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Dat ultieme Italiaanse levensgevoel, van zo’n 
eeuwenoud Toscaans dorp of stadje. La dolce 
vita. Maar dan onder de zon van Enschede, 
met het wooncomfort van de eenentwintigste 
eeuw. Dat is Il Villaggio, een kleinschalige 
buurt in de momenteel zeer gewilde wijk  

Boddenkamp. We bouwen 23 stadswoningen 
van ruime afmetingen met een stadstuin of een 
terras. Midden tussen de woningen kronkelt 

straks een autovrije binnenstraat. Bij je woning 
heb je één of soms zelfs twee privéparkeer- 
plekken. In Il Villaggio woon je heerlijk  
besloten, met de gezelligheid van de stad  

letterlijk om de hoek.

wonen in 
italiaanse sferen
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Urban Enschede

De Boddenkamp maakt deel uit van het centrum. Je woont 
in Il Villaggio op loopafstand van het winkel- en uitgaansge-
bied. Er is veel te kiezen: de nieuwste woontrends ontdekken, 
een film, een concert, een terrasje… en dat allemaal op een 
fijne loopafstand. 

RIJKE HISTORIE
Enschede was in de middeleeuwen al een stad, gelegen aan de 
handelsroute naar Duitsland. De Grote Kerk in het centrum 
werd in 1200 gebouwd in Romaanse stijl. Pas na de industriële 
revolutie kwam de grote bloei, met de ontwikkeling van de 
textielindustrie. De rijkdom is nog goed te zien in allerlei 
monumentale gebouwen in de binnenstad.

DE  TOEKOMST IS TECH
Technologie is de toekomst en die toekomst begint steeds  
vaker in Twente. In en om Enschede vestigen zich veel  
startups en andere technologiebedrijven. De drang om  
te vernieuwen werkt aanstekelijk. Ook in de horeca en in  
de architectuur zie en proef je steeds weer nieuwe dingen.

TROTS OP TWENTE
Des te leuker is het daarom om er af en toe op uit te trekken 
in de omgeving, waar de tijd soms juist heeft stilgestaan. 
Geniet van eeuwenoude landgoederen, kronkelende  
beekjes, bos en heide. Ook dat vind je vlakbij Il Villaggio.

EEN
InnovatieVE

stad Enschede heeft alles wat een stad aantrekkelijk 
maakt. Historie die teruggaat tot de middeleeuwen, 
een gonzend centrum, creatief ondernemerschap  
en een prachtige omgeving met veel natuur. En als 
centrum voor technologie en innovatie voel je overal 
de vibes van verandering. Daar past de bijzondere 

architectuur van Il Villaggio perfect bij. 
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HEEL CENTRAAL 
WONEN OP de bODDENKAMP

Toscane op de Boddenk amp
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KOTTENDIJK

DEURNINGERSTRAAT

BruisendE WIJK
Je ziet het in meer steden: een wijk of buurt die ineens in 
opkomst is en ook nog vlakbij het centrum ligt. In Enschede 
is de Boddenkamp zo’n wijk. Het geheim zit waarschijnlijk  
in de ontmoeting tussen oud en nieuw. Er zijn recent veel 
moderne woningen gebouwd, maar de polsslag van de oude 
stad is overal voelbaar. Via het station loop je zo de binnen-
stad in. Maar voor een bijzonder restaurant of café hoef je de 
wijk niet uit. Ook de horeca heeft de Boddenkamp ontdekt.
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Pizzeria-Spaghetteria Pulcinella
Deurningerstraat 91
Volgens veel Enschedeërs haal je bij Pulcinella de beste 
pizza’s en pastagerechten van de stad. Kok-eigenaar 
Luigi Russo leerde het vak in Zuid-Italië, onder de rook 
van de Vesuvius. Op de geboortegrond van de pizza dus. 
Proef ook zijn antipasti en ossobuco alla Milanese. 

Verso
Deurningerstraat 11 
De chef van Verso nodigt je uit op een culinaire reis door 
Italië, in een ambiance waar design de toon zet. Hier kies 
je op z’n Italiaans verschillende gangen, om lekker lang 
aan tafel te zitten. In de zomer dineer je onder de wijn-
ranken in de sprookjesachtige binnentuin. Niets doet  
je dan meer aan Nederland denken.

Sapori e Ricordi
Haverstraatpassage 21
De naam van deze Italiaanse trattoria betekent ‘smaken 
en herinneringen’. Rosa Mazzarella kookt er gerechten 
uit haar geboortestreek Puglia, vers en puur.

‘cherry picken’ 

UIT DE Stad
Uit eten, shoppen voor nieuwe kleding 
of op jacht naar een spectaculaire lamp 

voor je woning? We geven je  
een paar tips.

Mrs. Brown
Walstraat 8-10 
Zoete verleidingen geheel ambachtelijk, van de 
allerbeste ingrediënten. Om je vingers bij af te likken! 

Scooter
Haverstraatpassage 60
Opvallend eigenwijze en eigenzinnige mode  
voor de merk-waardige vrouw. Perfect winkelplezier.

Asian Grand Cafe Yuzu 
Van Loenshof 35
Vietnamees streetfood, teppanyaki, Thaise  
curry’s en langzaam geroosterde Pekingeend.  
Het geheim van de chef is het gebruik van ultraverse  
seizoensproducten en ingevlogen streekspecialiteiten. 

Goods4home
Haverstraatpassage 40
Goods4Home is een adres om te onthouden. Je vindt er  
woonaccessoires die van een wand of zithoek iets eigens  
maken. Je ontdekt er de nieuwste trends, maar ook classics  
en eigen ontwerpen.
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Deze impressie laat goed het ‘dorpachtige’  
ontwerp van Il Villaggio zien. Alles hoort  
bij elkaar, met de autovrije binnenstraat als 
kloppend hart. Je ziet hier ook de aparte  

inritten waarmee je je privéparkeerplek(ken) 
bereikt. De bomen die we gaan planten, zijn 
speciaal voor Il Villaggio geselecteerd. Ze  
zullen je nieuwe woonomgeving jaar na  

jaar nog meer karakter geven.

woningen 
in VOGELVLUCHT

21

20

19

18

17

22

23

06
05

02
01

03
04



1616 17

Op de Boddenkamp, in het centrum van Enschede, lag een 
organisch gegroeide stedelijke kavel. Een rommelige ruimte 
met losse huizen en bedrijfsgebouwen. Van meet af aan had 
ik hier een buurt met een duidelijke eigen identiteit voor 
ogen. Een plek voor nieuwe stadsbewoners. Door een straat 
diagonaal door het nieuwe buurtje te trekken en daar een 
krachtig ensemble omheen te bouwen, ontwierpen wij een 
stadse straat waar de auto’s niet mogen komen. Midden in 
de stad en toch veilig en beschut. Die uitnodigt tot leven en 
ontmoeting op straat. Maar met voldoende mogelijkheid om 
je in je eigen domein terug te trekken.
 
In de ogenschijnlijk uit één stuk gehouwe sculptuur is geen 
woning hetzelfde. Er is voor ieder wat wils. De keuken op de 
begane grond en wonen op de eerste verdieping? Of werken 
op de begane grond? De woningen kunnen op velerlei wijze 
bewoond worden. Knikken in het straatprofiel, verspringingen 
in hoogte en terugliggende verdiepingen dragen allemaal 
bij aan de menselijk maat van het plan. De overgangen van 
openbaar naar privé zijn zorgvuldig vormgegeven, zodat 
enerzijds de privacy gegarandeerd is en anderzijds ontmoeting 
mogelijk is. Het bijzondere metselwerk doet denken aan een 
oude stadsmuur. Het rijke geelwitte steenmengsel is eerst 
getrommeld en heeft een bijzonder oppervlak, waardoor een 
mooi patina ontstaat. De vierkante raamopeningen variëren 
in afmetingen en liggen meer of minder verdiept in het  
metselwerk. De kozijnen hebben een warme bronskleur.  
 
De sfeer in het straatje is optimistisch en straalt het heerlijke 
dolce vita uit. Zoals de oude smalle straatjes in Italie.  
DAT IS IL VILLAGGIO!

de archiTECT 
AAN HET woord
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Al bij de eerste zonnige lentedagen zit je in  
Il Villaggio heerlijk buiten, op je terras. De 

door de architect ontworpen erfscheidingen 
zorgen voor een aangenaam microklimaat en 
veel privacy. Je hebt ruimte voor een lekker 
groot loungeterras, inclusief een eethoek.  

 
Door de beslotenheid ervaar je hier het echte 

patiogevoel. Versterk dat door bijvoorbeeld een 
muur of schutting te laten begroeien met mooi 

en lang bloeiende klimplanten. En voor je  
(buiten)keuken: met een hoekje tuinkruiden 

maak je het helemaal af.

CREëeR EEn PATIO 
ALS buitenruimte

Al bij de eerste zonnige lentedagen zit je in  
Il Villaggio heerlijk buiten, op je terras. De 

door de architect ontworpen erfscheidingen 
zorgen voor een aangenaam microklimaat en 
veel privacy. Je hebt ruimte voor een lekker 
groot loungeterras, inclusief een eethoek.  

 
Door de beslotenheid ervaar je hier het echte 

patiogevoel. Versterk dat door bijvoorbeeld een 
muur of schutting te laten begroeien met mooi 

en lang bloeiende klimplanten. En voor je  
(buiten)keuken: met een hoekje tuinkruiden 

maak je het helemaal af.

TUIn BOUW NUMMER 22

TUIn BOUW NUMMER 08TUIn BOUW NUMMER 20



21

Er valt veel te kiezen in Il Villaggio.  
Zowel in ligging als in ontwerp. Op de volgen-
de pagina’s lichten we 6 woningen uit. Om je te 
laten zien wat er allemaal mogelijk is, hebben 
we artist’s impressions en interieursuggesties 
laten maken. Je kunt alle plattegronden down-
loaden om daarop je eigen indeling te schetsen. 

Je zult het zien: hier kun je bijna al je  
interieurwensen waarmaken.

ontdek de toscaanse 
Boddenkamp hier
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een fabuleus 
PRIVé terras

WOONOPPERVLAK 150 M2  |  4 SLAAPK AMERS |  K AVEL 119 M2 

BOUWNUMMER 02

Deze woning ligt aan de Kottendijk, aan het begin 
van het straatje. Geniet van het besloten gevoel  

en van je ommuurde terrastuin.
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Begane grond en tuin
Deze woning ligt aan de Kottendijk, aan het begin van de 
binnenstraat.  Vanuit de hal bereik je de leefruimte van de  
begane grond. Door de L-vorm kun je gemakkelijk verschil-
lende sferen creëren. Via de grote ramen aan de tuinkant 
stroomt uitbundig licht naar binnen. Zo’n grote eettafel,  
die je kent van Italiaanse films, zou je hier goed kunnen 
plaatsen. Sla je de deuren open dan loop je de tuin in,  
die in de warme maanden je buiteneetkamer wordt, zoals  
je ziet op de impressie.. De muur aan de zijde van de  
binnenstraat volgt de stijl van de woning, met mooi  
Braziliaans metselwerk.

Eerste en tweede verdieping
Boven beschik je over maar liefst vier slaapkamers, die  
elk groot genoeg zijn voor een tweepersoonsbed. Laat je in-
spireren door een slaapkamermagazine, want van de master-
bedroom kun je iets heel bijzonders maken. Hij is gevelbreed 
en er is ruimte voor een walk-in closet. Op deze woonlaag 
ligt ook de luxe badkamer met het tweede toilet. De trap naar 
boven brengt je naar de toplaag. Van één van de slaapkamers 
zou je uitstekend een thuiskantoor kunnen maken. Tot slot 
vind je hier de installatieruimte, met plek voor wasmachine 
en droger.

De ingetekende plattegronden zijn ter inspiratie. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

KUSSENJACHT
Kleur is terug in het inte-
rieur. En de makkelijkste 
manier om daarmee te 
spelen, is door de mooiste 
kussens te kopen. Geef elke 
ruimte zijn eigen palet.

Let’s work
Van de ruimte voor de 
walk-incloset kun je 
natuurlijk ook iets anders 
maken. Zoals een lekker 
afgezonderd werkhoekje. 
Dat schept elders dan weer 
ruimte voor bijvoorbeeld 
een thuisbioscoop.

WOONOPPERVLAK 150 M 2  |  4 SLA APK AMERS | k avel 119 M 2 

de GROTE 
KEUKENtafel centraal

Let there be light
Nergens kan een  
lampenplan de sfeer  
versterken zoals in de slaap-
kamer. Het mooiste werkt 
licht uit verschillende  
kleinere lichtbronnen. 
Dimbaar en met  
afstandsbediening  
natuurlijk.

6.
32
 m

8.05 m

BEGANE GROND 1e VERDIEPING 2e VERDIEPING

Entree Kottendijk
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autoluw en STEDELIJK 
WONEN in boddenkamp

WOONOPPERVLAK 150 M2  |  4 SLAAPK AMERS |  K AVEL 125 M2 

BOUWNUMMER 07

Middenin het straatje, waar het de hoek omgaat, 
zorgen heesters en bomen voor groen De hier  
uitgelichte woning ligt hier precies naast.
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Begane grond en tuin
In het hart van Il Villagggio ligt de woning met de meest  
bijzondere tuin. Hij is aan twee kanten ommuurd en loopt  
om de woning heen. Vanaf je zonnige loungeterras hoor je af 
en toe de spelende kinderen in de binnenstraat. De beneden-
verdieping heeft ook hier een hoekvorm, waardoor het inrichten 
in een keuken- eet- en ontspanningsgedeelte bijna vanzelf gaat. 
Grote ramen zorgen voor prettig veel daglicht.

Eerste en tweede verdieping
Op de eerste verdieping bevinden zich de masterbedroom  
met ruimte voor een inloopkledingkast en een tweede grote 
slaapkamer. Met kasten tot aan het plafond schep je de  
opbergruimte die je nodig hebt.  
 
Ook op de topverdieping kun je handig met de ruimte omgaan
De overloop op de 2e verdieping is zo groot dat je er een  
kitchenette en een extra toilet zou kunnen realiseren. Ideaal  
bij een thuiskantoor in één van de twee kamers. Op deze  
etage vind je ook weer de praktische installatieberging met 
aansluitingen voor wasmachine en droger.

De ingetekende plattegronden zijn ter inspiratie. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Koffietijd!
Ook al werk je voor 
een werkgever, je bent 
thuis de baas. Zet dus 
de lekkerste koffie op je 
thuiswerkplek. Plaats 
een kitchenette op deze
verdieping en je hoeft 
niet meer twee trappen 
naar beneden. Het 
extra toilet dat is 
ingetekend is niet 
standaard
 

alle ruimte  
voor je ideeën

       WOONOPPERVLAK 150 M 2  |  4 SLA APK AMERS | k avel 125 M2 

6.32 m

Dé stoel
Een designstoel kan een 
blikvanger zijn en de sfeer 
bepalen. Maar sommige  
zitten ook nog eens zo 
lekker dat hij ieders 
favoriet wordt. 
 

LET’S STICK 
TOGETHER
Creëer een compacte 
werkplek waar je  
met z’n tweeën kunt 
werken. Door de 
kastruimte boven het 
werkblad te plaatsen 
maak jeoptimaal ge-
bruik van de ruimte.

 

Sleeping
beauty
Een nieuwe woning, een 
nieuw bed? Neem daar 
de tijd voor, want daar 
zijn allerlei nieuwe trends 
in te ontdekken. Naast 
een modern bed zou ook 
een antiek Italiaans bed 
schitterend passen in  
Il Villaggio.
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veel RAMEN 
EN UITBUNDIG licht

BOUWNUMMER 12

Op het plein op de kop van het straatje zorgen  
heesters en bomen voor de groene aankleding.  

Daar ligt ook de hier uitgelichte woning.  

WOONOPPERVLAK 148 M2  |  4 SLAAPK AMERS |  K AVEL 116 M2 



3232 33
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Begane grond en tuin
Bouwnummer 12 ligt aan de groene entree van Il Villaggio. De 
begane grond heeft een karakteristieke T-vorm, waardoor je de 
ruimte gemakkelijk kunt opdelen. Plaats de keuken bijvoor-
beeld in de ‘uitbouw’, zoals te zien is in de artist impression. 
Door de grote ramen is er overdag veel licht. Door de living 
aan de tuinzijde in te richten, verbind je binnen en buiten met 
elkaar. Stem meubels en kleuren daarvoor op elkaar af. De tuin 
heeft het gevoel van een patio, maar je hebt ruimte genoeg om 
te tuinieren en voor een loungeterras.

Eerste en tweede verdieping
Naast de luxe badkamer met tweede toilet zijn er op de eerste 
verdieping twee royale slaapkamers, waaronder de gevelbrede 
masterbedroom. De ruimte voor de walk-in closet is klaar 
om in te richten.  De twee kamers op de bovenste laag  zijn 
kleiner, maar een mogelijkheid is om hier één grote ruimte van 
te maken. Een luxe werkkamer, gameroom, thuisbioscoop of 
toch gewoon een grote slaapkamer, het kan hier allemaal. In de 
installatieruimte plaats je de wasmachine en droger, maar  
je kunt er ook makkelijk nog een kast kwijt.

De ingetekende plattegronden zijn ter inspiratie. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Prettige spanning
Een interieur wordt 
spannender wanneer je met 
contrasten ontwerpt. Ronde, 
houten bijzettafels geven 
een strak interieur een 
levendig accent.

TERRAZZO
Terrazzo is helemaal terug 
en helemaal in stijl voor Il 
Villaggio. Omdat het gego-
ten wordt, kun je het overal 
toepassen. Je kun er zelfs 
plantenbakken van (laten) 
maken.

Oud & NIEUW
Wil je in je nieuwe interieur 
ook bestaande meubels 
opnemen? Zorg dan dat ze 
zich ‘thuis voelen’. Laat de 
kleuren van die meubels 
daarvoor terugkomen in  
de rest van je ontwerp.

extra ruimte  
door DE aanbouw

       WOONOPPERVLAK 148 M 2  |  4 SLA APK AMERS | k avel 116 M2 

8.01 m

9.
98
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Entree aan Noorderbaan

1e VERDIEPING 2e VERDIEPING

6.
32
 m

BEGANE GROND
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BOUWNUMMER 14

licht en een
RIANTE buitenkamer

WOONOPPERVLAk 150 M2  |  4 SLAAPK AMERS | k avel 200 M2 

Heerlijk, een patiotuin aan twee kanten van  
het huis. Met veel licht een ideale plek om  
hier een riante buitenkamer te creeëren.
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Begane grond en tuin 
Net als bouwnummer 7 wordt deze woning als het ware 
omarmd door de patiotuin. Door de ligging op het zuidwesten 
vangt hij ook heerlijk veel zon. Een ideale buitenkamer, met 
ruimte voor zowel een loungeterras als een vaste buiteneettafel. 
Je trekt deze ruimte bij je woonkamer door de terrasdeuren 
open te zetten. Binnen heb je weer zo’n L-vormige ruimte, met 
veel licht dankzij de grote ramen. Je kunt hier echt een intieme 
zithoek creëren, terwijl je de ruimte toch openlaat. Bijvoor-
beeld in loftstijl.

Eerste en tweede verdieping
Met vier grote slaapkamers verspreid over twee woonlagen, 
kun je de bovenverdiepingen helemaal naar je woonwensen 
inrichten. Ook hier kun je de masterbedroom voorzien van 
een inloopkledingkast. Je kunt daar natuurlijk ook een  
make-up-ruimte met een kleine zithoek van maken.  
 
Een plek helemaal van jezelf, heerlijk. Via de overloop  
bereik je ook de luxe badkamer met tweede toilet en de  
trap naar de bovenste woonlaag. De twee grote slaapkamers 
zijn ideaal van afmetingen voor een groter gezin, waarbij 
iedereen dus lekker veel privéruimte heeft. Dat je hier ook 
uitstekend een thuiskantoor of studeerkamer kunt inrichten, 
spreekt vanzelf.

De ingetekende plattegronden zijn ter inspiratie. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

ook binnen 
overdadige lichtinval MOOI 

GEORGANISEERD
Een industrieel rooster om 
memo’s aan te hangen, of 
een schitterend kastje waar 
je je administratie in op-
bergt. Terwijl je opruimt en 
je leven organiseert, maak je 
tegelijk je woning mooier.

Kunst van de eenvoud
Durf ook weg te laten. Voor 
een (huis)werkplek hoef je 
geen bureau te plaatsen. Een 
tafel, een goede lamp, een 
ergonomische stoel, klaar.

WOONOPPERVLAK 150 M 2  |  4 SLA APK AMERS | k avel 200 M 2 

8.01  m

1e VERDIEPING

2e VERDIEPING

6.
32
  m

Entree aan de Noorderbaan

BEGANE GROND
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BOUWNUMMER 20

denk GRoots 
hier kan dat

WOONOPPERVLAK 190 M2  |  5 SLAAPK AMERS | k avel 164 M2 

Met vier verdiepingen en vijf slaapkamers is  
deze woning een uitnodiging om alles uit het  

leven te halen.
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Begane grond en tuin
Dit is een van de vier woningen met vier woonlagen van  
Il Villaggio. Met maar liefst vijf slaapkamers plus de ruime  
begane grond heb je de kans om van je interieur iets speciaals 
te maken. Durf out-of-the-box te denken. Maak bijvoorbeeld 
van de eerste verdieping één ruimte en richt daar een extra-
vagante living in (zie de voorbeeldplattegrond). Op de begane 
grond kun je dan ook voor je keuken groots denken. Het kan, 
maar hoeft natuurlijk niet. De benedenverdieping is royaal 
genoeg voor een leefkeuken en living. Je vindt deze woning 
vlakbij de entree van de binnenstraat. Je privéparkeerplaatsen 
liggen direct achter je zonnige patiotuin.

Eerste, tweede en derde verdieping
Laat je de eerste verdieping zoals hij is, dan heb je hier twee 
grote slaapkamers. De masterbedroom is weer gevelbreed en 
heeft ook weer de mogelijkheid voor bekende walk-in closet. 
Een heerlijke luxe die in Il Villaggio bijna gewoon is. Op deze 
verdieping bevindt zich standaard ook de ruime badkamer 
en het tweede toilet. Loop je verder de trap op, dan vind je 
nog eens drie slaapkamers met op de toplaag de berging voor 
wasmachine, droger en installaties. De bovenste verdieping is 
ook de meest logische plek voor een kantoor aan huis. Je eigen 
boardroom met uitzicht over de binnenstraat.

De ingetekende plattegronden zijn ter inspiratie. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Modulair schuiven
De klassieke oplossing om 
je interieur interessant te 
houden, is een modulaire 
bank. Wanneer je maar wilt, 
kun je een andere inrichting 
maken. Door te schuiven.

En suite
Maak een design statement 
in je interieur met een  
stoere stalen pivoterende 
scharnierdeur als room-
divider. En suite anno  
helemaal NU!

flexibel wonen 
over de verdiepingeN

WOONOPPERVLAK 190  M 2  |  5 SLA APK AMERS | k avel 164 M2 

9.32 m

6.
32
  m

BEGANE GROND

1e VERDIEPING

2e VERDIEPING

3e VERDIEPING

GROENE
OASE
Maak van je slaapkamer  
een urban jungle met  
een mooie grote plant.

7.98 m

Entree aan het pleintje
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extravagant ROYAAL 
WONEN in ENSCHEDE

WOONOPPERVLAK 200 M2  |  5 SLAAPK AMERS | K AVEL 95 M2 

BOUWNUMMER 21

Deze woning springt eruit binnen Il Villaggio.  
Met een terras op de eerste verdieping en vier 
woonlagen, is je interieur vanzelf bijzonder.
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Begane grond en eerste etage met terras
Deze woning is een luxueus buitenbeentje binnen Il Villaggio. 
In plaats van een patiotuin heb je een overdekte dubbele  
parkeerplaats op de begane grond, met daar bovenop een 
terras op de eerste etage. Die eerste etage is een open ruimte 
en dus de logische plek voor de living, die naadloos overloopt 
naar het terras. Beneden is de plek voor een royale leefkeuken 
met als bonus een inpandige berging.

Tweede en derde verdieping
Op de twee bovenste lagen zijn vier ruime slaapkamers, inclu-
sief de masterbedroom met de ruimte voor een walk-in closet. 
De luxe badkamer bevindt zich op de tweede en de installatie-
ruimte voor wasmachine & droger op de derde. Denk ook hier 
gerust verder dan de standaard plattegrond. Van de tweede 
verdieping zou je ook één masterbedroom kunnen maken. 
Ook op de toplaag kun je de ruimtes samenvoegen.

De ingetekende plattegronden zijn ter inspiratie. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

WOONGENOT VAN EEN
ANDER NIVEAU

WOONOPPERVLAK 200  M 2  |  5 SLA APK AMERS | k avel 95 M2 

Statement in  
marmer
In deze woning kan het: 
een extravagante eettafel 
plaatsen. Inderdaad, zelfs 
marmer zou hier schitteren.
Kies voor een grote ovale 
vorm waar genoeg ruimte is 
voor familie en vrienden.

Flex wonen
We hielden al een warm 
pleidooi voor de modulaire 
bank. Ook in deze woning 
zijn losse, makkelijk te 
verschuiven elementen  
een goed idee.

8.01  m
6.
32
 m

2e VERDIEPING

3e VERDIEPING

Entree aan Deurningerstraat

1e VERDIEPING

LET’S CHAIR
Plaats twee diepe stoelen  
in het gedeelte van de walk-in 
closet. Zo krijg je de meest 
intieme zithoek van je huis.
En natuurlijk ook handig  
om even je kleding over  
heen te leggen.

BEGANE GROND
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Technische omschrijving van uw woning
De kleine letters groot geschreven



4848 49

Belangrijk e zak en
Indien u besluit een woning te kopen bij Hegeman Ontwikkeling, dan kunt u ervan over-
tuigd zijn dat wij alles in het werk stellen om het vertrouwen dat u ons geeft waar te maken. 
Het is ons streven om binnen de gegeven prijs een zo goed mogelijk product aan u te leveren. 
Een woning kopen doet u niet dagelijks. Het is een belangrijke stap in uw leven, waarmee 
grote bedragen zijn gemoeid. Wij vinden het dan ook van groot belang helder te zijn over de 
gebruikelijke procedures en voorwaarden die bij de koop van een nieuwbouwwoning aan de 
orde komen. Hieronder geven wij aan wat u precies wel en niet koopt als u een overeenkomst 
met ons sluit.Daarnaast leggen we uit hoe de betaling verloopt, wat de eigendomsoverdracht 
en de kopersbegeleiding inhoudt.
 
Het tek enen van de koop-/a annemingsovereenkomst
Met het tekenen van deze overeenkomst verplicht u zich tot het betalen van de totale koop-/
aanneemsom. Daarin tegen verplichten wij ons, door medeondertekening, tot de levering 
van de grond en de bouw van de woning. Nadat beide overeenkomsten door koper en ver-
koper zijn getekend, ontvangt u hiervan een exemplaar. Het origineel wordt naar de notaris 
verzonden, die dan de notariële akte van eigendomsoverdracht kan opmaken.

Bedenk tijd
Tot één week na ingang van de bedenktijd kan de verkrijger zonder opgaaf van redenen en 
zonder verdere consequenties de overeenkomst ontbinden. De bedenktijd van één kalender-
week gaat in één dag nadat u de koop-/ aannemingsovereenkomst heeft ondertekend. Het 
verdient aanbeveling (om bewijsproblemen te voorkomen) een eventuele ontbinding schrifte-
lijk met bewijs van ontvangst door te geven.

Opschortende voorwa arden
In de koop-/ aannemingsovereenkomst worden doorgaans een aantal opschortende voor-
waarden opgenomen welke zijn gekoppeld aan een opschortingtermijn. Dit is een termijn 
waarin wij verwachten dat aan de voorwaarden zal zijn voldaan om met de bouw te kunnen 
beginnen. Voorbeelden van een opschortende voorwaarde is het verkrijgen van een bouwver-
gunning of het bouwrijp zijn van de locatie. Rond het einde van de gestelde termijn ontvangt 
u van ons bericht of de opschortende voorwaarden zijn vervuld. Zijn de opschortende voor-
waarden vervuld dan is de koop-/ aannemingsovereenkomst bindend. Zijn deze voorwaar-
den niet vervuld kan de koop-/ aannemingsovereenkomst ontbonden worden of wordt er in 
overleg een voorstel gedaan voor een nieuw opschortingstermijn of datum.  

De koopprijs
De koopprijs van een nieuwbouwwoning is in euro’s en altijd vrij op naam (v.o.n.). Dit wil 
zeggen dat de volgende kosten in de prijs zijn opgenomen:
• grond- en ontwikkelingskosten;
• bouwkosten, inclusief loon- en materiaalkostenstijging;
• aanleg- en aansluitkosten water, elektra, telefoon/tv (loos) en riolering;
• kosten architect en overige adviseurs;
• gemeentelijke leges;
• notariskosten voor de aankoop van de woning;

• makelaarscourtage;
•  omzetbelasting (momenteel 21%; eventuele wettelijke wijzigingen van  

dit BTW-tarief tijdens de bouw worden aan u doorberekend);
• kosten van het waarborgcertificaat (woningborg).

Niet in de vrij op naam prijs is opgenomen:
• kosten voor eventueel meerwerk;
• entreegelden en/of verhuiskosten voor telefoon en kabel;
• de afsluitprovisie, notaris- en kadasterkosten voor uw hypotheek;
• kosten voor het aanvragen van hypotheekgarantie;
• renteverlies tijdens de bouw (waarover u meer leest onder “De betaling”).

De eigendomsoverdr acht
De eigendomsoverdracht vindt plaats via de notaris met een zogenaamde ‘akte van levering’ 
(notarieel transport) en door inschrijving van deze akte in de openbare registers. In de akte 
van levering worden alle van toepassing zijnde rechten, lasten en beperkingen ten aanzien 
van uw woning vastgelegd. De notaris zorgt ervoor dat de akte van levering wordt ingeschre-
ven in de openbare registers waardoor de eigendom van de grond met eventueel daarop reeds 
gebouwde opstallen, op uw naam komt te staan. Ook het eventuele transport van de hypo-
theekakte, waarin de financiering is geregeld, wordt verzorgd door de notaris. Deze akte zal 
tegelijkertijd met de leveringsakte worden getransporteerd. In de koop-/ aannemingsover-
eenkomst is de uiterste datum van notarieel transport van uw woning vermeld. Dat is dus de 
datum waarop u uiterlijk eigenaar van de woning wordt. Vóór die datum stuurt de notaris u  
een afrekening, waarop het totale, op die datum verschuldigde bedrag (grondkosten en even-
tueel vervallen bouwtermijnen), is aangegeven. Dit is inclusief de bijkomende kosten zoals:
• de rente over de vervallen maar tot de leveringsdatum nog niet betaalde (bouw)termijnen;
• rente vanaf datum grond rentedragend.
en eventueel:
• notariskosten voor het opmaken van de hypotheekakte;
• de afsluitkosten van de hypotheek.

Het hypotheekbedrag dat uw geldverstrekker voor u heeft gereserveerd en in depot blijft, zal 
doorgaans gelijk zijn aan de vanaf de transportdatum nog verschuldigde bouwtermijnen en 
eventuele geschatte meerkosten. Indien dit niet het geval is, zult u het eventueel ontbrekende 
bedrag uit eigen middelen moeten voldoen.

De betaling
In zowel de koop-/aannemingsovereenkomst staat de koop-/aanneemsom aangeduid als 
“grondkosten + termijnen + (rente)vergoeding”. Na ondertekening van beide overeenkom-
sten ontvangt u twee, mogelijk vier, typen facturen.

1. Grondfactuur
  Dit is een factuur voor de grondkosten zoals genoemd in de koop-/ aannemingsovereen-

komst. U ontvangt een kopie van deze factuur. De originele factuur wordt verrekend bij 
het notarieel transport.

2. Termijnfacturen
  In de koop-/ aannemingsovereenkomst is een termijnschema opgenomen voor de zoge-

naamde bouwtermijnen. De in het termijnschema vermelde bouwtermijnen vervallen 
overeenkomstig de stand van de bouw. Zodra een bouwtermijn is vervallen ontvangt u 
van Hegeman Ontwikkeling een termijnfactuur. Deze factuur dient u binnen twee weken 
na dagtekening te betalen. Als betalingstermijn geldt de datum waarop het geld op onze 
bankrekening staat bijgeschreven.

3. Rentefactuur
  Hier dient u onderscheid te maken tussen de zogenaamde ‘grondkostenrente’, ‘uitstelrente’ 

en ‘boeterente’.
 • Grondkostenrente:
   Op grond van de koop-/ aannemingsovereenkomst is het mogelijk dat wij u rente over 

de grondkosten in rekening brengen. Het percentage van deze grondkostenrente is in de 
koop-/ aannemingsovereenkomst vastgelegd.

 • Uitstelrente:
   Zolang de grond nog niet door het transport bij de notaris aan u in eigendom is over-

gedragen, heeft u recht op uitstel van betaling van de grondkosten. Daarnaast is het 
mogelijk dat op het moment dat u de koop-/ aannemingsovereenkomst ondertekent, 
reeds met de bouw van uw woning is gestart en dat reeds één of meer bouwtermijnen 
zijn vervallen. Ook ten aanzien van deze termijnen heeft u recht op uitstel van betaling 
zolang de grond en de daarop gebouwde opstallen niet aan u in eigendom zijn overge-
dragen. U dient de grondkosten en eventueel vervallen bouwtermijnen echter vóór de 
eigendomsoverdracht (het notarieel transport) te betalen. Indien u van dit recht gebruik 
maakt, hebben wij het recht u over de grondkosten en eventueel vervallen bouwtermij-
nen zogenaamde ‘uitstelrente’ in rekening te brengen. Het percentage van deze uitstel-
rente is in de koop-/ aannemingsovereenkomst vastgelegd. 

 • Boeterente
   Indien u de vervallen grondkosten of bouwtermijnen niet tijdig betaalt, hebben wij het 

recht u daarover boeterente in rekening te brengen. Het percentage van deze boeterente 
is in de koop-/aannemingsovereenkomst vastgelegd.

4. Meer- en/of minderwerkfactuur 
In de aannemingsovereenkomst is tevens een termijnschema voor het meer- en/of minder-
werk opgenomen. Overeenkomstig het termijnschema ontvangt u van Hegeman Ontwikke-
ling een factuur. Hierop kan dus ook een negatief bedrag staan. In dat geval wordt de factuur 
verrekend met de laatste bouwtermijn.

Prijsstijgingen
De met u in de koop- en aannemingsovereenkomst overeen gekomen totale koopaanne-
mingssom staat vast. Loon- en materiaalstijgingen worden tijdens de bouw niet doorbere-
kend. Eventuele wijzigingen van de het btw-tarief worden wel verrekend.

Kopersbegeleiding
Na ondertekenen van de koop-/ aannemingsovereenkomst en gedurende het gehele bouw-
proces is de kopersbegeleider van Hegeman Ontwikkeling uw persoonlijke aanspreekpunt. 
De belangrijkste taken zijn o.a.
• Begeleiding van uw wensen met betrekking tot wijzigingen aan uw woning;
•  Het verzamelen en in overzicht vastleggen van alle wijzigingen welke door u zijn  

opgedragen, evenals deze wijzigingen samenstellen en geschikt maken voor de  
daadwerkelijke uitvoering;

• Het behandelen en beantwoorden van door u gestelde vragen of gesignaleerde klachten;
•  De kopersbegeleider informeert u regelmatig over onder andere de voortgang van de 

bouw middels nieuwsbrieven en kijkmiddagen op de bouwplaats.

K euzemogelijk heden
Om het keuzetraject en de communicatie vanaf aankoop tot oplevering van uw woning  
zo optimaal mogelijk te laten verlopen, ontvangt u een uitnodiging met persoonlijke inlog-
gegevens van Volgjewoning. Op dit online platform vindt u alle relevante informatie over  
uw nieuwe woning zoals verkoopstukken, keuzelijsten, sluitingsdata, nieuwsbrieven etc..  
U kunt hiervoor de app ‘Mijn Hegeman woning’ installeren op uw telefoon of tablet. Zo 
heeft u altijd en overal de actuele informatie bij de hand.

Het is van groot belang dat u ervoor zorgt dat uw definitieve wensen op tijd bij ons bekend 
zijn.  Als we met de voorbereidingen van de bouw zijn begonnen, is het voor ons helaas niet 
meer mogelijk om in de casco- en ruwbouw nog wijzigingen te accepteren. Over de data 
waarop bepaalde keuzes bij ons definitief binnen dienen te zijn wordt u nader geïnformeerd. 

Heeft u vr agen a an ons?
Stuur dan een mailbericht of neem telefonisch contact met ons op. 

Ons mailadres is:
 ontwikkeling@hegemanbouwgroep.nl. 

Telefonisch zijn we bereikbaar onder telefoonnummer:
0546 – 45 45 41.

Wilt u in uw bericht het navolgende opnemen:
• uw naam;
• de naam van het bouwproject;
• het bouwnummer van uw woning;
• naam van de kopersbegeleider.

Technische omschrijving belANGRIJKE
ZAKEN groot geschreven
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Hegeman Ontwikkeling is een klantgerichte bouwer. Wij laten de 
dienstverlening naar onze klanten continu meten door de onaf-
hankelijke Stichting Klantgericht Bouwen. Hiermee willen we onze 
klanten zekerheid en vertrouwen geven.

Betere prestaties en tr anspar antie  
Stichting Klantgericht Bouwen (SKB) zal u tijdens en/of na afloop 
van de bouw van uw woning per email benaderen en u vragen 
een enquête in te vullen over onze prestaties. Onderdeel van deze 
enquête is het invullen van een aantal (review)vragen die op de 
vergelijkingswebsite Bouwnu.nl worden gepubliceerd. Bouwnu.nl 
is met meer dan 10.000 reviews dé onafhankelijke consumenten-
website voor de woningbouw.

Wa arom is het belangrijk dat u meedoet? 
Door het invullen van de enquête geeft u aan hoe tevreden u bent 
over onze dienstverlening. Wij krijgen daardoor gedetailleerde 
feedback waarmee wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. 
Daarnaast levert u door uw review op Bouwnu.nl een bijdrage aan 
de kwaliteitsverbetering in de bouwsector.

Da arom is het belangrijk dat u meedoet en de 
enquête invult

Gar antie- en wa arborgregeling
Bij het kopen van een nieuwbouwwoning let u waarschijnlijk op veel zaken; bijvoorbeeld 
hoe de woning eruit ziet, de indeling en de locatie. Maar schenkt u ook voldoende aandacht 
aande kwaliteit en de financiële positie van de bouwonderneming die uw woning gaat bou-
wen? En hoe zit het met garanties ten aanzien van de risico’s tijdens de bouwperiode, of de 
garantieperiode na oplevering van uw huis? Het kopen van een woning is vaak de grootste 
financiële stap in uw leven. Risico’s op technisch- en financieel gebied dienen dan ook 
adequaat te worden afgedekt. Daarom koopt u bij ons een huis met Woningborg Garantie- en 
waarborgregeling.
 
Wat houdt de Woningborg Gar antie- en wa arborgregeling in?
Het certificaat wordt uitgegeven door Woningborg N.V. onder de naam Woningborg-certifi-
caat. De Woningborg Garantie- en waarborgregeling beschermt kopers van nieuwbouwwo-
ningen tegen de risico’s van een eventueel faillissement van de bouwonderneming tijdens de 
bouw en bouwkundige gebreken na oplevering. 

Woningborg: geeft u meer zek erheid
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 Bouw-
besluit. Ook wordt de concept (koop-/)aannemingsovereenkomst beoordeeld op een goede 
balans in de rechtsverhouding tussen koper en bouwonderneming.

Wat betek ent de Woningborg Gar antie- en wa arborgregeling voor u?
Als u een huis met Woningborg-garantie koopt, betekent dit voor u o.a. 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 Woning-
borg u een financiële schadeloosstelling;

•  De bouwonderneming garandeert de kwaliteit van de woning tot 6 jaar en 3 maanden na 
oplevering. Bij bepaalde ernstige gebreken zelfs tot 10 jaar en 3 maanden. Woningborg 
waarborgt de garantieverplichting van de bouwonderneming, anders gezegd als de bouw-
onderneming niet meer kan of wil herstellen dan draagt Woningborg hier zorg voor;

•  Bouwondernemingen, die bij Woningborg zijn ingeschreven, zijn verplicht om een model 
(koop-/)aannemingsovereenkomst met bijbehorende algemene voorwaarden en toelich-
ting te  gebruiken. Het modelcontract vormt de contractuele basis voor de rechtsverhou-
ding 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 bouwonderne-
ming ontstaan over de kwaliteit van de woning dan kan Woningborg hierin bemiddelen.

Let op: 
het Woningborg-certificaat moet u in uw bezit hebben voordat u naar de notaris gaat 
voor de eigendomsoverdracht!

Wat valt niet onder de Woningborg-gar antie?
Onderdelen die niet door of via de bouwonderneming worden uitgevoerd (zoals 
bijvoorbeeld minderwerk), vallen niet onder de Woningborg Garantie- en waar-
borgregeling. Daarnaast worden in uw (koop-/)aannemingsovereenkomst en in de 
Woningborg Garantie- en waarborgregeling een aantal aspecten genoemd die van 
de garantie zijn uitgesloten.

Voorr ang Woningborg-bepalingen
Ongeacht wat in de technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de door 
Woningborg gehanteerde en voorgeschreven regelingen, reglementen en standaard-
voorwaarden. In het geval enige bepaling in de technische omschrijving daarmee 
onverenigbaar mocht zijn c.q. nadeliger mocht zijn voor de verkrijgers, prevaleren 
steeds de bovengenoemde bepalingen van Woningborg.

Meer informatie over de organisatie en de werkzaamheden van Woningborg kunt u 
terugvinden op www.woningborg.nl.

 

Afspraak is afspraak
Deze technische omschrijving maakt deel uit van de overeenkomst.
Als u onder de koop-/aannemingsovereenkomst uw handtekening zet, geeft u aan dat u deze 
omschrijving en de tekeningen kent. De technische omschrijving en tekeningen maken deel 
uit van de koop-/aannemingsovereenkomst. Wat er in staat, geldt dus als verplichting tussen 
u en ons. De technische omschrijving vindt u hierna.

De tekeningen
In dit informatiepakket vindt u een aantal tekeningen van de basiswoningen. Verder geldt 
voor de tekeningen het volgende.
1.  De perspectieftekening(en) geeft een indruk van hoe uw woning er straks uitziet. Aan deze 

tekening(en) kunnen geen rechten ontleend worden. Tuinaanleg en gemeentelijke groen-
voorziening op de artist impressie zijn het product van de fantasie van de illustrator.

2.  De nummers bij de woningen zoals op tekening staan aangegeven zijn kavelnummers. Ze 
worden tijdens de bouw door alle partijen gehanteerd, ook in alle officiële stukken en cor-
respondentie. De huisnummers worden kort voor de oplevering van de woningen bekend.

3.  De maten op de tekening zijn in millimeters, behalve als er iets anders is aangegeven. Wij 
hebben geprobeerd deze maten zo goed mogelijk aan te geven. Toch kan het voorkomen 
dat de werkelijke maten uiteindelijk iets afwijken van de maten op de tekeningen.

4.  Op de tekening staan ook maten tussen wanden. Daarbij is geen rekening gehouden met 
de afwerking van de wand met bijvoorbeeld wandtegels of spuitwerk.

5.  Om u een indruk te geven van de beschikbare ruimte hebben we meubilair, huishoudelijke 
apparatuur, kasten, parkeerplaatsen, bestrating en dergelijke ingetekend. Deze horen niet 
bij uw woning.

6.  De schaal van de situatietekening van de kavels is niet bindend. Na de oplevering van het 
totale bouwproject stelt het Kadaster de juiste maten vast.

7. Op de situatietekening hebben we ook het volgende nog aangegeven:
 • de bebouwing van het gebied dat grenst aan het bouwplan;
 • openbare wegen;
 • parkeergelegenheid;
 • groenvoorzieningen.
8.  We hebben daarvoor gegevens van de gemeente gebruikt. We zijn niet verantwoordelijk 

voor eventuele wijzigingen van die gegevens. Heeft u hier vragen over? Neem dan even 
contact op met de gemeente.

Bouwtijd
Officieel gaat de bouwtijd in op de dag waarop we de ruwe begane grondvloer hebben 
aangebracht. Daarna hebben we nog 275 werkbare werkdagen om uw woning af te bouwen. 
Deze 275 dagen gelden onder normale omstandigheden. Een werkdag wordt als onwerkbaar 
beschouwd als we vanwege slechte weersomstandigheden, zoals regen en vorst, niet kunnen 
werken. We hebben meer bouwtijd als er schade ontstaat aan uw huis door onvoorziene om-
standigheden zoals brand, storm, of water. De extra bouwtijd is dan bedoeld om de schade 
te herstellen. Afhankelijk van het jaargetijde kan het zijn dat we het buitenschilderwerk, 
waaronder tevens muurverf op een later tijdstip opleveren.

Aansluitingen nutsbedrijven etc.
De woningen worden aangesloten op het openbare waterleiding-, telefoon/tv (loos, 
afhankelijk van leverancier), elektriciteits- en rioleringsnet. De aansluitkosten zijn  
in de (koop)aanneemsom  begrepen. Teneinde de verwarmingsinstallatie gedurende  
ca. 2 weken te kunnen proef stoken, vindt de aansluiting van water en elektra enkele  
weken voor de oplevering plaats. De energiekosten tot de oplevering komen voor  
rekening van de ondernemer.

Werkzaamheden derden
Werkzaamheden door derden zijn voor de oplevering niet toegestaan.

De kleine lettertjes groot geschreven
•  In deze technische omschrijving noemen we soms houtsoorten en merken. Het kan 

zijn dat we uiteindelijk kiezen voor een alternatief. Dit is altijd gelijkwaardig aan 
datgene wat we in de omschrijving hebben genoemd. Deze wijzigingen zullen geen 
afbreuk doen aan de waarde van uw woning en geven u geen aanleiding tot enige 
verrekening.

•  Alle informatie over het plan wordt u gegeven onder voorbehoud goedkeuring  
door Bouw- en woningtoezicht, alsmede nutsbedrijven.

•  We sluiten in de technische omschrijving aan bij de regelingen, reglementen en  
standaard voorwaarden van het Woningborg. Als er in de omschrijving toch een be-
paling staat die niet verenigbaar is met de Woningborg-bepalingen, heeft de bepaling 
van Woningborg altijd voorrang.

•  Als er in deze brochure, tegenstrijdigheden staan tussen de technische  
omschrijving en de tekeningen dan is de technische omschrijving bepalend.

•  Als tijdens de bouw overheidsvoorschriften of het BTW-tarief wijzigen, werken  
we met de nieuwe voorschriften en het nieuwe BTW-tarief.

•  Eventuele verhardingen, erfafscheidingen (tuinmuren, schuttingen, groen e.d.)  
en verkleuringen ten gevolge van bouwvocht vallen niet onder de Woningborg  
Garantie- en waarborgregeling 2010.

Bouwbesluit
Uw woning voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit geldig ten tijde van verlening bouw-
vergunning. In dit besluit hebben vertrekken in de woning vaak een andere naam dan u 
gewend bent. Begrippen als keuken, woonkamer, slaapkamer en dergelijke worden niet 
meer gebruikt in de officiële stukken. Ze hebben plaats gemaakt voor termen als verblijfs-
gebied, verblijfsruimte en verkeersruimte.

Vertrek      heet in het Bouwbesluit
woonkamer, keuken, slaapkamer  verblijfsruimte
hal, overloop    verkeersruimte
toilet       toiletruimte
badkamer     badruimte
zolder, kasten    onbenoemde ruimte
berging       onbenoemde ruimte

Technische omschrijving van uw woning
De kleine letters groot geschrevenKlantgericht  bouwen     

 
GARANTIE  en waarborg regeling     
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1. Peil woningen 
a.  Als bouwpeil (P-peil) wordt de bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer  

aangehouden. Vanuit dit peil worden de hoogtematen gemeten.
b.  De juiste peilmaat van uw woning wordt bepaald ten opzichte van NAP in overleg  

met de gemeente Enschede.

2. Grondwerk
a.  Voor het plaatsen van de funderingen en het leggen van leidingen worden alle  

noodzakelijke ontgravingen en aanvullingen uitgevoerd. 
b.  De tuinen worden op hoogte gebracht met de tijdens het ontgraven vrijgekomen  

grond die geschikt is voor eenvoudige plantengroei. 
c.  Bij oplevering van uw woning, ligt de bovenkant van het omliggende terrein  

ongeveer 5 tot 15 cm beneden het peil - P -. 

3. Riolering
In uw woning bevinden zich diverse toestellen die (afval)water op de riolering lozen.  
De afvoeren van die toestellen worden uitgevoerd in leidingen van kunststof (gerecycled 
pvc/PP). De afvoerleidingen worden aangesloten op de gemeentelijke riolering en er worden 
ontstoppingsstukken, stankafsluiters en beluchters geplaatst waar dat nodig is. 

4. Aankleding van de kavel en het mandelige parkeerhof
a.  Als erfafscheiding worden er houten schuttingen toegepast met betonnen palen, voorzien 

van een betonnen onderplaat ten behoeve van hoogteverschillen in het terrein. De schut-
tingen worden voorzien van poorten. Bij enkele schuttingen wordt aan de achterzijde van 
de schutting een gaashekwerk geplaatst met beplanting. Op de tekening kunt u zien waar 
welke erfafscheiding van toepassing is.

b.  Tussen de woningen in wordt geen haag of erfafscheiding aangebracht.  
Dit dient de koper zelf te doen. 

c.  Sterke hoogteverschillen in het terrein zullen worden opgevangen door een keerwand of 
opsluitband in de kleur grijs. Op de situatietekening kunt u zien waar dit van toepassing is.

d.  Op enkele plekken zit er een opstapje van de voordeur naar het aangrenzende maaiveld. 
Op de situatietekening kunt u de peilhoogtes zien.

e.  Bouwnummers 12 t/m 14 zullen worden voorzien van bankjes, bestaande uit U-elemen-
ten gemaakt van prefab beton. Deze elementen zijn gesitueerd voor de voorgevel.

f.  De bestratingen, terrassen en tuinen op eigen terrein dienen door de koper zelf te worden 
aangelegd. 

g.  Voor alle woningen zijn 1 of 2 parkeerplekken per woning toegewezen op het nabijgele-
gen mandelige parkeerhof of op eigen terrein. Zie hiervoor de situatietekening.

h.  Het gebruik en onderhoud van de paden, parkeerhof, groen, waterberging en rioleringen 
wordt nader beschreven in de mandeligheidsakte.

i.  De bestrating, ten behoeve van de parkeerhoven en de paden, worden uitgevoerd in 
betonnen klinkers, de kleur kunt u vinden in het kleurenschema in paragraaf 27.

j.  Als infiltratievoorziening voor de hemelwaterafvoer worden infiltratiekratten met over-
stortvoorziening aangebracht. Het benodigde aantal en positie is n.t.b. en is conform het 
definitieve waterstructuurplan, in afstemming met de gemeente.

k. De riolering van de woningen loopt deels door de kavels en het mandelig gebied.
l.  De verlichting van het mandelig gebied wordt verzorgd middels een lantaarnpaal, aange-

sloten op de woningen 4, 16 en 22 met tussenmeter. Op de tekening ziet u de positie van 
de lantaarnpaal.

m.  Een deel van de woningen wordt uitgevoerd met een geveltuin. Op de situatietekening 
kunt u zien waar dit van toepassing is. De geveltuin is op grond van de Gemeente en valt 
daarmee onder de van toepassing zijnde gemeentelijke regeling.

5. Buitenbergingen
a. De prefab houten buitenberging wordt gefundeerd op geprefabriceerde kunststof blokken.
b.  De vloer in de buitenberging bestaat uit betontegels, afmeting 30 x 30 cm, op een laag 

schoonzand van voldoende dikte.
c.  De ongeïsoleerde wanden van de buitenberging worden uitgevoerd in geïmpregneerd 

vuren, behandeld, de kleur kunt u vinden in het kleurenschema. 
d.  De platdakconstructie van de buitenberging is ongeïsoleerd. Het dak wordt opgebouwd 

uit een houten balklaag, waarop plaatmateriaal wordt aangebracht. Het dak van de 
berging wordt verder afgewerkt met een dakbedekking. De dakranden worden afgewerkt 
met een dakkap.

e.  Het hemelwater van uw berging wordt bovengronds afgevoerd naar het achterpad of in 
de tuin.

f.  De buitendeur van de buitenberging is een ongeïsoleerde stompe stapeldorpel deur met 
glasopening. De deur is voorzien van: meerpuntssluiting, een insteek dag- en nachtslot 
met profielcilinder, glasopening, deurkrukken en schilden.

g.  In de berging komt een energiezuil voorzien van een lichtpunt met schakelaar en een 
dubbele wandcontactdoos.

h.  Op enkele bergingen komen aan de zijde van het achterpad en de parkeerhof lichtpunten 
met armatuur, op schemerschakelaar. Deze zijn aangesloten op de woning. Op de s 
ituatietekening kunt u zien welke woningen dit betreft.

6. Inspectieruimte
Onder de woning bevindt zich een “inspectieruimte”. De ruimte is toegankelijk middels 
een geïsoleerd inspectieluik wat zich achter de voordeur in de entree bevindt. De vloeraf-
werking in deze inspectieruimte bestaat uit circa 10 cm schoonzand. De ruimte onder de 
woning wordt geventileerd door middel van muisdichte roosters in de voor- en achtergevel.

7. Funderingen
Uw woning wordt gefundeerd op betonnen palen. De afmetingen van de fundering worden 
bepaald volgens de opgave van de constructeur en volgens goedkeuring van de dienst 
Bouw- en woningtoezicht van de gemeente Enschede.

8. Vloeren
a.  De begane grondvloer van uw woning bestaat uit een betonnen systeemvloer met een 

isolatiewaarde (Rc) van 3,7 m2K/W. 
b.  De vloeren van de eerste en tweede verdieping worden uitgevoerd in plaatvloeren. Aan de 

onderzijde van de betonvloer blijft tussen de vloerelementen een V-naad zichtbaar.

c.  Bij kozijnen in de kopgevels met een grote overspanning komt boven deze kozijnen een 
stalen flens in het zicht en zal de ruimte tussen de bovenkant van het kozijn en de onder-
kant van de vloer afgetimmerd worden.

d.  In de aanbouw van bouwnummer 20 komt bij de overgang van woning naar aanbouw 
staal  om de bovenliggende wanden te dragen. 

e.  De woningen 12, 13 en 14 en 20, 21, 22 en 23 hebben een hogere begane grond van  
ca. 3,50 meter. Dit geldt niet voor de aanbouw van 12, 20 en 22, deze hebben een hoogte 
van ca. 2,60 meter.

f.  Alle overige woningen hebben op de begane grond en verdiepingen standaard een netto 
verdiepingshoogte van circa 2,60 meter.

9. Gevels en wanden
a.  Gevels van uw woning
 • Het buitenspouwblad van alle gevels en de tuinmuren bestaat uit:
   Baksteen metselwerk, waalformaat, wildverband, doorstrijkvoeg. U kunt een monster 

van het metselwerk zien op de locatie. De kleur van het metselwerk vindt u in het  
kleurenschema. De zijgevel van woning 17 bestaat uit prefab metselwerk, in verband 
met het belendende perceel. De ornamenten bij woning 12 en 21 bestaan tevens uit 
prefab metselwerk.

 •  Op tekening kunt u zien welke materialen in uw gevel worden toegepast.
 •  De binnenwanden van de buitengevels worden uitgevoerd in beton. Er wordt beton 

met verschillende dikten toegepast. De isolatiewaarde (Rc) van de spouwmuurcon-
structie is 4,7 m2K/W.  

 • Waar nodig worden open stootvoegen aangebracht ten behoeve van de spouwventilatie.
 • In de gevels worden de benodigde dilataties opgenomen, conform dilatatieadvies
 •  In de gevels worden de nodige stalen en/of betonnen lateien, kantplanken,  

waterslagen, roosters c.q. loodslabben e.d. opgenomen.
b. Wanden in uw woning
 •   De scheidingsmuren tussen de woningen onderling worden uitgevoerd in beton.  

Er wordt beton met een dikte van 10 of 12 cm toegepast.
 •   De binnenmuren zijn scheidingswanden van gasbeton of beton (bij de trap) met  

een dikte van 10 of 12 cm. 
 •   Bij de woningen 12, 13, 14, 20, 21, 22 en 23, worden op de begane grond vloer binnen-

wanden toegepast bestaande uit een stalen frame met aan weerszijden gipsplaten.

10.Daken
a.   Het platte dak van uw woning bestaat uit een van tevoren gefabriceerde betonvloer. 
 De isolatiewaarde van de dakconstructie (Rc) is ten minste 6,3 m2K/W.
b.    De dakrand van het platte dak en de tuinmuren zullen worden afgewerkt met een  

plastisol staalplaat. 
c.  Alle woningen krijgen aan de gevel een ladderborgingspunt aan de dakrand. Dit geldt 

niet voor de woningen die een dakluik krijgen.
d.  Alle 4-laagse woningen en woning 14 en 23 krijgen een dakluik (zonder ladder), 
 die de toegang van het dak van binnenuit mogelijk maakt. 
e.   Alle woningen krijgen, voor het onderhoud van de buitenunit van de luchtwater-
 warmtepomp, één borgingspunt op het dak.

11.Goten en regenwaterafvoeren
a.  De hemelwaterafvoeren worden uitgevoerd in zink. Ze zijn rond van vorm en bevinden 

zich voor het metselwerk.
b.  De hemelwaterafvoeren worden aangesloten op de infiltratiekratten en vervolgens het 

gemeentelijk riool.
c.  De infiltratiekratten liggen in de mandelige parkeerhof. De overstorten zijn ondergronds 

aangesloten op het gemeentelijk riool. De overstort van de oostelijke parkeerhof wordt 
ondergronds verlegd door de tuin van bouwnummer 19.

d.  In verband met een mogelijke wateroverloop vanuit het mandelig terrein achter bouw-
nummer 19 wordt er op maaiveldniveau een sparing in de tuinmuur aangebracht naast 
bouwnummer 19.

12.Gevelkozijnen en -ramen en binnendeurkozijnen
a.  De kozijnen en ramen in de gevel zijn van kunststof, met uitsluiting van de voordeurpui, 

deze is van hout.
b.  In de kozijnen worden draaikiepramen aangebracht. U kunt op tekening zien waar dit 

van toepassing is. 
c.  De kleur van de kozijnen is te vinden in het kleurenschema.
d. De kunststof kozijnen en ramen worden uitgevoerd met een schuine hoekverbinding. 
e.  De binnendeurkozijnen zijn hogere kozijnen zonder bovenlicht van ca. 2,6 meter hoog,  

in de kleur kristalwit. 

13.Buiten- en binnendeuren
a.  De voordeur van uw woning is een houten deur. De deur beschikt over een  

brievenbussleuf. Het type voordeur kunt u zien op tekening. 
b.  De binnendeuren zijn opdekdeuren van ca. 260 cm hoog, fabrieksmatig afgelakt in de 

kleur kristalwit. De deuren worden afgehangen aan paumelles en zijn voorzien van:
 • een loopslot;
 • deurkrukken;
 • ronde rozetten
c.  De deuren van het toilet en de badkamer hebben een vrij- en bezetsluiting. De deur v 

an de meterkast heeft een kastslot.

14. Trappen en hekwerken
Alle trappen worden als open trap uitgevoerd, in wit gegrond vuren hout. Met uitzondering 
van de trappen van de begane grond naar de eerste verdieping bij de woningen 10, 20, 21 en 
22, deze worden dicht uitgevoerd. Waar nodig wordt rond het trapgat een traphek geplaatst 
met rechthoekige zachthouten leuningen. De houten spijlen zijn rechthoekig van vorm. 
Waar op de zolder een trapleuning aan het hekwerk komt wordt het hekwerk met een dichte 
plaat uitgevoerd.

Woning 21 krijgt op de eerste verdieping in de linker gevel aan de binnenzijde voor het 
glas een stalen hekwerk met glas, met stalen onder- en bovenregel. Deze is te zien op de 
tekening. Het terras van woning 21 wordt voorzien van een stalen hekwerk, aan twee zijden. 
Aan de zijde van de Deurningerstraat komt een metselwerkmuur.

15.Aftimmerwerk
a. Er worden geen vloerplinten aangebracht in de woning.
b.  Waar nodig worden leidingen, kozijnen en trapgaten afgetimmerd met houten  

plaatmateriaal en/of afdeklatten. Bij de woningen 10, 20, 21 en 22 wordt de ruimte naast 
de trap (van de begane grond naar de eerste verdieping) afgetimmerd.

c. Bij de trap en dakluiken blijft de stalen flens van de raveling in het zicht.
d.  De stalen flens bij bouwnummer 20 op de begane grond bij de overgang van woning  

naar aanbouw zal worden afgetimmerd en meegespoten worden met het plafond.

6. Afwerking van plafond, wanden en vloeren
a. Plafonds
 •  De betonplafonds van uw woning wordt afgewerkt met een wit structuurspuitwerk. 

Dat geldt echter niet voor de meterkast, deze blijft onafgewerkt. 

b. Wanden
 •  Alle wanden in uw woning worden geschikt gemaakt om te behangen.  

Dit geldt echter niet voor:
  -  de meterkast;
  -  de betegelde wanden in het toilet en de badkamer.
 •  Op de wanden in het toilet en de badkamer komen wandtegels 
 •  Verrekenprijs voor aankoop wandtegel € 25,- /m2 incl. BTW, afm. 25x33 cm.
 •  In het toilet/in de toiletten komen de tegels tot ongeveer 120 cm boven de vloer.  

Daarboven wordt de wand afgewerkt met structuurspuitwerk.
 •  In de badkamer wordt tot het plafond betegeld. De standaard wandtegel kunt  

u bekijken in de tegelshowroom. 
 •  Op de borstwering onder de kozijnen worden vensterbanken geplaatst. De vensterban-

ken zijn van marmercomposiet in de kleur kristalwit. De vensterbanken hebben een 
diepte van ca. 20 cm.

c. Vloeren
 •  Er wordt een dekvloer aangebracht in uw woning.
 •  Op de vloer van het toilet en de badkamer komen vloertegels.
 •  verrekenprijs voor aankoop vloertegel € 30 /m2 incl. BTW, afm. 60x60 cm 
 •  De standaard vloertegel kunt u bekijken in de tegelshowroom.
 •  Ter plaatse van deurkozijn van het toilet en de badkamer wordt een kunststeen  

dorpel geplaatst.
 •  In verband met de toegankelijkheid van de woning wordt voor de overige  

vloerafwerking, welke u zelf na oplevering aanbrengt, rekening gehouden met  
een dikte van 15 mm boven de afgewerkte vloer.

17.Schilderwerk
a. In de woning worden aftimmerwerk en in zicht zijnde leidingen niet geschilderd.
b.  De trappen in de woning worden fabrieksmatig wit gegrond, en worden verder niet  

afgelakt. Niet- en schroefgaten in de trap worden niet gestopt. 

18.Glas en paneelvulling
In de ramen, deuren en kozijnen van de woning wordt drielaagse beglazing geplaatst. De 
toegepaste beglazing voldoet volledig aan het bouwbesluit, echter niet aan de NEN 3569 
“veiligheidsbeglazing in gebouwen”. Een aantal kozijnen worden voorzien van melkglas, 
omdat achter het kozijn het casco doorloopt. Dit is te zien op de tekening. Deze kozijnen 
zijn van binnenuit niet zichtbaar.

19.Keuken
In de woning wordt standaard geen keuken geplaatst. De basisaansluitpunten van de  
keuken worden afgedopt aangebracht, conform tekening. 

20.Waterinstallatie en warmwatervoorziening 
a.  De leidingen voor koud water worden aangelegd vanaf de watermeter in de meterkast. 

Deze leidingen voeren we uit in kunststof. U kunt de watermeter afsluiten. 
b.  De leidingen voor warm water worden aangelegd vanaf de warmtepomp in de technische 

ruimte. Deze leidingen voeren we eveneens uit in kunststof.
c. De warm- en koud waterleidingen worden aangelegd naar de volgende aansluitpunten:
 •  de aansluiting t.b.v. mengkraan in de keuken;  koud en warm
 •  het spoelreservoir in beide toiletten;   koud
 •  de kraan van het fonteintje in toiletruimte begane grond; koud
 •  de wastafelmengkraan in de badkamer;  koud en warm
 •  de douchemengkraan in de badkamer;  koud en warm
 •  de aansluiting voor uw wasmachine;   koud
 •  de aansluiting voor uw vaatwasmachine;  koud
 •  de installatie in de meterkast wordt aangesloten op het openbare waterleidingnet. 

21.Wasmachine aansluiting
Conform de verkooptekening wordt een bedraad en afgemonteerd aansluitpunt  
aangebracht voor een wasmachine, compleet met kraan, beluchter en slangaansluiting. 
Standaard wordt er een bedraad en afgemonteerd aansluitpunt aangebracht voor een  
wasdroger, inclusief een condensafvoer. 

22.Sanitair  
Het sanitair wordt standaard aangebracht op de plaats zoals aangegeven op tekening.
In uw woning wordt het navolgende sanitair en kranen geplaatst:
•  Toilet: 
 - Villeroy & Boch wandcloset Subway 2.0, inclusief softclose zitting 
 -  Villeroy & Boch fontein Subway 2.0, inclusief Focus 1 greeps fonteinkraan, chromen 

bekersifon en muurbuis
•  Badkamer:  
 - Villeroy & Boch wandcloset Subway 2.0, inclusief softclose zitting 
 -  Villeroy en Boch badmeubel Subway 2.0, 590 mm. breed bestaande uit een keramische 

wastafel met 1 kom, 1 wastafelkraan Focus Coolstart, onderkast en spiegel  
700x600 mm. met LED verlichting 

TECHNISCHE OMSCHRIJVING  IL VILLAGGIO 

Afwerking van uw woning
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 -  Hans Grohe Ecostat douchecombinatie inclusief douchemengkraan in de douchehoek 
van de badkamer

 - De douchehoek wordt onder afschot aangebracht en voorzien van een douchedrain

23.Installatie voor centrale verwarming
a.  Voor de ruimteverwarming en warmtapwaterbereiding wordt in de technische ruimte 

een luchtwater warmtepomp geplaatst, met een voorraadvat van 200 liter warm water. 
Met uitzondering van de bouwnummers 10, 20, 21 en 22, deze krijgen een voorraadvat 
van 300 liter warm water.

b.  De woningen worden verwarmd middels vloerverwarming in de verblijfsruimten, de 
badkamer en het toilet. In de badkamer wordt tevens een elektrische radiator geplaatst.

c.  De vloerverwarming wordt centraal geregeld door middel van de ruimtethermostaat in 
de woonkamer. De slaapkamers zijn voorzien van een thermostaat om naar behoefte de 
ruimtetemperatuur te kunnen regelen. De slaapkamers kunnen alleen warmte vragen 
indien er een warmtevraag is bij de thermostaat in de woonkamer. Alle kamers in de 
woning zijn dus afhankelijk van de temperatuur die op de thermostaat in de woonkamer 
is ingesteld.

d.  Bij een buitentemperatuur van -10°C en bij een normatieve windsnelheid worden bij 
gelijktijdige verwarming van alle vertrekken en bij gesloten ramen en deuren de volgende 
temperaturen minimaal gehaald en gehandhaafd:

 •  verblijfsruimte    22°C
 •  verkeersruimte   18°C
 •  technische ruimte  18°C
 •  toiletruimte   18°C
 •  badkamer / doucheruimte  22°C
 •  buitenberging   onverwarmd
e. De kunststof verwarmingsleidingen worden in de dekvloer opgenomen.
f.  Bij het aanbrengen van de vloerafwerking dient rekening gehouden te worden met de 

keuze van de vloerafwerking. Bij de keuze van de vloerafwerking adviseren wij een 
maximaal 0,09m2 K/W (R waarde). Een hogere waarde geeft een vermindering van het 
comfort en een verhoging van het verbruik, waarbij de temperaturen onder punt f. niet 
gegarandeerd zijn.

g.  De verdeler van de vloerverwarming wordt op de begane grond onder de trap geplaatst 
en op de verdieping in de technische ruimte (zoals aangegeven op de verkooptekening). 
Op de verdeler plaatsen we op de begane grond een (afneembare) afdekkap. Daarnaast 
krijgen de woningen 10, 20, 21 en 22 een (hoog geplaatste) verdeler in de trapkast op de 
begane grond, zonder afdekkap. Deze is ten bate van de eerste verdieping.

24.Elektra-installatie
a.  De installatie voldoet aan NEN 1010 en de voorschriften van het elektriciteitsbedrijf.  

De installatie in de meterkast wordt aangesloten op het openbare elektriciteitsnet.
b.  Er worden inbouwschakelaars en (compact) wandcontactdozen geplaatst van het merk 

Gira, Systeem 55 in de kleur wit (RAL 9010). 
c.  Tenzij anders vermeld worden er schakelaars geplaatst, inclusief combinaties op  

ongeveer 105 cm boven de afgewerkte vloer en de wandcontactdozen op ongeveer  
30 cm boven de afgewerkte vloer.

d.  De dubbele wandcontactdozen in woonkamer en keuken zijn voorzien van twee  
inbouwdozen en worden horizontaal op de wand geplaatst. 

e.    De overige wandcontactdozen zijn voorzien van één ovale inbouwdoos en worden 
 verticaal op de wand geplaatst. 
f. In uw woning wordt nabij de meterkast een deurbel gemonteerd.
g.  In uw woning worden rookdetectors geplaatst. Deze zijn onderling doorverbonden  

en aangesloten op de elektra-installatie. Hiermee wordt de veiligheid geboden die  
overeenkomt met de brandveiligheids-eisen in het Bouwbesluit. 

h.  Naast de 3 groepen voor de verlichting worden de volgende groepen aangebracht  
in uw meterkast:

 •  1 groep t.b.v. de droger;
 •  1 groep t.b.v. wasmachine;
 •  1 groep t.b.v. vaatwasser;
 •  1 groep t.b.v. combimagnetron;
 •  1 groep t.b.v. elektrisch koken;
 •  1 groep t.b.v. omvormer van de zonnepanelen;
 •  1 groep t.b.v. warmtepomp.

i.   Op het platte dak worden zonnepanelen gelegd ten behoeve van elektra-opwekking.  
Het aantal zonnepanelen is te zien op de situatietekening.

25.Ventilatie
a.  In uw woning wordt een gebalanceerd ventilatiesysteem toegepast. De warmte terug-

win-unit wordt in de technische ruimte geplaatst en zorgt ervoor dat alle verblijfsruimtes 
in uw woning mechanisch worden aan- en/of afgezogen. De afzuiging werkt middels  
CO2 detectie in de woonkamer, wat inhoudt dat de ventilatie zich aanpast aan het CO2 
gehalte in de woonkamer.

b.  De bedieningsschakelaar waarmee de snelheid van de mechanische ventilatie kan  
worden ingesteld middels een pulsschakelaar bevindt zich in de woonkamer (gecombi-
neerd met de CO2 detectie), tevens is de badkamer voorzien van een pulsschakelaar. 

c.  In de technische ruimte komen de leidingen voor in- en uitblaas van het ventilatie- 
systeem naar het dak en de gevel toe in het zicht. Voor de aan- en afvoer van de  
ventilatielucht worden in de gevel roosters en in het dak een dakdoorvoer geplaatst.

26.Algemeen
Ongeacht hetgeen overigens in deze technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort 
de regelingen, reglementen en standaardvoorwaarden, gehanteerd en voorgeschreven door 
Woningborg. Ingeval enige bepaling in deze technische omschrijving daarmee onverenig-
baar mocht zijn ofwel nadeliger mocht zijn voor de verkrijger, prevaleren steeds de bovenge-
noemde bepalingen van Woningborg.

27.Kleurenschema
Dit zijn de kleuren van de materialen in uw woning. Op de tekeningen is de situatie van de 
diverse onderdelen te zien.

Onderwerp

Gevels en gevelafwerkingen 

Buitenwandopeningen

Dak

Buitenberging

Hemelwaterafvoeren

Erfafscheiding

Terreininrichting

Onderdeel

Metselwerk

Voegwerk 

Lateien

Kozijnen en ramen

Voordeur en voordeurkozijn

Overige deuren

Waterslagen onder kozijnen

Beglazing kozijnen

Valbeveiliging woning 21 linkergevel, 
1e verdieping, binnen

Hekwerk woning 21 terras

Dakbedekking plat

Dakrand woning

Zonnepanelen

Buitenberging

Berging deur

Deurkozijn

Dakbedekking

Hemelwaterafvoer woning

Hemelwaterafvoer berging

Schutting

Parkeren mandelig gebied en achterpaden

Beplanting langs achterpad en schutting en in geveltuinen

Beplanting rondom mandelig parkeren

Materiaal

Baksteen, waalformaat, wildverband, getrommeld

Doorstrijkmortel, circa 2-3 mm terugliggend

Staal 

Kunststof

Hout

Kunststof

Aluminium

3-laags, geïsoleerde beglazing

Stalen hekwerk, met glazen panelen en  
stalen onder- en bovenregel

Stalen hekwerk

Bitumen

Plastisol staal

Onder helling

Vurenhout, geïmpregneerd

Hout en glas

Hout

Bitumen

Zink

Pvc

Hout met betonnen palen, betonnen onderslag en poorten

Betonstraatstenen

Divers

Divers

KLEUR

Genuanceerd geel, wit, lichtgrijs, rood en bruin.  
Voorzien van een witgrijze toplaag

Wit/witgrijs 

Passend bij steen

Buitenzijde methbrush messing met nerfstructuur. 
Binnenzijde wit glad

Buitenzijde messing. Binnenzijde messing

Buitenzijde methbrush messing met nerfstructuur.
Binnenzijde wit glad

Methbrush messing

Helder 

Glas helder
Staal parelwit

Staal parelwit

Antraciet/grijs

Parelwit

Zwart/blauw

Bruin

Antraciet

Antraciet

Antraciet/grijs

Zink

Grijs

Hout bruinkleurig. Beton antraciet

Okergeel

Volgens situatie

Volgens situatie

Hegeman Ontwikkeling | 30 september 2021



5656

P R O JE C T ON T W IK K EL A A R

M A K EL A A R

info@hegemanbouwgroep.nl
T 0546 - 45 45 41
www.hegemanbouwgroep.nl

info@nieuwwonentwente.nl
T 085 - 273 23 77
www.nieuwwonentwente.nl

COLOFON

@2021
Deze brochure is met grote zorg samengesteld. Aan de getoonde 
impressies, tekst en situatieschetsen kunnen echter geen rechten 
worden ontleend. De plattegronden zijn wellicht niet volledig op 
schaal en soms zijn er opties ingetekend. Ook de maten en kleuren 
zijn indicatief. Deze brochure is informatief bedoeld en vormt geen 
onderdeel van de contractstukken.

Tekst:
Vandertekst

Artist impressies:
Beeldenfabriek

Vormgeving:
WeAreJohan




