatorenverwarming,
voorzien van een HR-ketel met warmwatervoorziening. De temperatuurregeling vindt plaatst door middel van een in de woonkamer geplaatste
thermostaat.

Ventilatie

De woning wordt voorzien van een mechanisch ventilatiesysteem met
een natuurlijke toevoer van de ventilatielucht via roosters in het glas
van ramen en/of deuren. Ter plaatse van de keuken, het toilet en de
badkamer wordt de lucht mechanisch afgezogen. Ten behoeve van de
ventilatie worden in het plafond kunststoffen roosters/rozetten aangebracht (kleur: standaardwit). De ventilatie wordt geregeld met een
standenschakelaar in de badkamer.

Algemeen

Deze projectdocumentatie is nauwkeurig en met zorg samengesteld.

Woningborg
De comfortabele woningen worden gebouwd onder de Woningborg waarborg- en garantieregeling 2010. Woningborg N.V. hanteert strenge selectiecriteria
voordat een (bouw)ondernemer ingeschreven kan worden. De selectiecriteria zijn onder andere: vakbekwaamheid, deskundigheid, technische kwaliteit
van uitvoerders en kredietwaardigheid. Bij elk bouwplan dat voor garantie bij Woningborg wordt aangemeld, wordt niet alleen nauwkeurig bekeken of het
voldoet aan alle technische eisen die door het instituut worden gesteld, maar ook of de omvang van het plan de financiële en technische capaciteiten van
de (bouw)ondernemer niet te boven gaan. Pas als aan alle eisen is voldaan mag de woning onder Woningborg-garantie worden verkocht en ontvangt de
koper na het tekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst het Woningborg-certificaat. Voor u betekent dit certificaat dat de aannemer zich verplicht
tot het geven van garantie op de kwaliteit van de woning. Daarnaast is de tekst van de koop-/aannemingsovereenkomst opgesteld overeenkomstig
het model van Woningborg. U heeft dus altijd een verantwoord opgesteld contract. Mocht er tijdens de bouw onverhoopt iets mis gaan met de (bouw)
ondernemer, dan wordt middels bemiddeling van Woningborg uw woning door een andere (bouw)ondernemer afgebouwd. Wanneer er geschillen zouden
ontstaan over de kwaliteit van de woning kan Woningborg uitspraak doen, die bindend is voor koper en bouwer. Bij het tekenen van de koop-/
aannemingsovereenkomst ontvangt u uitgebreide informatie over Woningborg.
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In het gezamenlijk streven naar optimale kwaliteit van deze woningen, wordt de mogelijkheid
niet uitgesloten dat er kleine wijzigingen kunnen
plaatsvinden, alsmede eventuele afwijkingen die
kunnen voortkomen uit nadere eisen en wensen van
overheden en/of nutsbedrijven. Tevens houden wij
ons het recht voor wijzigingen aan te brengen in
materialen en afwerking, zonder dat een en ander
afbreuk doet aan kwaliteit en/of comfort.

Impressies

Het beeldmateriaal, waaronder perspectief- en
impressietekeningen in deze brochure, is slechts
bedoeld om u een indruk te geven van de woning.
Het zijn geen bindende tekeningen of foto’s. Aan
het beeldmateriaal kunnen dan ook geen rechten
worden ontleend.

Meerwerk

Indien tijdig kenbaar gemaakt, kan in overleg de
woning aan de individuele eisen van de kopers
worden aangepast, voor zover dit technisch verantwoord is en tegen eventuele verrekening. Voor
meer technische gegevens verwijzen wij naar de
technische omschrijving.

steeds verdere verfijning en bijstelling van het ontwerp
plaatsvindt. De situatietekeningen en de illustraties
die in deze brochure zijn opgenomen, betreffen in
nagenoeg alle gevallen een momentopname. Wijzigingen met betrekking tot peilhoogten, maatvoering,
juiste ligging, terreinafwerking, hoogteverschillen c.q.
taluds, groenstroken, voet- en fietspaden, parkeervoorzieningen en dergelijke kunnen zich dan ook
voordoen. Aan de plattegronden en situaties kunnen
geen rechten worden ontleend. De nummers op
de tekeningen zijn bouwnummers. Het zijn geen
huisnummers die betrekking hebben op uw nieuw
adres. Dat wordt pas bekend gemaakt als de huisnummers definitief vastgesteld zijn.

Maten

De maten op de tekeningen zijn “circa” maten, uitgedrukt in millimeters.
Indien deze maatvoering tussen de wand en is aangegeven, is daarbij nog geen rekening gehouden
met wandafwerking.

Verkoop

De verkoop van de woningen geschiedt op basis van
de technische omschrijving en bestektekeningen.
Aan deze brochure kunnen dan ook geen rechten
worden ontleend.

Tekeningen

Vloeren

Wanden

Plafonds

Entree/Hal

cementdekvloer

behangklaar

structuurspuitwerk

Meterkast

cementdekvloer

niet nader afgewerkt

niet nader afgewerkt

Toilet

vloertegels

wandtegels

structuurspuitwerk

Woonkamer

cementdekvloer

behangklaar

structuurspuitwerk

Keuken/Bijkeuken (optie) cementdekvloer

behangklaar

structuurspuitwerk

Slaapkamers

cementdekvloer

behangklaar

structuurspuitwerk

Badkamer

vloertegels

wandtegels

structuurspuitwerk

Overloop

cementdekvloer

behangklaar

structuurspuitwerk

Zolder

cementdekvloer

niet nader afgewerkt

niet nader afgewerkt

Garage

cementdekvloer

niet nader afgewerkt

niet nader afgewerkt

Afwerkstaat

Het ontwikkelen van een project is een voortdurend
proces, waarbij, naarmate dit proces vordert, een
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Daarom nieuwbouw van
Loobeek Ontwikkeling B.V.
Wie zijn wij?

Ontwikkelingsmaatschappij Loobeek B.V. is een samenwerking
tussen Janssen Projekt en Nouville Ontwikkeling. Een veelzijdige
ontwikkelingsmaatschappij die actief is in Aan den Heuvel te Venray.
Woningen voor starters, woningen voor gezinnen. Betaalbare
woningen maar ook luxe villa’s. Zo maken we aangenaam wonen voor
zoveel mogelijk mensen bereikbaar. Bij ons staat de woonkwaliteit
hoog in het vaandel. De woonkwaliteit betreft niet alleen de woning,
maar volgens ons ook de openbare ruimte en de bereikbaarheid van
dagelijkse voorzieningen. Bij het ontwikkelen van woningen houden
we daarom direct rekening met zaken als infrastructuur, voorzieningen
en openbare inrichting. Zo bent u niet alleen verzekerd van een
comfortabele woning, maar ook van een prettige woonomgeving.

Nieuwbouwwijken worden ingericht volgens de laatste inzichten op
het gebied van leefbaarheid. Hierbij is veel aandacht voor openbaar
groen, speelplekken, voldoende parkeerplaatsen, winkels, scholen en
openbaar vervoer.

Uw eigen smaak

Nieuwbouwwoningen bieden veel mogelijkheden. U wordt nauw
betrokken bij de indeling en afwerking van uw woning. Zo bepaalt
u zelf welke keuken, badkamer of tuinindeling u wilt. Extra’s als een
dakkapel of een uitbouw kunnen eenvoudig worden meegenomen. U
wordt niet gehinderd door de smaak van vorige bewoners.

Energiezuinig en kostenbesparend

Ons uitgangspunt is het alledaagse betaalbaar maken en het
bijzondere bereikbaar!

Nieuwbouwwoningen zijn uitstekend geïsoleerd en bieden veel
wooncomfort. Een beduidend lagere energierekening is het resultaat.
Bovendien kunt u in de meeste gevallen een hogere hypotheek krijgen
voor een energiezuinige woning.

Daarom nieuwbouw

Garantie

Financieel voordeel

Een nieuwbouwhuis is vrij op naam (VON), daardoor betaalt u
geen overdrachtsbelasting. Daarnaast betaalt u eveneens geen
makelaarskosten, taxatiekosten en geen kosten van de transportakte.

Onderhoudsvriendelijk

Alles aan uw nieuwbouwwoning is nieuw. De eerste jaren bent u
weinig kosten en tijd kwijt aan onderhoud.

Gezond en veilig wonen

Betrouwbare bouwmaterialen, inbraakwerend hang- en sluitwerk
en een gezond ventilatiesysteem zijn belangrijke voorwaarden voor
veilig en gezond wonen. Alle nieuwbouwwoningen worden volgens de
modernste veiligheidseisen gebouwd.
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Prettige woonomgeving

De Woningborg Garantie – en waarborgregeling is opgericht met
als doel de kwaliteit van nieuwbouwwoningen te stimuleren. Met
de Garantie- en waarborgregeling bent u als koper verzekerd van de
kwaliteit van het woningbouwplan en van een betrouwbare aannemer.
Het Garantie- en waarborgcertificaat beschermt u tegen onverhoopte
tegenslagen tijdens de bouw en tegen verborgen gebreken na de
oplevering.
Kortom, genoeg voordelen om voor een nieuwbouwwoning van
Ontwikkelingsmaatschappij Loobeek B.V. te kiezen!

Uw woonmogelijkheden
verkennen

en uw
volgende stap
bepalen.

Kom tot een doordacht besluit met ons hypotheekadvies.
Als uw woonwens serieuzer wordt, wilt u graag weten wat haalbaar is. Tijdens een
adviesgesprek kijken we naar uw financiële situatie en geven we inzicht in uw
mogelijkheden. Zo kunt u zelf een goede keuze maken, voor nu en later.

Meer weten? Kijk op rabobank.nl/hypotheken
Samen sterker
Rabobank Horst Venray

Initiatiefnemer

Aannemer

Ontwikkelingsmaatschappij Loobeek BV
is een samenwerking tussen
Janssen Projekt en Nouville Ontwikkeling

Bouwmij Janssen
Postbus 2
5800 AA Venray
Tel. 0478-554455

Ontwikkeling

Architect

Nouville Ontwikkeling
Nieuw Eycholt 282
6419 DJ Heerlen
Tel. 045 - 5607000
www.nouville.nl

Zeelenberg architectuur
Postbus 2
3253 ZG Ouddorp
Tel. 0187 - 681222
www.zeelenbergarchitectuur.nl

ontwikkeling

Verkoop
Hauzer & Partners Makelaardij
Julianasingel 8
5802 AV Venray
Tel. 0478 - 513700
www.hauzerenpartners.com

www.aandenheuvel.nl

Vormgeving © Jan Lieuwma Vastgoed Promotie

InterMakelaars
Stationsweg 65
5803 AA Venray
Tel. 0478 - 516605
www. intermakelaars.com

