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Voor u ligt de brochure van woonproject negen 

woningen te America, gelegen aan de Grad Poelsstraat. 

Dit prestigieuze nieuwbouwplan bevindt zich nabij het 

gewilde uitbreidingsgebied aan de Woutersstraat en 

bestaat uit vijf levensloopbestendige- en vier twee-

onder-één-kapwoningen. De toekomstige bewoners van 

dit woonproject zijn verzekerd van een leven lang 

zorgeloos wonen. De negen woningen worden namelijk 

gerealiseerd volgens hoge normen op het gebied van 

gezondheid, milieu en energie.  

Woonproject Grad Poelsstraat combineert prachtige 

architectuur met toekomstbestendig wonen. Ook zijn de 

woningen ontworpen volgens de hedendaagse 

maatstaven en tegelijkertijd ook goed past in de 

bestaande aangrenzende architectuur, zoals de zes 

toekomstige tegenoverliggende woningen. De uitstraling 

met fraaie details in combinatie met een hoogwaardige 

afwerking bepalen de kwaliteit van dit woonproject. 

Daarnaast kenmerkt het bouwplan zich door diverse 

woningtypes met onderscheid in o.a. 

bewonersdoelgroep, oppervlakte, inhoud en materialen. 

We nodigen u uit voor een eerste bezichtiging: ontmoet 

dit plan in deze brochure. 

Om een volledig beeld van het project te krijgen zijn er 

3D-visuals in deze brochure verwerkt. Bij de makelaar 

zijn meerdere stukken te verkrijgen waaronder 

verkooptekeningen, visuals en een video van het 

toekomstige straatbeeld.



  

 DE LIGGING 
Het nieuwbouwproject bevindt zich in het 

uitbreidingsplan van America; een dorp in de gemeente 

Horst aan de Maas. Het van oudsher agrarische karakter 

vindt men nog steeds terug in America. Naast de 

agrarische bedrijven is de recreatieve sector sterk in 

opkomst, mede door Golfhorst, Equestrian Centre de 

Peelbergen en Toverland. Net buiten de bebouwde kom 

van America liggen twee grote recreatieparken van 

Center Parcs: Het Meerdal en Limburgse Peel. Behalve 

door deze grote recreatieparken is America ook bekend 

geworden door de band Rowwen Hèze.  

De Grad Poelsstraat maakt onderdeel uit van 

bestemmingsplan Wouterstraat en werd voorheen 

gebruikt als akkerland. De tuin ligt op het zuiden. Schuin 

tegenover het nieuwbouwproject worden nog zes 

levensloopbestendige twee-onder-één-kap woningen 

gebouwd in de vorm van een collectief particulier 

opdrachtgeverschap (CPO) en recht tegenover zijn de 

Heijmans One woningen van Wonen Limburg 

gesitueerd.  

De woningen zijn qua bereikbaarheid goed gesitueerd 

met de belangrijkste voorzieningen op fiets- en 

loopafstand. Daarnaast is de nabijgelegen snelweg met 

goede verbindingen naar Venlo, Eindhoven, en Venray 

op slechts elf minuten rijafstand te bereiken.  

    

Treinstation  

12 min. rijden 

7,7 km 

Bushalte 

9 min. lopen 

750 m 

Centrum America 

11 min. lopen 

900 m 

Snelweg afrit 

11 min. rijden 

6,7 km 

    

Kinderopvang 

5 min. lopen 

400 m 

Basisonderwijs 

5 min. lopen 

380 m 

Voortgezet onderwijs 

11 min. rijden 

7,2 km 

Dagmarkt 

10 min. lopen 

800 m 
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 Nieuwbouw vijf levensloopbestendige- 

en vier starterswoningen. 

Heijmans One woningen 

 Januari 2020 start bouw van 

zes seniorenwoningen.  



  

 

DE WONINGEN 
De negen woningen bestaan uit vier twee-onder-één-kapwoningen en vijf levensloopbestendige woningen. De 

woningen zijn geschikt voor meerdere doelgroepen. Bij de levensloopbestendige woningen is de slaapkamer op de 

benedenverdieping gesitueerd waardoor, wat de naam al zegt, de woningen levensloopbestendig zijn. Dit houdt niet 

in dat de woningen alleen geschikt zijn voor ouderen. Ook steeds meer jongeren kiezen voor dit type woning. 

Onderstaand zijn de woningen per bouwnummer schematisch weergeven en in de bijlages vindt u de 

verkooptekeningen.  

Verkoopprijslijst 
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1 Levensloopbestendig C 134 m²* 411 m³ 104 m² 78 m² € 235.000,- 

2 Levensloopbestendig C 128 m²* 396 m³ 104 m² 75 m² € 227.000,-  

3 Levensloopbestendig C 128 m²* 396 m³ 104 m² 75 m² € 227.000,-  

4 Levensloopbestendig C 138 m²* 396 m³ 104 m² 75 m² Verkocht 

5 Levensloopbestendig C 163 m² 411 m³ 104 m² 78 m² € 239.000,-  

6 Twee-onder-een-kap B 180 m² 414 m³ 108 m² 49 m² € 254.000,-  

7 Twee-onder-een-kap B 180 m² 414 m³ 108 m² 49 m² € 254.000,-  

8 Twee-onder-een-kap B 180 m² 414 m³ 108 m² 49 m² € 254.000,-  

9 Twee-onder-een-kap B 180 m² 414 m³ 108 m² 49 m² € 254.000,-  

Bovenstaande metrages zijn berekend middels de NEN 2580. 

*perceel oppervlakte is exclusief mandelig achterpad van totaal 31,5 m². 

** De grondprijs van de gemeente wordt per 1 januari 2020 verhoogd, deze prijsverhoging zit in de v.o.n.-prijs inbegrepen.   

 

Conditie 

 De woningen worden verkocht met een Woningborg Waarborgcertificaat.  

 De in deze verkoopprijslijst vermelde verkoopprijzen zijn exclusief rentekosten.  

 De rentekosten worden berekend aan de hand van een percentage van zeven procent per jaar op de volgende wijze: 

- Grond- en grondgerelateerde voorbereidingskosten: vanaf het moment van vervallen van de opschortende 

voorwaarden uit de koopovereenkomst tot aan de datum van betaling.  

- Termijnen van de aanneemsom: vanaf 14 dagen na de datum van gereedmelding van de in de koop- en 

aannemingsovereenkomst genoemde bouwtermijen tot aan de datum van betaling.  

 De vermelde bedragen zijn inclusief 21% btw.  

 De vermelde verkoopprijzen zijn geldig tot 1 juli 2020. 

 Aan vorenstaande gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.  

 De opgegeven metrages en de visuals zijn indicatief.  

 Alle voorgaande prijslijsten zijn hiermee vervallen. 



  

DE AANNEMER 
Een woning is veel meer dan alleen een bouwwerk van 

beton, stenen en glas. Een woning is vooral een thuis, 

waar u zich prettig wilt voelen. Een reflectie van uw 

levenswijze; wie een nieuwbouwhuis koopt heeft alle 

vrijheid om het geheel naar eigen smaak in te richten. 

Een goede aannemer begeleidt u in het proces van 

aankoop tot sleuteloverdracht. 

Bouwmij Janssen, de moderne ontwikkelende 

aannemer uit Venray, is sinds 1945 actief in de bouw 

en gespecialiseerd in de realisatie van 

nieuwbouwwoningen. Zij doen dit met groot plezier, 

vakmanschap en oog voor detail. Om woningen te 

realiseren werken zij samen met vaste regionale 

partners. Aangezien men meerdere projecten met 

elkaar realiseert, zijn de partijen op elkaar ingespeeld 

en zal de samenwerking soepel verlopen. Hierdoor 

worden de beste resultaten bereikt met tevens goede 

servicemogelijkheden na oplevering.  

Het meest onderscheidende kenmerk van Bouwmij 

Janssen is innovatie. Dat zit bij hen vooral in de 

processen. Zij kiezen voor een werkwijze waarin 

openheid en transparantie centraal staan. Voor alle 

medewerkers is het een sport om bij elk project net 

iets slimmer en efficiënter te werken. Zo wordt de 

doorlooptijd van een project verder verkort zonder 

concessies te hoeven doen aan kwaliteit. De cijfers 

bewijzen dat deze aanpak werkt. Het gemiddeld aantal 

opleverpunten bij een nieuwbouwwoning van Bouwmij 

Janssen is zeer laag.  

De aannemer bouwt met Woningborg Garantie. Dit is 

de garantie- en waarborgregeling in de bouw die 

zorgen voor belangrijke zaken, zoals 

kwaliteitscontroles, garanties, zekerheden, 

aantoonbare ervaring, juiste diploma’s en 

verzekeringen, duidelijke afspraken en een correcte 

aftersales.  

Het is voor een aannemer als Bouwmij Janssen 

vanzelfsprekend om mooie, energiezuinige en 

hoogkwalitatieve woningen te bouwen. Tevens streven 

zij ernaar om bij de oplevering de nieuwe eigenaren te 

laten glimmen van trots en hen in volle tevredenheid 

de sleutel van hun nieuwe thuis te overhandigen. 

 



 

TECHNISCHE GEGEVENS 
Bouwgarantie 

De woningen worden gebouwd door Bouwmij Janssen 

met een Woningborgcertificaat. 

Grondwerk 

De nodige grondwerken te verrichten t.b.v. de 

woningen, inclusief funderingen, kabels en 

leidingen. 

Fundering 

De aanlegdiepte en de uitvoering van de fundering 

worden uitgevoerd conform opgave constructeur.  

Vloeren 

De begane grondvloer wordt uitgevoerd als een 

geïsoleerde betonvloer volgens opgave constructeur. 

De verdiepingsvloeren worden uitgevoerd als prefab 

betonvloer, volgens opgave constructeur. 

Gevels en wanden 

Buiten: de buitengevels worden in hoofdzaak 

gerealiseerd als schoonmetselwerk met een platvolle 

voeg.  

Binnen: de dragende binnenwanden worden 

uitgevoerd in kalkzandsteen, e.e.a. volgens opgave 

constructeur. De niet dragende binnenwanden op de 

begane grond en eerste verdieping worden uitgevoerd 

in verdiepingshoge cellenbeton elementen. De 

wanden op de zolders worden uitgevoerd in een 

Metal Stud systeem tweezijdig bekleed met 

gipsplaten.  

Dakconstructie 

De hellende dakconstructie wordt uitgevoerd middels 

prefab geïsoleerde dak elementen voorzien van een 

keramische dakpan. 

Hang- en sluitwerk 

Het hang- en sluitwerk van deuren en ramen wordt 

uitgevoerd in licht metaal, weerstandklasse ІІ. 

Kozijnen, ramen en deuren 

Het voordeurkozijn en het deurkozijn van de 

buitenberging worden uitgevoerd in hardhout. Alle 

overige kozijnen, ramen en deuren in de buitengevel 

worden uitgevoerd in kunststof. De 

binnendeurkozijnen worden uitgevoerd in stalen, 

afgelakte montage-kozijnen met fabrieksmatig 

afgelakte opdekdeuren.  

Beglazing 

De buitenramen en deuren worden uitgevoerd in 

isolerende HR++ beglazing volgens EPC-berekening. 

 

Binnenafwerking - vloeren 

De vloeren van de badkamer en toilet worden voorzien 

van tegelwerk. Overige vloeren worden afgewerkt met 

een bouwkundige dekvloer. 

Binnenafwerking - wanden 

De wanden van de badkamer en toilet worden voorzien 

van tegelwerk tot circa 120 cm. Ter plaatse van de 

douchehoek tegelwerk van vloer tot plafond. Overige 

wanden, met uitzondering van de meterkast en 

technische ruimte worden behangklaar opgeleverd. 

Binnenafwerking - plafonds 

De plafonds worden afgewerkt met structuurspuitwerk, 

met uitzondering van het plafond ter plaatse van de 

meterkast en de onderzijde van de dak elementen.    

Sanitair 

Aansluitpunten voor sanitair worden aangesloten 

conform opgave. Het sanitair zal volgens de technische 

omschrijving worden aangebracht. 

Tegelwerk 

Voor het wand- en vloertegelwerk is een stelpost 

opgenomen, zie technische omschrijving voor de hoogte 

van deze stelposten. Tegelwerk kunt u wijzigen aan uw 

persoonlijke voorkeuren. 

Keuken 

Aansluitpunten voor de keuken conform opgave. Er is 

geen keukeninrichting inbegrepen. 

Verwarming 

De woning wordt voorzien van vloerverwarming als 

hoofdverwarming op de begane grond. De eerste 

verdieping (bij type B) en zolder worden voorzien van 

elektrische radiatoren. 

Elektra 

De elektrische installatie wordt aangelegd volgens de 

geldende normen en voorschriften. Er wordt inbouw-

schakelmateriaal toegepast, in de kleur wit. 

Aansluitpunten voor de keuken conform opgave. 

Aansluitpunten kunnen worden gewijzigd conform uw 

wensen, tegen een meerprijs. 

Water 

De woningen worden aangesloten op het openbare 

waternet. 

Installatie 

Luchtwaterwarmtepomp installatie bij woningtype B. 

Ventilatie-warmtepompinstallatie bij woningtype C. 

Photo Voltaic (PV) panelen 

De woningen zijn voorzien van PV-panelen. Optioneel 

kunnen extra PV-panelen tegen een meerprijs geplaatst 

worden.   



  

 

  

TYPE C – LEVENSLOOPBESTENDIGE WONING 



 

  

TYPE B – TWEE-ONDER-EEN-KAPWONING 



 

TYPE B - MET OPTIONELE UITBOUW  



  

 

GOED OM TE 

WETEN 
INLEIDING EN ALGEMENE OMSCHRIJVING 

Een nieuwe woning kopen is een grote mijlpaal waarbij 

u met veel zaken te maken krijgt. Zo krijgt u onder 

ander te maken met onderwerpen van juridische en 

financiële aard. De makelaar en aannemer streven 

ernaar u hierin zo goed mogelijk te begeleiden en 

adviseren. Wij bouwen uw woning met toepassing van 

de garantie- en waarborgregeling van Woningborg NV 

en garanderen hiermee de kwaliteit en bieden u 

zekerheid. Hierbij worden alle kennis van zaken, 

ervaring en organisatie ingeschakeld om u straks 

optimaal woongenot te geven in de door u gekozen 

woning. Deze omschrijving omvat de technische 

informatie omtrent de materialen, afwerkingen en 

installaties. Relevante toe te passen materialen 

worden door de aannemer bemonsterd en worden ter 

goedkeuring van de bouwdirectie en de architect 

aangeboden. Waar een merknaam en/of 

typeomschrijving genoemd is mag hier “of 

gelijkwaardig” worden gelezen en kan hiervan af 

worden geweken. 

Alle in deze brochure en bijhorende tekeningen 

genoemde/vermelde maten dienen gelezen te worden 

als circa maten. Oppervlakten zijn 

gebruiksoppervlakten, gemeten op vloerniveau 

volgens NEN 2580, tenzij anders vermeld. Waar geen 

kleur of afwerking is vermeld zal dit gebeuren volgens 

opgave architect en ter goedkeuring van de aannemer. 

VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN 

Algemeen 

Voor deze woningen is door de garantie plichtige 

ondernemer een waarborgcertificaat aangevraagd 

conform de Woningborg Garantie- en 

waarborgregeling. De bij deze regeling behorende 

brochure dient vóór het waarmerken van de 

technische omschrijving en het tekenen van de 

overeenkomst aan u overhandigd te worden door de 

verkoper van de woning. De technische omschrijving 

ontvangt u op een later moment. 

Woningborggarantie 

De woningen worden met Woningborg garantie 

gebouwd. Eventuele optie(s) vallen ook onder de 

Woningborggarantie mits de optie(s) door de 

aannemer worden uitgevoerd. Ongeacht hetgeen 

overigens in deze brochure is bepaald, gelden 

onverkort de bepalingen uit de Garantie- en 

waarborgregeling en de modelovereenkomst zoals 

gehanteerd en voorgeschreven door Woningborg. In 

geval enige bepaling in deze brochure daarmee 

onverenigbaar mocht zijn, c.q. nadeliger mocht zijn 

voor de verkrijger, prevaleren onverkort steeds de 

bovengenoemde bepalingen van Woningborg. 

Woningborg Garantie- en waarborgregeling 

Het certificaat wordt uitgegeven door Woningborg 

N.V. onder de naam Woningborg-certificaat. De 

Woningborg Garantie- en waarborgregeling beschermt 

kopers van nieuwbouwwoningen tegen de risico’s van 

een eventueel faillissement van de bouwonderneming 

tijdens de bouw en bouwkundige gebreken na 

oplevering. 

Woningborg geeft u meer zekerheid 

Voordat een bouwonderneming zich kan inschrijven bij 

Woningborg toetst Woningborg de bouwonderneming 

op financieel gebied, technische vakbekwaamheid en 

deskundigheid. Bij ieder bouwplan worden de 

tekeningen en technische omschrijving getoetst aan 

het Bouwbesluit. Ook wordt de concept 

aannemingsovereenkomst beoordeeld op een goede 

balans in de rechtsverhouding tussen koper en 

bouwonderneming. 

Wat betekent de Woningborg Garantie- en 

waarborgregeling voor u? 

Als u een huis met Woningborg-garantie koopt, 

betekent dit voor u onder andere het volgende: Gaat 

uw bouwonderneming tijdens de bouw failliet, dan 

zorgt Woningborg voor afbouw van uw woning. Is 

afbouw om wat voor reden dan ook onmogelijk, dan 

verstrekt Woningborg u een financiële 

schadeloosstelling, de bouwonderneming garandeert 

de kwaliteit van het woning conform 

woningbouwgarantie 2016. Woningborg waarborgt de 

garantieverplichting van de bouwonderneming, anders 

gezegd als de bouwonderneming niet meer kan of wil 

herstellen, dan draagt Woningborg hier zorg voor. De 

garanties per onderdeel worden afgegeven conform de 

garantiestelling Woningborg. 

Bouwondernemingen die bij Woningborg zijn 

ingeschreven, zijn verplicht om een model 

aannemingsovereenkomst met bijbehorende 

algemene voorwaarden en toelichting te gebruiken. 

Het modelcontract vormt de contractuele basis voor 

de rechtsverhouding tussen u als koper en de 

bouwonderneming. In dit modelcontract zijn de 

rechten en plichten van de koper en de 

bouwonderneming evenwichtig vastgelegd. Wanneer 

er na oplevering van de woning geschillen tussen de 

koper en de bouwonderneming ontstaan over de 

kwaliteit van de woning, dan kan Woningborg hierin 

bemiddelen.  



Wat valt niet onder de Woningborg-garantie? 

Onderdelen die niet door of via de bouwonderneming 

worden uitgevoerd (zoals bijvoorbeeld minderwerk), 

vallen niet onder de Woningborg Garantie- en 

waarborgregeling. Daarnaast worden in uw 

aannemingsovereenkomst en in de Woningborg 

Garantie- en waarborgregeling een aantal aspecten 

genoemd die van de garantie zijn uitgesloten. De 

aannemingsovereenkomst volgens het Woningborg-

model wordt door ons gehanteerd. Bij het contract 

behoren de zogenaamde Algemene Voorwaarden en 

de algemene lichting. Door het tekenen van de 

overeenkomst verplicht u zich tot het betalen van de 

koop-/aanneemsom, terwijl de ondernemer zich door 

medeondertekening verplicht tot levering van de 

grond en de aannemer zich bij ondertekening van de 

aannemingsovereenkomst verplicht tot de bouw van 

uw woning conform de verkoopbrochure en 

technische omschrijving. 

De technische omschrijving, die u op een later moment 

ontvangt, wordt als contractstuk bij de verkoopstukken 

gevoegd. Aan deze brochure of andere 

verkoopuitingen kunnen geen rechten worden 

ontleend. 

Energie Prestatie Norm 

De isolatie en installatie van de woning is dusdanig dat 

een “Energie Prestatie Coëfficiënt” (EPC) van = 0,4 

wordt gehaald. De “Energie Prestatie Coëfficiënt” 

wordt berekend aan de hand van verschillende 

waarden, waarbij naast isolatie, ook de bezonning, het 

glasoppervlak en de installatietechniek van de woning 

een rol spelen. Hiernaast zullen de woningen optioneel 

worden voorzien van PV-panelen. 

Salderingsregeling 

Saldering is het verrekenen van verbruikte stroom met 

de over diezelfde aansluiting zelf geleverde stroom, 

zoals bij dit project via optionele zonnepanelen. 

Hierdoor ontvangt de afnemer dezelfde prijs (inclusief 

belastingen: energiebelasting, opslag Duurzame 

Energie en btw) voor de teruggeleverde energie als die 

wordt betaald voor de energie die de afnemer op een 

ander tijdstip van de energieleverancier afneemt. Deze 

regeling wordt tot 2023 door de overheid 

gegarandeerd. Hierna zal er mogelijk door de overheid 

een overgangsregeling opgesteld worden. Voor exacte 

uitgangspunten m.b.t. teruglevering en salderen van 

stroom dient u contact op te nemen met uw 

stroomleverancier of installateur. 

Materialen 

De toegepaste materialen en producten zijn met de 

grootste zorgvuldigheid gekozen en omschreven door 

de architect. Materialen en producten worden 

verwerkt volgens de voorschriften van de leveranciers 

en fabrikanten. Eventuele wijzigingen van 

voorgeschreven materialen en producten zouden bij 

nader inzicht kunnen wijzigen en dienen minimaal 

gelijkwaardige eigenschappen te bezitten. 

  



Maatvoering 

De op de tekeningen aangegeven maten zijn circa 

maten in centimeters en tussen de wanden/vloeren 

gemeten, waarbij geen rekening is gehouden met 

enige wandafwerking, aftimmering etc. In verband met 

de nauwkeurige afwerking van de details, constructies, 

maatvoering materialen, en dergelijke kunnen er 

kleine afwijkingen ontstaan ten opzichte van de nu 

vermelde gegevens. Deze geringe afwijkingen geven 

geen aanleiding tot verrekening. Aan de in de tekening 

gemeten maten kunnen geen rechten worden 

ontleend. De op de bouwtekeningen gestippeld 

weergegeven elementen en/of aangegeven 

alternatieven en opties behoren niet tot de 

standaardlevering. 

Vrij op naam 

De koopsommen van de woningen zijn vrij op naam. 

Navolgende kosten, die gemoeid gaan met het 

verwerven van een eigen woning, zijn in de koopsom 

inbegrepen: 

• grondkosten; 

• bouwkosten; 

• notariskosten (behoudens hypotheek kosten); 

• honoraria architect, constructeur en overige 

adviseurs; 

• kosten bouwvergunning/legeskosten; 

• toezicht en verkoopbegeleiding; 

• binnen brengen nutsvoorzieningen; water, elektra 

en riolering;  

• kosten splitsingsakte; 

• makelaarscourtage/verkoopkosten; 

• kadastrale inmeting; 

• btw (thans 21%, eventuele wijzigingen worden 

conform wettelijke voorschriften doorberekend); 

• Overdrachtsbelasting (voor zover van toepassing). 

Navolgende bijkomende kosten zijn voor rekening van 

de koper: 

• bouwrente; 

• financieringskosten; 

• meer- en minderwerk volgens een door de 

aannemer op te stellen mutatieformulier; 

• hypotheekakte kosten; 

• aansluitkosten van het CAI en glasvezelsysteem; 

•  verder niet genoemde onderdelen, afwerkingen. 

Prijsstijgingen 

De met u in de koop- en de aannemingsovereenkomst 

overeengekomen koopsom staat vast met uitzondering 

van wijzigingen in het btw-tarief (thans 21%). Loon- en 

materiaalkostenstijgingen tijdens de bouw zijn voor 

onze rekening en risico. De zogenaamde risicoregeling 

is dus uitgesloten. 

Eigendomsoverdracht 

De koop van de woning komt tot stand bij de 

ondertekening van de koopovereenkomst en de 

aannemingsovereenkomst die onverbrekelijk aan 

elkaar verbonden zijn. De koopovereenkomst heeft 

betrekking op de grond (bouwkavel). Voor de bouw 

van de woning wordt een aannemingsovereenkomst 

gesloten.  

Met het tekenen van de aannemingsovereenkomst 

verplicht de koper zich tot het betalen van de koopsom 

terwijl de aannemer zich door medeondertekening 

verplicht tot de bouw van de woning. Nadat de 

overeenkomst door de koper en verkoper is getekend, 

ontvangt de koper hiervan een kopie. Het originele 

exemplaar wordt naar de notaris gezonden, die dan de 

notariële akte van eigendomsrecht kan maken.  

Op de leveringsdatum worden in de meeste gevallen 

twee akten ondertekend, te weten: 

1. de akte van eigendomsoverdracht 

(leveringsakte) van grond (bouwkavel); 

2. de hypotheekakte met betrekking tot de lening 

die u ten behoeve van de financiering heeft 

afgesloten. 

Betalingstermijnen  

De aanneemsom wordt u gedeclareerd in termijnen 

naar rato van de voortgang van de bouw. De 

termijnregeling van de bouwkosten is in de 

aannemingsovereenkomst vermeld. Zowel de koop- als 

ook de aannemingsovereenkomst geeft aan dat u tot 

datum van de notariële levering uitstel van betaling 

heeft. Op de datum van notariële levering moet u de 

grond- en bijkomende kosten voldoen, zoals vermeld 

in de koopovereenkomst. Na de notariële levering 

ontvangt u telkens wanneer de bouw zover is 

gevorderd een volgende termijnnota. Deze nota’s 

moet u tijdig voldoen. 

Begeleiding tijdens de realisering 

De aannemer stelt een klantcoördinator beschikbaar. 

Nadat u de overeenkomst heeft getekend, nodigen wij 

u uit om tezamen met de klantcoördinator uw 

optionele wensen te vervullen. Alle wijzigingen in 

opdracht van de koper, moeten voldoen aan het 

gestelde in de artikelen van de algemene 

voorwaarden, behorende bij de overeenkomst. 

Wijzigingen zijn beperkt mogelijk. De aannemer heeft 

het recht uw wijzigingen c.q. wensen te weigeren, 

bijvoorbeeld als het de voortgang van het werk 

belemmert. Wijzigingen worden door de 

hoofdaannemer aan u geoffreerd. Tijdens het 

bouwproces worden kopers bezichtigingen gepland. 

De kopers staan vrij hierbij aanwezig te zijn. Buiten de 

geplande bezichtigingen is, vanuit 

veiligheidsvoorschriften, toegang tot het bouwproject 

verboden 

  



Bijlage I – Situatietekening  

Bijlage II – VT type C  

Bijlage III – VT  type B 

Bijlage IV – VT type B opties  
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Mandelig pad door gemeente op

openbare verharding aan te sluiten

Type C Type B Type B

patiotuin

Kavel 01

ca. 133,5 m2

Kavel 06

ca. 179,6 m2

Kavel 07

ca. 179,6 m2

bouwkavels
volgens verkavelingsplan 

gemeente Horst aan de Maas

Mandelig ca. 31,5 m2 

kopers dienen op eigen initiatief de erfafscheidingen 

t.b.v de patiotuinen te voorzien

patiotuin

Kavel 02

ca. 127,6 m2

patiotuin

Kavel 03

ca. 127,6 m2

patiotuin

Kavel 04

ca. 138 m2

patiotuin

Kavel 05

ca. 163,3 m2

Kavel 08

ca. 179,6 m2

Kavel 09

ca. 179,6 m2

Peil = 30.93 +NAP Peil = 30.95 +NAP Peil = 30.95 +NAPP PP P

perceel

bebouwing omgeving

nieuwe bebouwing

openbare bestrating / achterpad

entree woning

entree buitenberging

opstelplaats motorvoertuig

RENVOOI

De verkoopdocumentatie is met zorg samengesteld. Het ontwikkelen van een project
is een voortdurend proces, waarbij, naar mate dit proces vordert, een steeds 
verdere verfijning en bijstelling van het ontwerp plaatsvindt. De op deze
verkoopdocumentatie aangegeven situatieschets betreft een momentopname.
In het streven naar een optimale kwaliteit is het niet uitgesloten dat zich
wijzigingen voordoen met betrekking tot peilhoogten, omringende peilhoogten,
maatvoeringen, juiste ligging, terreinafwerkingen en -voorzieningen,
hoogteverschillen c.q. taluds, groenstroken, groeninrichting, voet- en
fietspaden, parkeervoorzieningen en dergelijke, evenals eventuele afwijkingen
die kunnen voortkomen uit nadere eisen en wensen van overheden en/of
nutsbedrijven. Hoogteverschillen in c.q. met aangrenzende percelen worden in
het werk bepaald. Niet op tekening aangegeven taluds zijn derhalve niet
uitgesloten.

Het peil waaruit alle hoogten en diepten worden gemeten, komt overeen met
de bovenkant van de (afgewerkte) begane grondvloer. De juiste maat wordt bepaald
in overleg met de Dienst Bouw-en Woningtoezicht van de gemeente.

De afwerking van de straten, trottoirs, groenvoorzieningen, plaatsing van
openbare verlichting etc. is afhankelijk van de bouwsnelheid van de diverse
deelplannen. Het tijdstip en de fasering van de afwerking zal door de gemeente worden
bepaald, doch zal in principe niet worden uitgevoerd voordat de laatste woning in een straat 
gereed is voor bewoning.
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schakelaar

wisselschakelaar

RF-bediening mechanische ventilatie

plafondlichtpunt

wandlichtpunt

rookmelder

schel

beldrukker

enkele wandcontactdoos

dubbele wandcontactdoos

kamerthermostaat

enkele wandcontactdoos + omvormer

aansluitpunt niet bedraad (loos)

aansluitpunt bedraad 

verdeler, locatie indicatief, n.t.b.

radiator, afm. en positie indicatief

ruimte voorzien van vloerverwarming

RENVOOI INSTALLATIES

th

de weergegeven zonnepanelen zijn 
indicatief, de definitieve indeling en 
aantallen zullen volgen uit de EPC-
berekening

RENVOOI

wp opstelplaats ventilatiewarmtepomp vlgs EPC berekening
wa plaats- en aansluitmogelijkheid wasautomaat
ind.k. plaats- en aansluitmogelijkheid inductiekooktoestel
kk plaats- en aansluitmogelijkheid koelkast
vw plaats- en aansluitmogelijkheid vaatwasser
afz plaats- en aansluitmogelijkheid recirculatiekap
mk meterkast

omvormer

verd.

rm

+0

KAVEL 02KAVEL 01

+2605

+0

KAVEL 05

+2605

+0

KAVEL 01

+2605

+0

KAVEL 02 KAVEL 01
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18.11.2019

mva

voorgevel

achtergevel

rechtergevel

linkergevel

BEGANE GROND

1e VERDIEPING DOORSNEDE AA

UITRUSTINGSTAAT

aantal omschrijving opmerkingen

hal

1 plafondlichtpunt

1 rookmelder

1 schakelaar enkel t.b.v. buitenwandlichtpunt

1 schakelaar enkel t.b.v. plafondlichtpunt

1 schel

1 wandcontactdoos enkel combineren met schakelaar

1 wisselschakelaar t.b.v. wandlichtpunt 1e verdieping

mk

1 wandcontactdoos dubbel trafo t.b.v belinstallatie groepenkast

toilet

1 plafondlichtpunt

1 schakelaar enkel t.b.v. plafondlichtpunt

berging

1 loos aansluitpunt t.b.v. verdeler vloerverwarming

1 plafondlichtpunt

1 schakelaar enkel t.b.v. plafondlichtpunt

1 verdeler vloerverwarming

1 wandcontactdoos enkel combineren met schakelaar

1 wandcontactdoos enkel t.b.v. wasautomaat op afzonderlijke groep

woonkamer

2 loze leiding t.b.v. data, telefoon of televisie

2 plafondlichtpunt

1 rookmelder

2 schakelaar enkel t.b.v. plafondlichtpunt

1 thermostaat

3 wandcontactdoos dubbel

keuken

1 loze leiding t.b.v. vaatwasser of boiler

1 perilex t.b.v. kookplaat op afzonderlijke groep

1 plafondlichtpunt

1 RF schakelaar draadloos t.b.v. ventilatiesysteem

1 schakelaar enkel t.b.v. buitenwandlichtpunt

1 schakelaar enkel t.b.v. plafondlichtpunt

1 wandcontactdoos dubbel

2 wandcontactdoos dubbel boven aanrecht

1 wandcontactdoos enkel t.b.v. koelkast

1 wandcontactdoos enkel t.b.v. recirculatiekap

slaapkamer 1

1 loze leiding t.b.v. data, telefoon of televisie

1 plafondlichtpunt

1 schakelaar enkel t.b.v. plafondlichtpunt

3 wandcontactdoos dubbel

badkamer

1 aansluitpunt t.b.v. elektrische radiator

1 elektrische radiator

1 plafondlichtpunt

1 schakelaar enkel t.b.v. plafondlichtpunt

1 schakelaar enkel t.b.v. wandlichtpunt

1 wandcontactdoos enkel combineren met schakelaar

1 wandlichtpunt

buiten

1 beldrukker t.p.v. voordeur

1 gevellichtpunt t.p.v. voordeur

1 gevellichtpunt t.p.v.achterdeur

1 gevellichtpunt + armatuur +
schemerschakelaar

schemergeschakeld t.b.v. verlichting achterpad
(uitsluitend kavel 1, 2 en 3)

buitenberging

1 schakelaar enkel t.b.v. wandlichtpunt

1 wandcontactdoos enkel combineren met schakelaar

1 wandlichtpunt t.p.v.achterdeur

zolder

1 aansluitpunt t.b.v. elektische radiator

1 elektrische radiator

1 plafondlichtpunt

1 rookmelder

1 wandcontactdoos dubbel

1 wandcontactdoos enkel combineren met wisselschakelaar

1 wisselschakelaar t.b.v. wandlichtpunt

technische ruimte

1 mogelijke omvormer t.b.v. pv-panelen

1 schakelaar enkel t.b.v. wandlichtpunt

1 thermostaat t.b.v. warmtepomp

1 wandcontactdoos enkel combineren met schakelaar

1 wandcontactdoos enkel werkschakelaar t.b.v. omvormer op apparte
groep

1 wandcontactdoos enkel werkschakelaar t.b.v. warmtepomp vlgs EPC
berekening op afzonderlijke groep

1 wandlichtpunt

VOORGEVEL BERGINGEN

RECHTERGEVEL BERGINGEN

LINKERGEVEL BERGINGEN

ACHTERGEVEL BERGINGEN

houten 

ligger
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schakelaar

wisselschakelaar

3-standenschakelaar

plafondlichtpunt

wandlichtpunt

rookmelder

schel

beldrukker

enkele wandcontactdoos

dubbele wandcontactdoos

dubbele wandcontactdoos

RENVOOI INSTALLATIES RENVOOI

wtw opstelplaats warmteterugwininstallatie
lwp opstelplaats luchtwater warmtepomp
bu lwp opstelplaats buitenunit lucht warmtepomp
wa plaats- en aansluitmogelijkheid wasautomaat
ind.k. plaats- en aansluitmogelijkheid inductiekooktoestel
kk plaats- en aansluitmogelijkheid koelkast
vw loos aansluitpunt vaatwasser
afz plaats- en aansluitmogelijkheid afzuigkap
mk meterkast

rm

kamerthermostaat

enkele wandcontactdoos + omvormer

aansluitpunt niet bedraad (loos)

aansluitpunt bedraad 

aansluitpunt mechanische ventilatie

verdeler, locatie indicatief, n.t.b.

radiator, afm. en positie indicatief

ruimte voorzien van vloerverwarming

mv

th

de weergegeven zonnepanelen zijn 
indicatief, de definitieve indeling en 
aantallen zullen volgen uit de EPC-
berekening

omvormer

verd.
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VOORGEVEL LINKERGEVEL

ACHTERGEVEL RECHTERGEVEL

BEGANE GROND 1e VERDIEPING

2e VERDIEPING

UITRUSTINGSTAAT

aantal omschrijving opmerkingen

1 buitenunit t.b.v. warmtepomp

hal

1 plafondlichtpunt

1 rookmelder 230V

1 schakelaar enkel t.b.v. buitenwandlichtpunt

1 schel

1 wandcontactdoos enkel combineren met schakelaar

2 wisselschakelaar t.b.v. plafondlichtpunt

1 wisselschakelaar t.b.v.plafondlichtpunt overloop

mk

1 wandcontactdoos dubbel

toilet

1 plafondlichtpunt

1 schakelaar enkel t.b.v. plafondlichtpunt

woonkamer

2 plafondlichtpunt

1 schakelaar enkel t.b.v. gevellichtpunt

2 schakelaar enkel t.b.v. plafondlichtpunt

2 wandcontactdoos dubbel

keuken

1 loze leiding t.b.v. vaatwasser of boiler

1 perilex t.b.v. kookplaat op afzonderlijke groep

1 plafondlichtpunt

1 schakelaar 3 standen

1 schakelaar enkel t.b.v. plafondlichtpunt

1 thermostaat

3 wandcontactdoos dubbel

1 wandcontactdoos enkel t.b.v. koelkast

1 wandcontactdoos enkel t.b.v. recirculatiekap

trapkast

1 schakelaar enkel t.b.v. plafondlichtpunt

1 verdeler vloerverwarming

1 wandcontactdoos enkel combineren met schakelaar

1 wandlichtpunt

buiten

1 aansluitpunt t.b.v. buitenunit

1 beldrukker t.p.v. voordeur

1 buitenunit t.b.v. warmtepomp

1 gevellichtpunt t.p.v. achterdeur

1 gevellichtpunt t.p.v. voordeur

buitenberging

1 schakelaar enkel t.b.v. wandlichtpunt

1 wandcontactdoos enkel combineren met schakelaar

1 wandlichtpunt t.p.v. buitenberging

overloop

1 plafondlichtpunt

1 rookmelder

1 wandcontactdoos enkel combineren met schakelaar

1 wisselschakelaar t.b.v. plafondlichtpunt

1 wisselschakelaar t.b.v. wandlichtpunt zolder

slaapkamer 1

1 aansluitpunt aansluitpunt tbv electrische radiator

1 electrische radiator elecktrische radiator

1 loze leiding t.b.v. data, telefoon of televisie

1 plafondlichtpunt

1 schakelaar enkel t.b.v. plafondlichtpunt

3 wandcontactdoos dubbel

slaapkamer 2

1 aansluitpunt t.b.v. electrische radiator

1 electrische radiator elecktrische radiator

1 plafondlichtpunt

1 schakelaar enkel t.b.v. plafondlichtpunt

2 wandcontactdoos dubbel

slaapkamer 3

1 aansluitpunt t.b.v. electrische radiator

1 electrische radiator elecktrische radiator

1 plafondlichtpunt

1 schakelaar enkel t.b.v. plafondlichtpunt

2 wandcontactdoos dubbel

badkamer

1 aansluitpunt t.b.v. electrische radiator

1 electrische radiator elecktrische radiator

1 plafondlichtpunt

1 schakelaar enkel t.b.v. plafondlichtpunt

1 schakelaar enkel t.b.v. wandlichtpunt

1 wandcontactdoos enkel

1 wandlichtpunt

zolder

1 aansluitpunt WTW perilex

1 wandcontactdoos dubbel

1 wandcontactdoos enkel op afzonderlijke groep t.b.v. wasmachine

1 wandlichtpunt

1 wisselschakelaar t.b.v. wandlichtpunt zolder

VOORGEVEL BERGING

RECHTERGEVEL

LINKERGEVEL

ACHTERGEVEL

DOORSNEDE A-A



thth

RM RM

115

100

305

430

540

3
1

0

4
5

0

2
1

0

2
6

8

3
5

0

1
0

2
0

540

115

100

305

430

2
1

0

2
1

0

2
6

8

7
8

0

3
5

0

292

6
0

0
6

1
8

7
5

1

keuken

ind.k.

afz

v
e

rd
.

vw

kk

<
 1

2
8
 >

woonkamer

trapkast

hal

toilet

mk

install.

woonkamer

trapkast

hal

toilet

mk

install.

keuken

ind.k.

afz

v
e

rd
.

vw

kk

<
 1

2
8
 >

< 100 > < 100 >

lwp lwp

garage

Berging
vervalt buitenberging

schakelaar

wisselschakelaar

3-standenschakelaar

plafondlichtpunt

wandlichtpunt

rookmelder

schel

beldrukker

enkele wandcontactdoos

dubbele wandcontactdoos

dubbele wandcontactdoos

RENVOOI INSTALLATIES RENVOOI

wtw opstelplaats warmteterugwininstallatie
lwp opstelplaats luchtwater warmtepomp
bu lwp opstelplaats buitenunit lucht warmtepomp
wa plaats- en aansluitmogelijkheid wasautomaat
ind.k. plaats- en aansluitmogelijkheid inductiekooktoestel
kk plaats- en aansluitmogelijkheid koelkast
vw loos aansluitpunt vaatwasser
afz plaats- en aansluitmogelijkheid afzuigkap
mk meterkast

rm

kamerthermostaat

enkele wandcontactdoos + omvormer

aansluitpunt niet bedraad (loos)

aansluitpunt bedraad 

aansluitpunt mechanische ventilatie

verdeler, locatie indicatief, n.t.b.

radiator, afm. en positie indicatief

ruimte voorzien van vloerverwarming

mv

th

de weergegeven zonnepanelen zijn 
indicatief, de definitieve indeling en 
aantallen zullen volgen uit de EPC-
berekening

omvormer

verd.
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