
 

Vijf  royale woningen aan de Wielewaallaan in Hurwenen 

 

Datum 31-01-2017  

Kopen is Bouwen 
Wij bouwen de vrijstaande woningen per stuk en 
de twee onder een kap per blok.  

Energiezuinig 
De woningen zijn voorzien van zonnepanelen en 
triple beglazing. 

Luxe badkamer 
Vrij hangend toilet, dubbele wastafel, Villeroy en 
Boch, Grohe kranen, rvs douchedrain, luxe tegels. 









Kaart en beeldmateriaal uit het beeldkwaliteitsplan 



Kaart en beeldmateriaal uit het beeldkwaliteitsplan 



  

Vrijstaande woning 
Kavel 1   623 m2   
   

BVO 206 m2 en Inh. 632m3 

 



  

Kopen is Bouwen 
De grond koopt u van de gemeente of grondeigenaar en de woning wordt door Groothuis  Wonen gebouwd. Zodra u 
het contract heeft gesloten en de omgevingsvergunning is verkregen, wordt met de voorbereiding en aansluitend de 
bouw begonnen.  
 
Inclusief: 
-aangebouwde garage voorzien van vrijdragende vloer 
-vrij hangende toiletten in toilet en badkamer (Villeroy en Boch)  
-douchedrain inclusief betegelde spatwand en dubbele wastafel in  de badkamer  
-wandtegels in toilet en badkamer; wit 25 x 33 cm liggend verwerkt, in badkamer tot plafondhoogte  
-vloertegels in toilet en badkamer; antraciet 30 x 30 cm  
-houten binnendeurkozijnen v.v. opdekdeuren  
-open trappen v.v. hardhouten traptreden  
-hardhouten kozijnen, draaikiep ramen en buitendeuren  
-vloerverwarming als hoofdverwarming op begane grond   
-convectoren op eerste verdieping  
-triple beglazing  
-9 (3 x 3) PV-panelen op het dak van de woning; dakvlak nader te bepalen o.b.v. optimale oriëntatie  
-ventilatie middels natuurlijke aanvoer en mechanische afvoer  
-mogelijkheid voor lagere EPC-waardes  
-kopersbegeleiding met toepassing van eigen showroom  
-complete omgevingsaanvraag   
-honoraria adviseurs (architect / constructeur / installateur) 
-EPC-berekening 
-constructieberekening 
-bouwbesluittoets 
-fundering op prefab betonpalen tot 10 m1 
-legeskosten omgevingsvergunning 
-Woningborg garantie en waarborgregeling 
-energie Label 
-aansluitkosten gas, water en electra ,hemelwater -infiltratie  
-uitkomend grond wordt verspreid over het bouwperceel, zodat er geen grond hoeft te worden afgevoerd 
  
Exclusief: 
-keuken  
-inrit en bestrating rondom de woning  
-(vaste) kasten  
-eventueel aan te brengen erfafscheidingen  
 
Artist impressies, plattegronden en verkoopbladen zijn sfeerbeelden onder voorbehoud goedkeuring gemeente en 
welstand, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.   
  
 



Begane grond 



Verdieping 



Zolder 



Luxe badkamer 
 
-Villeroy en Boch sanitair 
-Grohe kranen en douchethermostaat 
-vrij hangende toiletten in toilet en 
  badkamer  
-rvs douchedrain inclusief betegelde 
 spatwand 
-dubbele wastafel in de badkamer,  
-wandtegels in toilet en badkamer; wit  
 25 x 33 cm liggend verwerkt, in 
 badkamer tot plafondhoogte  
-vloertegels in toilet en badkamer;  
 antraciet 30 x 30 cm  



Twee-onder-één-kap 
Kavel 2 en 3   380 m2   
 

BVO 175 m2 en Inh. 524m3 

 

 

 



  

Kopen is Bouwen 
De grond koopt u van de gemeente of grondeigenaar en de woning wordt door Groothuis  Wonen gebouwd. Zodra u 
en uw buren het contract hebben gesloten en de omgevingsvergunning is verkregen, wordt met de voorbereiding en 
aansluitend de bouw begonnen.  
 
Inclusief: 
-garage 
-vrij hangende toiletten in toilet en badkamer (Villeroy en Boch)  
-douchedrain inclusief betegelde spatwand en dubbele wastafel in de badkamer  
-wandtegels in toilet en badkamer; wit 25 x 33 cm liggend verwerkt, in badkamer tot plafondhoogte  
-vloertegels in toilet en badkamer; antraciet 30 x 30 cm  
-houten binnendeurkozijnen v.v. opdekdeuren  
-open trappen v.v. hardhouten traptreden  
-hardhouten kozijnen, draaikiep ramen en buitendeuren  
-vloerverwarming als hoofdverwarming op begane grond   
-convectoren op eerste verdieping  
-triple beglazing  
-9 (3 x 3) PV-panelen op het dak van de woning; dakvlak nader te bepalen o.b.v. optimale oriëntatie  
-ventilatie middels natuurlijke aanvoer en mechanische afvoer  
-mogelijkheid voor lagere EPC-waardes  
-kopersbegeleiding met toepassing van eigen showroom  
-complete omgevingsaanvraag   
-honoraria adviseurs (architect / constructeur / installateur) 
-EPC-berekening 
-constructieberekening 
-bouwbesluittoets 
-fundering op prefab betonpalen tot 10 m1 
-legeskosten omgevingsvergunning 
-Woningborg garantie en waarborgregeling 
-energie Label 
-aansluitkosten gas, water en electra , hemelwater -infiltratie  
-uitkomend grond wordt verspreid over het bouwperceel, zodat er geen grond hoeft te worden afgevoerd 
  
Exclusief: 
-keuken  
-inrit en bestrating rondom de woning  
-(vaste) kasten  
-eventueel aan te brengen erfafscheidingen  
 
Artist impressies en verkoopbladen zijn sfeerbeelden onder voorbehoud goedkeuring gemeente en welstand, hieraan 
kunnen geen rechten worden ontleend. 
  
  
 



  

Begane grond kavel 4 en 3 



Eerste Verdieping kavel 4 en 3 



Zolder kavel 4 en 3 



Luxe badkamer 
 
-Villeroy en Boch sanitair 
-Grohe kranen en douchethermostaat 
-vrij hangende toiletten in toilet en 
  badkamer  
-rvs douchedrain inclusief betegelde 
 spatwand 
-dubbele wastafel in de badkamer,  
-wandtegels in toilet en badkamer; wit  
 25 x 33 cm liggend verwerkt, in 
 badkamer tot plafondhoogte  
-vloertegels in toilet en badkamer;  
 antraciet 30 x 30 cm  



Twee-onder-één-kap 
Kavel 4  380 m2   
BVO 200 m2 en Inh. 612m3 

Kavel 5  380 m2   
BVO 186 m2 en Inh. 505m3 

  

 



  

Kopen is Bouwen 
De grond koopt u van de gemeente of grondeigenaar en de woning wordt door Groothuis  Wonen gebouwd. Zodra u 
en uw buren het contract hebben gesloten en de omgevingsvergunning is verkregen, wordt met de voorbereiding en 
aansluitend de bouw begonnen.  
 
Inclusief: 
-houten berging 
-vrij hangende toiletten in toilet en badkamer (Villeroy en Boch)  
-douchedrain inclusief betegelde spatwand en dubbele wastafel in de badkamer  
-wandtegels in toilet en badkamer; wit 25 x 33 cm liggend verwerkt, in badkamer tot plafondhoogte  
-vloertegels in toilet en badkamer; antraciet 30 x 30 cm  
-houten binnendeurkozijnen v.v. opdekdeuren  
-open trappen v.v. hardhouten traptreden  
-hardhouten kozijnen, draaikiep ramen en buitendeuren  
-vloerverwarming als hoofdverwarming op begane grond   
-convectoren op eerste verdieping  
-triple beglazing  
-9 (3 x 3) PV-panelen op het dak van de woning; dakvlak nader te bepalen o.b.v. optimale oriëntatie  
-ventilatie middels natuurlijke aanvoer en mechanische afvoer  
-mogelijkheid voor lagere EPC-waardes  
-kopersbegeleiding met toepassing van eigen showroom  
-complete omgevingsaanvraag   
-honoraria adviseurs (architect / constructeur / installateur) 
-EPC-berekening 
-constructieberekening 
-bouwbesluittoets 
-fundering op prefab betonpalen tot 10 m1 
-legeskosten omgevingsvergunning 
-Woningborg garantie en waarborgregeling 
-energie Label 
-aansluitkosten gas, water en electra, hemelwater -infiltratie  
-uitkomend grond wordt verspreid over het bouwperceel, zodat er geen grond hoeft te worden afgevoerd 
  
Exclusief: 
-keuken  
-inrit en bestrating rondom de woning  
-(vaste) kasten  
-eventueel aan te brengen erfafscheidingen  
 
Artist impressies en verkoopbladen zijn sfeerbeelden onder voorbehoud goedkeuring gemeente en welstand, hieraan 
kunnen geen rechten worden ontleend. 
  
  
 



Begane grond kavel 5 Begane grond kavel 4 



Verdieping kavel 5 Verdieping kavel 4 



Zolder kavel 5 Zolder kavel 4 



Luxe badkamer 
 
-Villeroy en Boch sanitair 
-Grohe kranen en douchethermostaat 
-vrij hangende toiletten in toilet en 
  badkamer  
-rvs douchedrain inclusief betegelde 
 spatwand 
-dubbele wastafel in de badkamer,  
-wandtegels in toilet en badkamer; wit  
 25 x 33 cm liggend verwerkt, in 
 badkamer tot plafondhoogte  
-vloertegels in toilet en badkamer;  
 antraciet 30 x 30 cm  






