Wonen in
Vroomshoop
Project De Linderbeek

Inhoud

Heerlijk wonen in Vroomshoop

3

De meest unieke plek om te wonen

4

Wonen op een rustgevende plek

6

Situatie overzicht

9

Vogelvlucht

10

Woningtypes
- Woningtype Fonteinkruid

12

- Woningtype Lisdodde

20

- Woningtype Waterkers

26

- Woningtype Sterrenkroos

34

- Woningtype Waterroos

42

Persoonlijke financiele check

52

Technische omschrijving

53

Kleur- en materiaalstaat

55

De ultieme
woon ervaring
Alleen in Twente
2

Heerlijk wonen
in Vroomshoop
Droom jij van een woning die meteen voelt als thuis? Een plek
waar je iedere dag geniet van je welverdiende rust, maar toch
met alle gemakken bij de hand? Dan stellen we je graag voor
aan plan De Linderbeek in het pittoreske dorp Vroomshoop.
Een plek die gelijk je hart verovert.

Aan de rand van het sfeervolle veendorp Vroomshoop realiseren
we 38 bijzondere woningen. De prachtige weidse omgeving
maakt deze unieke locatie bij uitstek een plek om tot rust te
komen. Tegelijkertijd heb je alle wenselijke voorzieningen
op fietsafstand van je voordeur. Van de supermarkt tot de
sportschool; je vindt alles om de hoek.

Arnoud weghorst - WEGHORST ARCHITECTUUR
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“De meest
unieke plek
om te wonen”

Geniet van
puur natuur!
Vroomshoop kent een kleurrijke veengeschie denis, die tot op de dag van
vandaag in het dorp te proeven is. Het Overijssels Kanaal en het Zwolse
Kanaal komen samen in het dorp en vormden vroeger de belangrijkste
waterwegen voor vrachtvervoer van veen, turf en landbouwproducten. Nog
altijd zorgt het water voor levendigheid in het dorp, maar nu in de vorm van
plezierbootjes, die graag aanleggen voor een hapje en een drankje.

Naast natuurschoon heeft Vroomshoop alles in huis voor je dagelijkse wensen. Het dorp biedt je keuze uit de bekende supermarkten, meerdere bouwmarkten, bruisende sportverenigingen, levendige kinderopvanglocaties en
diverse basisscholen. Vroomshoop heeft een eigen middelbare school, een
huisartsenpraktijk, tandartsenpraktijk, treinstation en een multifunctionele
sporthal met theater. Kortom; Vroomshoop is van alle markten thuis!
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© Niek Erents Fotografie

5

Wonen op een
rustgevende plek
Plan De Linderbeek dankt haar naam aan de gelijknamige beek,
die langs jouw nieuwe wijk loopt. In de lente kikkervisjes vangen,
in de zomer samen de hengel uitgooien en in de winter de eerste
voorzichtige schreden op het ijs; de Linderbeek is de ideale speelplek
voor jong én oud.

Lekker ravotten in het Zandstuvebos of genieten van het
wonderschone uitzicht op het topje van de Lemelerberg. Het
Overijsselse landschap biedt je de meest prachtige excursies in de
buitenlucht. In de omgeving vind je tal van verrassende wandel- en
fietsroutes door het eeuwenoude landschap. Op deze rustgevende plek
hoef je je geen moment druk te maken.
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Onze unieke locatie,
jouw unieke kans
Van stoere twee-onder-één-kappers tot karakteristieke
rijwoningen. Plan De Linderbeek kent maar liefst vijf
verschillende woningtypen, waardoor jouw nieuwe wijk
een levendig straatbeeld krijgt. Onze unieke locatie, jouw
unieke kans.
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NOORD

Fase 1

Fase 2

Type A - Fonteinkruid

Type D - Sterrenkroos

6 twee-onder-één kappers
en 58

10 rijwoningen
Bouwnummers 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39 en 40

Type B - Lisdodde

Type E - Waterroos

4 twee-onder-één kappers
Bouwnummers 53, 54, 55 en 56

6 rijwoningen

Bouwnummers 43, 44, 51, 52, 57

Bouwnummers 45, 46, 47, 48, 49
en 50

Type C - Waterkers
12 twee-onder-één kappers
Bouwnummers 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 41 en 42
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Een plek die gelijk
je hart verovert
De Linderbeek
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Fonteinkruid
6 stoere twee-onder-één-kappers

12

Robuust en
volop ruimte
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Fonteinkruid
Type A
Je eigen inpandige garage, een royale woonkamer met
zonnige erker en een keuken met genoeg ruimte voor
een lange eettafel. Woningtype Fonteinkruid biedt je met
z’n opvallende stolpkap een wereld aan ruimte. Met twee
slaapkamers en een masterbedroom, een badkamer én een
zolderverdieping is het plaatje compleet.
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Begane grond

<< 6390 >>

Kavelopp. 230 m² - 281m² | Woningopp. 118 m²
Bouwnummers 43, 52 en 58
Gespiegeld 44, 51 en 57

<< 2630 >>
<< 1530 >>

<< 865 >>

<< 3280 >>

<< 2200 >>

<< 9110 >>

<< 2550 >>

<< 3090 >>

<< 920 >>

<< 2120 >>

<< 5165 >>

<< 3205 >>

Schaal 1:50
15

Verdieping 1
Schaal 1:50

<< 3270 >>

<< 2555 >>

<< 3270 >>

<< 2510 >>

<< 1815 >>

<< 3260 >>

<< 2380 >>

<< 2360 >>

<< 3250 >>

<< 5165 >>
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Verdieping 2
Schaal 1:50

<< 6570 >>

<< 4605 >>

17

18

Haal buiten
naar binnen

19

Lisdodde
4 stijlvolle twee-onder-één-kappers

20

Stijlvol en
stoer tegelijk

21

Lisdodde
Type B
Met haar donkere gevelsteen en helder witte kozijnen
rondom de grote raampartijen is woningtype Lisdodde een
klassieke schoonheid. De hoge gevel met volop glas zorgt
niet alleen voor een zonovergoten interieur, maar biedt
bovendien volop leefruimte. De sfeervolle zolderetage in de
punt van het huis is de kroon op het werk.
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Begane grond

<< 6390 >>

Kavelopp. 236 m² - 304 m² | Woningopp. 123 m²
Bouwnummers 54 en 56
Gespiegeld 53 en 55

<< 2630 >>
<< 1530 >>

<< 865 >>

<< 2200 >>

<< 3280 >>

<< 2865 >>

<< 9110 >>

<< 2550 >>

<< 3090 >>

<< 920 >>

<< 2120 >>

<< 5165 >>

<< 2970 >>

Schaal 1:50
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Verdieping 1
Schaal 1:50

<< 3270 >>

<< 2555 >>

<< 3270 >>

<< 2510 >>

<< 1815 >>

<< 3260 >>

<< 2380 >>

<< 2360 >>

<< 3250 >>

<< 5165 >>
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Verdieping 2
Schaal 1:50

<< 6485 >>

<< 5165 >>

25

Waterkers
12 karakteristieke twee-onder-één kappers

26

De kers
op de taart

27

Waterkers
Type C
De kers op de taart; zo kun je woningtype Waterkers wel
noemen. Eenmaal binnen ontdek je dat indeling van de
woning net andersom is dan je zou verwachten. De keuken
zit aan de voorzijde, waardoor je in de grote woonkamer
volop geniet van de tuin. Met drie slaapkamers, een
badkamer en een handige zolderruimte is de Waterkers
jouw plek.
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Begane grond
Kavelopp. 176 m² - 246 m² | Woningopp. 122 m²
Bouwnummers 21, 23, 25, 27, 29 en 41
Gespiegeld 22, 24, 26, 28, 30 en 42

<< 5252 >>

<< 3900 >>

<< 6045 >>

<< 1050 >>

<< 9460 >>

<< 4410 >>

<< 1915 >>

<< 2500 >>

<< 1968 >>

<< 3845 >>

Schaal 1:50
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Verdieping 1
Schaal 1:50

<< 4250 >>
<< 2750 >>

<< 2960 >>

<< 1530 >>

<< 2495 >>

<< 2550 >>

<< 2050 >>

<< 2400 >>

<< 3900 >>

<< 2695 >>

<< 3845 >>
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Verdieping 2
Schaal 1:50

<< 5770 >>

<< 5345 >>

31

32

Volop genieten van
de grote tuin

33

Sterrenkroos
10 ruime rijwoningen

34

De vrolijke noot
in de wijk
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Sterrenkroos
Type D
Als bewoner van één van de tien ruime rijwoningen
type Sterrenkroos beschik je over een fantastische
doorzonwoning. De grote raampartijen zorgen voor een
zonnige open woonkamer en leefkeuken. Hier heb je volop
ruimte om te wonen zoals jij dat wilt. Boven vind je twee
slaapkamers en een ruime badkamer.
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Begane grond

<< 1670 >>

Kavelopp. 125 m² - 196 m² | Woningopp. 68 m²
Bouwnummers 31, 32, 34, 36 en 38
Gespiegeld 33, 35, 37, 39 en 40

<< 7150 >>

<< 3065 >>

<< 5400 >>

<< 3150 >>

<< 1250 >>

<< 950 >>

<< 1100 >>

Schaal 1:50
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Verdieping 1 | Tussenwoning
Schaal 1:50

38

<< 3000 >>

<< 2800 >>

<< 1748 >>

Vlizotrap
naar ruime
bergzolder

<< 3200 >>

<< 3052 >>

<< 3115 >>

<< 1216 >>

<< 2100 >>

<< 2500 >>

Verdieping 1 | Tussenwoning met extra punt
Schaal 1:50

<< 2800 >>

<< 2500 >>

<< 1748 >>

Vlizotrap
naar ruime
bergzolder

<< 3468 >>

<< 3200 >>

<< 3052 >>

<< 3115 >>

<< 1216 >>

<< 2100 >>
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40

Een doorzon woning
om van te dromen

41

Waterroos
6 klassieke rijwoningen

42

De Hollandse
meester

43

Waterroos
Type E
Het klassieke puntdak, de authentieke gevelsteen en de
stijlvolle raamverdeling; woningtype Waterroos is een waar
Hollands meesterwerk. Hier geniet je iedere dag van een
open keuken, een ruime woonkamer en maar liefst drie
slaapkamers. De handige zolderverdieping is ideaal als
extra bergruimte.
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Begane grond

<< 4785 >>

Kavelopp. 118 m² - 225 m² | Woningopp. 104 m²
Bouwnummers 45, 47 en 49
Gespiegeld 46, 48 en 50

<< 8140 >>

<< 4950 >>

<< 1250 >>

<< 950 >>

<< 2700 >>

<< 865 >>

<< 1130 >>

Schaal 1:50
45

Verdieping 1
Schaal 1:50

<< 2000 >>
<< 2150 >>

<< 2700 >>

46

<< 2205 >>

<< 3760 >>

<< 1800 >>

<< 3735 >>

<< 4280 >>

<< 3050 >>

Verdieping 2 | Hoekwoning
Schaal 1:50

<< 5900 >>

<< 4950 >>

47

Verdieping 2 | Tussenwoning
Schaal 1:50

<< 7021 >>

<< 4950 >>

<< 2944 >>
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49 3

50

Een keuken voor de
echte fijnproever
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Jouw droomhuis gezien
in De Linderbeek?
Heb jij interesse in een mooie duurzame woning in De Linderbeek? Laat dan een persoonlijke
financiële check doen bij Rabobank en vergroot zo de kans op je droomwoning.

Rabobank stimuleert energiezuinig en duurzaam

Bekijk de mogelijkheden met één van onze

wonen. Daarom ontvang je bij aankoop van een

adviseurs, zij helpen je graag!

woning in de Linderbeek bij Rabobank een extra

Wil je gebruik maken van een gratis financiële

duurzaamheidskorting op je hypotheekrente*.

check? Maak dan een afspraak met één van de

Dat scheelt niet alleen in je energiekosten, maar

financieel adviseurs Nieuwbouw van Rabobank.

ook in je maandelijkse hypotheeklasten.

Onze adviseurs v.l.n.r. Arjen Koopman,
Michiel van Haarst, Rutger Koppelman en

Word een voorrangskandidaat met een

Teun Hekhuis zijn nauw betrokken bij dit

financiële check!

project. Ze gaan graag met je in gesprek over

Ja, je leest het goed: Voorrangskandidaat!

je woonwensen en plannen voor jouw nieuwe

Tijdens de toewijzing krijgen kandidaten die

droomwoning in De Linderbeek!

een financiële check hebben uitgevoerd, én
deze vóór de sluitingsdatum ondertekend

Regel je afspraak voor een gratis financiële

hebben afgegeven, een voorrangspositie op zij

check via rabo.nl/nwt/delinderbeek

die dit niet hebben gedaan. Buiten inzicht in je
financiële haalbaarheid kun je er dus profijt van
hebben als je een financiële check doet.

* Bekijk de voorwaarden op
rabobank.nl/duurzaamheidskorting

Wij helpen je graag!

Arjen Koopman
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Michiel van Haarst

Rutger Koppelman

Teun Hekhuis

Technische omschrijving
Deze technische omschrijving geeft een beknopte toelichting op de toe te passen materialen en
kleuren van de te bouwen woningen

Grondwerk
Voor de aanleg van de fundering en riolering worden de nodige
graafwerkzaamheden verricht. Het terrein onder de woningen en bijgebouwen wordt ontgraven tot de vaste grondlaag
lees onderzijde van de funderingsconstructie. De fundering
alsmede de sleuven voor de riolering worden aangevuld met
uitkomende grond, overblijvende grond wordt verdeeld over het
kavel, aanvullingen i.v.m. te kort komende grond alsmede zand
voor bestratingen is voor rekening van koper.
Ten behoeve van gemeenschappelijke (achter)paden welke
voorzien worden van straatwerk wordt het nodige grondwerk
verricht waaronder het aanbrengen van ca 100 mm vulzand
onder het straatwerk.
Riolering
De riolering van kunststof buizen wordt aangelegd in een
gescheiden systeem en voorzien van de nodige ontstoppingsstukken. Het hemelwater komt uit in een infiltratieput in het
oprit met een overstort naar de straat waarna de gemeente
zorg draagt voor de verdere afvoer.
Terreinverharding en erfafscheidingen
Er wordt alleen bestrating aangebracht op de gemeenschappelijke (achter)paden van de geschakelde woningen en voorzien van betontegels met een afmeting van 300 x 300 mm.
Op de overgang van de gemeenschappelijke paden naar
privé tuinen van aangrenzende percelen tot voorzijde van de
woningen wordt een schutting geplaats van betonpalen met
houten schermen met een hoogte van 200 cm.
Fundering
Alle woningen worden gefundeerd volgens opgave van de
constructeur, waarbij het uitgangspunt een fundatie op staal
is, indien op advies van de constructeur gekozen dient te
worden voor een ander fundatiesysteem dan zijn deze kosten
voor rekening van ontwikkelaar/aannemer.
De ruimte tussen het zandbed en de begane grondvloer, de
kruipruimte wordt voorzien van voldoende ventilatie.
Vloeren
De begane grondvloer wordt uitgevoerd als geïsoleerde
systeemvloer met een kruipluik achter de voordeur met een
isolatiewaarde van Rc ≥ 3,7 m²K/W, m.u.v. de aangebouwde
bergingen deze worden voorzien van een gewapende betonvloer op zand en de vrijstaande bergingen waar een betontegel
met een afmeting van 300 x 300 mm wordt gelegd op zand.
De verdiepingsvloeren worden uitgevoerd als kanaalplaatvloer.
Alle vloeren worden voorzien van een cementdekvloer geschikt
voor vloerverwarming.
De zoldervloer bij de woningen op kavel 31 t/m 40 worden
voorzien van een houten balklaag met vloerhout en aan onderzijde voorzien van gipsbeplating.
Metselwerk en lijmwerk
Alle gevels worden vanaf 150 mm minus maaiveld uitgevoerd
in een gebakken steen volgens monster en in verband door de
architect te bepalen. Tussen de binnen- en buitenspouwbladen
komt een luchtspouw en isolatielaag, waarbij de totale isolatiewaarde Rc ≥ 4,7 m²K/W bedraagt.
De dragende binnenwanden worden uitgevoerd in kalkzandsteen lijmelementen met een dikte volgens opgave van
de constructeur, waarbij de woning scheidende wand wordt
uitgevoerd als ankerloze spouwmuur.
De niet dragende binnenwanden worden uitgevoerd als lichte
scheidingswanden met een dikte van 70/100 mm, e.e.a. conform tekening.

Houtwerken
De schuine daken worden uitgevoerd als prefab geïsoleerde
dakplaten met een isolatiewaarde van Rc ≥ 6,3 m²K/W, waarbij
de binnenzijde van de dakplaat bestaat uit een groene plaat
o.g. en blijft verder onafgewerkt.
Met uitzondering van de dakplaten van de woningen op kavels
31 t/m 40 deze zijn standaard voorzien van een witte onderzijde en voorzien van kunststof strippen onderling.
Alsmede de woningen op kavels 21 t/m 30 en 41/42 waar de
kap een klein deel doorloopt in de slaapkamer deze worden
wit afgewerkt op de bouw.
De platte daken worden uitgevoerd in een houten balklaag
volgens opgave van de constructeur en voorzien van vloerhout. In
de bergingen wordt deze afgewerkt als balklaag in het zicht.
Ter plaatse van erkers word de houten balklaag aan de onderzijde voorzien van gipsplaat en naadloos afgewerkt.
Alle buitenbetimmeringen aan de woningen van boeien,
windveren, goten, overstekken enz. worden uitgevoerd in een
rockpanelbeplating.
Daar waar op tekening weergegeven, worden er houten vrijstaande bergingen geplaatst bij de rijenwoningen en bij een
deel van de 2/1 kap woningen naast de woning geplaatst.
Metaalwerken
Daar waar nodig worden stalen balken, kolommen en lateien
aangebracht volgens opgave van de constructeur.
Indien aanwezig wordt een in kleur gemoffeld stalen hekwerk
geplaatst als frans balkon.
Bij de woning op de kavels 21 t/m 30 en 41/42 wordt een in
kleur gemoffelde stalen steun geplaatst voor het opvangen
van het dak. Daar waar vereist worden stalen onderdelen
brandwerend afgetimmerd met brandwerend materiaal.
Kozijnen, ramen en deuren
Alle buitenkozijnen, -ramen en -deuren worden uitgevoerd in
kunststof met een houtnerf structuur aan de buitenzijde en
een vlakke binnenzijde. Voor zover benodigd worden hier ventilatierooster in aangebracht volgens opgave van de architect.
Alle ramen worden uitgevoerd in het draai-kiep-systeem, de
garagedeuren indien aanwezig worden eveneens uitgevoerd in
kunststof.
De buitendeurkozijnen met deuren in de vrijstaande bergingen zijn wel van hout en worden meegenomen met de prefab
bergingen.
Indien dakramen aangegeven staan op tekening dan worden
deze uitgevoerd als Velux dakramen type GGL.
De binnenkozijnen zijn metalen verdiepingshoge kozijnen zonder bovenlichten waarin fabrieksmatig afgelakte verdiepingshoge opdekdeuren worden aangebracht.
Onder de binnen kozijnen worden standaard geen dorpels aangebracht m.u.v. de badkamer en het toilet waar kunststenen
dorpels worden aangebracht.
Trappen
De verdiepingstrappen worden standaard uitgevoerd als vurenhouten open trappen met vurenhouten bomen en bijpassende
traphekken indien benodigd en voorzien van een hardhouten
leuning aan buitenzijde.
Bij de woningen op de kavels 31 t/m 40 en 45 t/m 50 wordt de
trap van de begane grond naar de verdieping standaard uitgevoerd als dichte trap.
Bij de woning op de kavel 31 t/m 40 is geen vaste trap naar
de vliering aanwezig deze is bereikbaar d.m.v. een vlizotrap
gesitueerd op de overloop.
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Dakbedekking
De schuine daken worden alle voorzien van keramische
dakpannen en voorzien van de nodige hoek- en nokpannen
en overige hulpstukken.
De platte daken worden voorzien van een bitumineuze dakbedekking met 10 jr. garantie en voorzien van een metalen
daktrim.
Goten en hemelwaterafvoeren
Alle goten worden uitgevoerd als zinken goten met PVC
hemelwaterafvoeren welke uitkomen in de riolering welke
uitkomt in de infiltratieput in het oprit met overloop naar
de straat.
Bij de woningen op de kavels 21 t/m 30 en 41/42 wordt er
een rechte bakgoot aangebracht zonder omtimmering.
Beglazing
Alle glasopeningen in de buitengevels van de woningen
worden voorzien van blank isolatieglas HR++ glas.
Stukadoorswerk
Alle wanden in de woning worden behangklaar opgeleverd,
m.u.v. betegelde wanden en de wanden van de halfsteens
bergingen deze zijn tweezijdig schoon werk en de aangebouwde bergingen worden deels voorzien van een plaatafwerking.
Alle betonnen- en gipsplatenplafonds worden voorzien van
spac-spuitwerk waarbij de naden in het zicht blijven.
Boven het tegelwerk in het toilet wordt eveneens
spac-spuitwerk aangebracht tot plafond.
Tegelwerk
In de navolgende ruimtes worden wand- en vloertegels
aangebracht met een stelpost van respectievelijk € 25,-en € 30,-- per m², waarbij geld dat wand en vloertegels
niet strokend met elkaar worden aangebracht.
Toilet
Wandtegels tot een hoogte van 1200 mm boven de vloer,
max afm. 200 x 400 mm, wit gevoegd.
Vloertegels, max afm. 300 x 300 mm, grijs gevoegd
Badkamer
Wandtegels tot onderkant plafond, max afm. 200 x 400
mm, wit gevoegd
Vloertegels, max afm. 300 x 300 mm, grijs gevoegd. Ter
plaatse van de douchehoek worden de vloertegels met
een maximale afmeting van 150 x 150 mm onder afschot
aangebracht.
Onder de buitenkozijnen, m.u.v. de peilkozijnen worden aan
de binnenzijde kunststenen vensterbanken aangebracht
(bianco C).
Keukeninrichting
Alle woningen worden voorzien van een standaard keuken
volgens voorbeeld, waarvoor opgenomen een stelpost van
€ 5.000,-- voor de 2/1 kap woningen en een stelpost van
€ 3.000,-- voor de rijenwoningen incl. plaatsen. Indien de
keuken komt te vervallen dan geldt een verrekening van
respectievelijk € 4.000,-- en € 2.400,-- (alle prijzen zijn incl.
BTW). Uiteraard is deze standaard keuken naar eigen wens
aan te passen.
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Sanitair
In de woning wordt het sanitair aangebracht zoals dat
op tekening aangegeven is bestaande uit hangclosets,
fontein- en wastafelcombinatie en douchecombinatie
voorzien van thermostatische douchemengkraan en
wasmachine aansluiting
Waterinstallatie
Koud waterleiding
Vanaf de watermeter in de meterkast wordt er een koudwaterleiding gelegd naar de tappunten van het sanitair
zoals op tekening weergegeven, naar de gootsteen in de
keuken alsmede naar de opstelplaats van de wasmachine
en naar de opstelplaats van de warmwatervoorziening.
Warm waterleiding
Vanaf de warmwatervoorziening (boiler in de lucht-waterwarmtepomp) wordt een warmwaterleiding gelegd naar de
gootsteen in de keuken, naar de wastafel en douche in de
badkamer.
Schilderwerk
Alle houten onderdelen voor zover aanwezig waaronder
o.a. de trap en binnen aftimmeringen worden in de grondverf aangebracht en op de bouw niet verder afgelakt.
Alle buitenkozijnen, boeien, aftimmeringen buiten, binnen
kozijnen en binnendeuren worden alle op kleur aangeleverd
op het werk en behoeven niet meer behandeld te worden
waardoor er ook nagenoeg geen schilderwerk overblijft.
Elektrische installatie
De woning wordt gerealiseerd volgens de uitgangspunten
uit de NEN 1010, waarbij schakelaars en wandcontactdozen van het type inbouw zijn in de kleur wit.
De woning wordt voorzien van een mechanisch ventilatie
systeem met natuurlijke toevoer.
Op de woningen worden PV-panelen geplaatst volgens
BENG-berekening waarbij als uitgangspunt geldt dat er op
elke 2/1 kap woning 6 stuks worden geplaatst en op de
rijwoningen 4 stuks, e.e.a. conform tekening.
Verwarming
In de woning wordt een lucht-water-warmtepomp van
voldoende capaciteit geplaatst en voorzien van vloerverwarming op de begane grond m.u.v. berging en op de verdieping waarbij de slaapkamers op de verdieping worden
voorzien van een individuele regeling.
Deze warmtepomp is standaard voorzien van een warmwater boiler van ca. 180 liter warm tapwater.
Algemeen
De woning zal worden gebouwd onder woningborg.
Ongeacht hetgeen overigens in deze technische omschrijving is bepaald gelden onverkort de bepalingen uit de
Garantie- en waarborgregeling en de modelovereenkomst
zoals gehanteerd en voorgeschreven door Woningborg.
Ingeval enige bepalingen in deze technische omschrijving
daarmee onverenigbaar mocht zijn c.q. nadeliger zijn voor
de verkrijger, dan prevaleren onverkort steeds de bovengenoemde bepalingen van het Woningborg.

Kleur- en
materiaalstaat
ONDERDEEL

MATERIAAL

KLEUR

Metselwerk opgaand werk

Gebakken steen

Wisselend per woning zie Artist
impressies en tekeningen en
monster.

Metselwerk witte accenten

Keimsteen

Wit geschilderd RAL 9010

Voegwerk

Cementvoeg

Volgens monsterbord

Gevelbanden

Prefab beton

Grijs onbehandeld

Raamdorpels

Keramisch
Prefab beton (kavel 53 t/m 56)

Zwart verglaasd
Grijs onbehandeld

Boeien – windeveren

Rockpanel

Gebroken wit RAL 9010

Aftimmeringen

Rockpanel

Gebroken wit RAL 9010

Kader om kozijnen kavels 21 t/m 30 en 41/42

Rockpanel

Gebroken wit RAL 9010

Daktrim platte daken

Aluminium

Blank geanodiseerd

Kozijnen, ramen, deuren in de woningen

Kunststof

Gebroken wit RAL 9010 of
Grijs RAL 7012

Kozijn met deur in de vrijstaande berging

Hardhout

Gegrond wit.

Ventilatieroosters

Aluminium

Blank geanodiseerd

Hemelwaterafvoeren

PVC

Grijs onbehandeld

Dakpannen

Keramisch

Mat zwart

Frans balkon

Gemoffeld staal

Antraciet RAL 7016

Disclaimer
Deze brochure is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van beschikbare tekeningen en technische omschrijving.
Desondanks moet een voorbehoud worden gemaakt ten aanzien van (geringe) architectonische, bouwtechnische en constructieve
wijzigingen voortvloeiend uit nadere eisen en wensen van overheden en/of nutsbedrijven en/of betrokken partijen. De aannemer kan, in
overleg met de architect, wijzigingen aanbrengen in materialen, constructies en/of in de situatie van de woningen wanneer dat nodig is
voor het verkrijgen van de benodigde bouw/omgevingsvergunningen, of de voortgang en en/of kwaliteit van het werk kan bevorderen.
De artist impressions (perspectieftekeningen) en de interieur plattegronden in deze brochure geven een impressie. Het is met recht
een ‘artist impression’ waarin de illustrator zich soms wat artistieke vrijheden gunt. De invulling van de openbare ruimte is naar de
fantasie van de illustrator ingevuld. Ondanks alle zorgvuldigheid die wij hebben nagestreefd kunnen aan deze tekeningen geen rechten
worden ontleend. De ingerichte plattegronden alsmede de afmetingen van sanitair van alle in deze brochure opgenomen woningen zijn
indicatief. Hier is dus geen leveringsplicht aan verbonden. Derhalve maakt deze brochure geen onderdeel uit van de contractstukken. De
opgenomen foto’s, sfeerbeelden, interieur en exterieur impressies zijn bedoeld om (ruimtelijk) inzicht te geven van de woning. Hieraan
kunnen geen rechten worden ontleend.
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Ontwikkelaar

Bedrijvenpark Twente 331
7602 KL Almelo
(0546) 574 130
info@marquette-bouw.nl

Makelaars

Demmersweg 3
7556 BN Hengelo (ov)
088 80 89 000
info@dewoonexpert.nl

Rijssensestraat 6
7642 CX Wierden
(0546) 57 33 32
wierden@weghorstmakelaardij.nl

Julianaplein 5
7681 AX Vroomshoop
(0546) 641 234
info@oosterhavemakelaars.nl

Invite Vastgoedcommunicatie

www.delinderbeek.nl

Ontwerp en realisatie

Financieel advies

