Oijense Zij
noord

Mooi wonen in Oss

6 twee-onder-een-kapwoningen • 10 levensloopbestendige patiowoningen

Oijense Zij
noord

Inhoudsopgave
04 Wonen in het veelzijdige Oss
06 Nieuwbouwplan Oijense Zij Noord
08 Twee-onder-een-kapwoningen (type A en B)
18 Levensloopbestendige patiowoningen (type C)
26 De woning van je dromen
30 Duurzaam en comfortabel wonen
32 Koken met plezier in je droomkeuken
33 Een badkamer van hoogwaardige kwaliteit
34 Algemene verkoopinformatie

Afgebeeld: type B • blok 14

Welkom bij Oijense Zij Noord
In deze brochure vertellen we je iets over de bruisende stad Oss, presenteren we
je de diverse woningen, geven we een toelichting op het duurzame plan Oijense Zij
Noord en laten we je zien welke mogelijkheden de verschillende woningtypes te
bieden hebben. We wensen je alvast veel leesplezier.
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Wonen in
het veelzijdige Oss
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CENTRAAL GELEGEN

Je kunt er naar hartelust winkelen, even een terrasje pakken of lekker een hapje eten. Voor een ontspannen uitje

Wonen in Oss is niet alleen aantrek-

museum Jan Cunen. In Oss worden het hele jaar door verschillende evenementen georganiseerd zoals Come Out

maar ook vanwege de centrale ligging.

& Play en de reizende buitenbios. Maar ook het grotere Muze Misse, veelzijdig Fantastival en de jaarlijkse Popronde

Oss biedt alles om lekker te kunnen

of Muziekboulevard zijn zeker de moeite waard.

wonen. Maar wil je toch even gezellig
een andere stad bezoeken dan liggen
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steden tot aantrekkelijke buren maken.

Gezelligheid,
winkels, voorzieningen,
cultuur en natuur.
Oss heeft het!
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Nijmegen brengen en daarmee deze
Liever niet met de auto? Pak dan de
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binnen slechts 10 autominuten enkele
belangrijke verbindingen die je in
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kelijk vanwege de mooie omgeving,

Gewandeweg

Huizenbeemdweg

kun je onder andere terecht bij theater De Lievekamp, cultuurpodium De Groene Engel, filmhuis Utopolis of

N625
Megensebaan

IN HET GEZELLIGE CENTRUM VAN OSS IS ALTIJD WEL WAT LEUKS TE BELEVEN!

l

nge

dsi

aar

Ruw

N603

trein vanaf het nabij gelegen station Oss.

‘S-HERTOGENBOSCH ----> 23 AUTOMINUTEN
NIJMEGEN ----> 35 AUTOMINUTEN
EINDHOVEN ----> 40 AUTOMINUTEN

A59

UTRECHT ----> 55 AUTOMINUTEN
Oss, centraal gelegen tussen
de mooie steden ‘s-Hertogenbosch en Nijmegen.

WIL JE LIEVER EVEN DE RUST OPZOEKEN?
Ook dat is mogelijk. Oss ligt tussen het natuurgebied dat zich rondom de
waterloop “Hertogswetering” bevindt en het schitterende natuurgebied
de Maashorst, het grootste natuurgebied van Brabant. Hier kun je heerlijk
wandelen en fietstochten maken terwijl je geniet van de mooie groene
omgeving.
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Situatietekening
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Schaal 1 : 1000
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Nieuwbouwplan
Oijense Zij Noord
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GELEGEN AAN DE NOORDRAND VAN OSS EN OMGEVEN
DOOR GROEN EN WATER, IS HET HEERLIJK WONEN.
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LEVENSLOOPBESTENDIGE PATIOWONINGEN
TYPE C • Bouwnummer 38 t/m 47
P
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TYPE E EN F • Bouwnummer 48 t/m 55
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EENGEZINSWONINGEN
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TYPE G • Bouwnummer 133 t/m 151
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6 twee-onder-een-kap-woningen, 10 levensloopbestendige
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patiowoningen en 27 eengezinswoningen. In deze brochure
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TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN TYPE A EN B
Deze tweekappers zijn verdeeld over drie blokken. De woningen van

blok 27
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blok 10 (woningtype A, bnr. 36 en 37) zijn opgebouwd uit metselwerk
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komen de tweekappers en de patiowoningen aan bod.

een mooie variatie zien. De woningen hebben allen een royale tuin en

EENGEZINSWONINGEN
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43 prachtige woningen in verschillende woningtypen waaronder

van de woningen is gelijk aan elkaar, maar het gevelbeeld laat per type

TYPE A EN B • Bouwnummer 36, 37 en 56 t/m 59

P

Hier realiseren Muller Bouw en Bouwbedrijf Wagemakers samen

B, bnr. 56 t/m 59) uit metselwerk in een lichtgrijze kleur. De indeling

TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN
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IN HET MOOIE NIEUWBOUWPLAN OIJENSE ZIJ NOORD,

in een oranjerode kleur, de woningen van blok 14 en 15 (woningtype

Oijense Zij Noord

P
P
P
P
P
P
P

P

P

P

P

P
P
P

P

ruimte voor het parkeren van maar liefst twee auto’s op eigen terrein!
P
P

P

LEVENSLOOPBESTENDIGE PATIOWONINGEN TYPE C
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De 10 patiowoningen zijn verdeeld over twee blokken van 5 woningen.
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in de kopgevel, verder zijn alle woningen gelijk.
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Vraag dan de makelaar naar meer informatie.
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Wil je ook graag wat meer weten over de eengezinswoningen?
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gespiegeld ten opzichte van elkaar. Bnr. 42 en 43 hebben extra ramen
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(Blok 11, bnr. 38 t/m 42 en blok 12, bnr. 43 t/m 47). De blokken zijn
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C1
38

C1sp

C

46

40

Csp

C

Deze fase van het bijzondere en duurza me plan Oijense Zij Noord biedt een mooie
mix aan woningtypes. In het plangebied is veel aandacht voor groen, waardoor er
een fijne en gezellige wijk ontstaat waar je heerlijk kunt wonen en genieten.
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gaashekwerk
beukenhaag, hoog ca. 50 cm
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Exterieurimpressie
Twee-onder-een-kapwoningen

Oijense Zij
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Afgebeeld: Type B • blok 14

Afgebeeld: Type A • Blok 10
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Twee-onder-een-kapwoningen Type A en B

< 341 >

Begane grond type A en B
SCHAAL 1:50 • MATEN IN CM

< 320 >

< 617 >

< 547 >

< 230 >

< 169 >

< 148 >

< 322 >

< 260 >

vv

< 547 >

Erker alleen bij
bouwnummer 37, 56 en 58
De overige woningen hebben
een groot hoekraam

< 420 >

Het verschil tussen type A
en B zit hem in de kleur van het
metselwerk en de variatie in de raampartijen en het dakaanzicht. De indelingen
van de plattegronden zijn gelijk aan elkaar.
Type A heeft een oranjerode steen en type B
heeft een mooie lichtgrijze steen (zie pagina
08 en 09). Voor de verschillen in de gevelaanzichten zie pagina 16 of vraag de
makelaar naar de verkooptekening
van het gewenste bouwnummer.

Via de entree in de zijgevel bereik je de ruime, aan de voorzijde gelegen woonkamer met mooie erker of hoekraam, en de aan de tuinzijde gelegen leefkeuken met twee openslaande deuren naar de tuin. De woonkamer en

< 308 >

< 66 >

DE 6 TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN ZIJN ONDERVERDEELD IN TYPE A EN TYPE B

keuken staan in open verbinding met elkaar maar door de zandlopervorm ontstaan er als het ware twee royale
afzonderlijke ruimtes. In de hal tref je het toilet en de meterkast. De trapopgang naar de verdieping met praktische trapkast bevindt zich tegenover de hal. De woningen hebben allen een grote aanpandige berging.

TYPE A Bouwnummer 36 als getekend • Bouwnummer 37 gespiegeld
TYPE B Bouwnummer 56 en 58 als getekend • Bouwnummer 57 en 59 gespiegeld

Op de verdieping vind je drie fijne slaapkamers, waarvan een masterbedroom over de volledige breedte van de

10

woning, en een badkamer met douchehoek, wastafel en tweede toilet. Met een vaste trap bereik je de multi-

De indelingen van de plattegronden zijn gelijk, de raampartijen kunnen echter per bouwnummer afwijken.

functionele zolder. Hier bevinden zich ook de technische installaties en de opstelplaats voor de wasmachine.

Zie hiervoor de gevelaanzichten op pagina 16 of vraag de makelaar naar de verkooptekeningen.
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Tweede verdieping type A en B

SCHAAL 1:50 • MATEN IN CM

SCHAAL 1:50 • MATEN IN CM

Oijense Zij Noord

Eerste verdieping type A en B

< 320 >

< 547 >

100+

< 547 >

150+

230+
mv

260+

Grote multifunctionele
ruimte met
raam voor
fijn daglicht

Drie royale slaapkamers
en complete badkamer

< 420 >

< 451 >

vv

< ca. 770 >
tot 100+-lijn

< 209 >

< 282 >

nok

wm
260+
230+

bwp

150+
100+
< 282 >
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< 255 >

TYPE A Bouwnummer 36 als getekend • Bouwnummer 37 gespiegeld

TYPE A Bouwnummer 36 als getekend • Bouwnummer 37 gespiegeld

TYPE B Bouwnummer 56 en 58 als getekend • Bouwnummer 57 en 59 gespiegeld

TYPE B Bouwnummer 56 en 58 als getekend • Bouwnummer 57 en 59 gespiegeld

De indelingen van de plattegronden zijn gelijk, de raampartijen kunnen echter per bouwnummer wat afwijken.

De indelingen van de plattegronden zijn gelijk, de raampartijen kunnen echter per bouwnummer wat afwijken.

Zie hiervoor de gevelaanzichten op pagina 16 of vraag de makelaar naar de verkooptekeningen.

Zie hiervoor de gevelaanzichten op pagina 16 of vraag de makelaar naar de verkooptekeningen.
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Interieurimpressie
Twee-onder-een-kapwoningen

Oijense Zij
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TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN TYPE A

VOORGEVEL

TYPE A
Bnr. 36

VOORGEVEL
VOORGEVEL

16

VOORGEVEL

RECHTER ZIJGEVEL

TYPE A1
Bnr. 37

TYPE A1
Bnr. 37

RECHTERGEVEL
RECHTERGEVEL

ACHTERGEVEL

TYPE A1
Bnr. 37

TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN TYPE B

TYPE B
Bnr. 56 en 58

ACHTERGEVEL
ACHTERGEVEL
VOORGEVEL
VOORGEVEL
56 56
en en
57 57

LINKER ZIJGEVEL

TYPE A
Bnr. 36

TYPE A
Bnr. 36

ACHTERGEVEL
ACHTERGEVEL
VOORGEVEL
VOORGEVEL
56 en 56
57 en 57

LINKERGEVEL
LINKERGEVEL
RECHTERGEVEL
RECHTERGEVEL
57
57

SCHAAL 1:200

RECHTER ZIJGEVEL

TYPE B1
Bnr. 57 en 59

ACHTERGEVEL

TYPE B1
Bnr. 57 en 59

Oijense Zij Noord

Gevelaanzichten

ACHTERGEVEL
ACHTERGEVEL
57 en 57
56 en 56

TYPE B1
Bnr. 57 en 59

LINKERGEVEL
LINKERGEVEL
RECHTERGEVEL
RECHTERGEVEL
57 57

LINKER ZIJGEVEL

TYPE B
Bnr. 56 en 58

De woningen van type A zijn gemetseld in een

De woningen van type B zijn gemetseld in een licht-

oranjerode steen gecombineerd met contrasterende

grijze steen gecombineerd met kaders in de kleuren

lichtgrijze kaders. De mooie donkergrijze kozijnen en

warmgrijs. De kozijnen en de erker hebben een witte

het antracietgrijze dak geven het geheel een statige

kleur. Het contrasterende antracietgrijze dak maakt

uitstraling.

het geheel mooi af.

TYPE B
Bnr. 56 en 58

LINKERGEVEL
LINKERGEVEL
56
56
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Exterieurimpressie
Levensloopbestendige patiowoningen

Oijense Zij
noord

Afgebeeld: Type C • Blok 11
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Kopgevel bnr. 42 als getekend (C2), bnr. 43 gespiegeld (C2sp)

< 235 >

< 330 >

wm

< 360 >

< 235 >

< 165 >

mv

< 288 >

vv
< 300 >
< 171 >

< 288 >

< 418 >

bwp

< 210 >

< 641 >

< 260 >

< 470 >

Levensloopbestendige
patiowoningen
< 1000 >

DE 10 LEVENSLOOPBESTENDIGE PATIOWONINGEN ZIJN VERDEELD OVER BLOK 11 EN BLOK 12.
Via de entree in de voorgevel bereik je de hal welke toegang biedt tot de ruime woonkamer met keuken, de berging

Begane grond type C
SCHAAL 1:50 • MATEN IN CM
TYPE C Bouwnummer 39, 40 en 41 als getekend, bouwnummer 44, 45 en 46 gespiegeld

met warmtepomp en mv-box, het toilet en de meterkast. Via de woonkamer kom je in de centrale ruimte (overloop)
met toegang tot de separate wasruimte, de twee fijne slaapkamers en de complete badkamer met douchehoek,
wastafel en tweede toilet.

TYPE C1 (hoekwoning) Bouwnummer 38 als getekend, bouwnummer 47 gespiegeld
TYPE C2 (hoekwoning) Bouwnummer 42 als getekend, bouwnummer 43 gespiegeld
20

De royale woonkamer heeft twee openslaande deuren richting de patiotuin. De hoofdslaapkamer van bijna 14 m2
ligt aan de achterzijde van de woning. Alle woningen hebben ruimte om een auto op eigen terrein te parkeren.
Wil je nog graag nog meer ruimte, kies dan voor de optie om er een verdieping op te laten bouwen (zie pag. 29).
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Interieurimpressie
Levensloopbestendige patiowoningen
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LEVENSLOOPBESTENDIGE PATIOWONINGEN

Oijense Zij Noord

Gevelaanzichten

PATIOWONING MET EXTRA VERDIEPING (OPTIONEEL)

Oijense Zij
noord

SCHAAL 1:200

VOORGEVEL

bouwnr. 38
bouwnr. 47 spb

bouwnr. 38
bouwnr. 47 spb

bouwnr.
39
bouwnr.
TYPE
C138Bnr. 38 als
getekend
bouwnr. 46 spb
bouwnr. 47 spb
TYPE C1sp Bnr. 47 gespiegeld

bouwnr. 38
bouwnr. 47 spb

bouwnr. 39
bouwnr. 46 spb

40 als getekend
bouwnr. 41
TYPE C Bnr. 39, 40bouwnr.
en 41
bouwnr. 45 spb
bouwnr. 44 spb
TYPE Csp Bnr. 44, 45 en 46 gespiegeld

bouwnr. 39
bouwnr. 46 spb

bouwnr. 40
bouwnr. 45 spb

bouwnr. 39
bouwnr. 46 spb

bouwnr. 40
bouwnr. 45 spb

bouwnr. 40
bouwnr. 45 spb

bouwnr. 41
bouwnr. 44 spb

bouwnr. 41
bouwnr. 44 spb

bouwnr. 41
bouwnr. 44 spb

bouwnr.
bouwnr. 42
TYPE
C242Bnr. 42 als getekend
bouwnr. 43 spb
bouwnr. 43 spb
TYPE C2sp Bnr. 43 gespiegeld

bouwnr. 42
bouwnr. 43 spb

bouwnr. 42
bouwnr. 43 spb

ACHTERGEVEL

bouwnr. 41
bouwnr. 44 spb

bouwnr. 41
bouwnr. 44 spb

bouwnr. 41
bouwnr.
42
TYPE C2 Bnr. 42 als
getekend
bouwnr. 44 spb
bouwnr. 43 spb
TYPE C2sp Bnr. 43 gespiegeld

bouwnr. 41
bouwnr. 44 spb

bouwnr. 42
bouwnr. 43 spb

bouwnr. 42
bouwnr. 43 spb

bouwnr. 42
bouwnr. 43 spb

bouwnr. 40
bouwnr. 45 spb

bouwnr. 40
bouwnr. 45 spb

bouwnr. 39
bouwnr. 46 spb

bouwnr. 40
TYPE C Bnr.bouwnr.
39,4040 en 41 als getekend
bouwnr. 45 spb
bouwnr. 45 spb
TYPE Csp Bnr. 44, 45 en 46 gespiegeld

bouwnr. 39
bouwnr. 46 spb

bouwnr. 39
bouwnr. 46 spb

bouwnr.
bouwnr.
38
TYPE
C139Bnr. 38 als
getekend
bouwnr. 46 spb
bouwnr. 47 spb
TYPE C1sp Bnr. 47 gespiegeld

LINKER ZIJGEVEL

RECHTER ZIJGEVEL

TYPE C1
Bnr. 38

TYPE C1sp
Bnr. 47

LINKERGEVEL
LEVEGRETH38
CA

ACHTERGEVEL
83 LEVEGREKNIL

RECHTER ZIJGEVEL

LINKER ZIJGEVEL

TYPE C2
Bnr. 42

RECHTERGEVEL 42

bouwnr. 38
bouwnr. 47 spb

TYPE C2sp
Bnr. 43

24 LEVEGRETHCER

bouwnr. 38
bouwnr. 47 spb

bouwnr. 38
bouwnr. 47 spb

RECHTERGEVEL
LEVEGROOV
42

De term levensloopbestendig omschrijft een huis waar je je hele leven kunt blijven wonen.
De duurzaam gebouwde patiowoningen van Oijense Zij Noord zijn standaard voorzien van
een compleet woonprogramma op de begane grond. Wonen, koken, bergen, wassen, slapen
en baden komen samen op één woonlaag.
LEVEGRETHCA

83 LEVEGREKNIL

Wil je liever nog meer ruimte? Kies dan voor een extra verdieping op je woning (zie pagina 29).
24
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De woning van je dromen

1

Uitbouw 240 cm

5

Geïsoleerde berging

2

Gewijzigde pui

6

Dakkapel voorzijde

HEB JE IN HET PLAN OIJENSE ZIJ NOORD EEN WONING GEVONDEN DIE PAST BIJ JE BUDGET, WOON-

3

Werkkamer (i.c.m. optie 2)

7

Dakraam achterzijde 114 x118 cm

4

Dubbele deuren

8

Dakraam achterzijde 78 x118 cm

WENSEN EN GEZINSSAMENSTELLING MAAR WIL JE NET WAT MEER RUIMTE OF EEN ANDERE INDELING?
DAT IS MOGELIJK!
2
Hiervoor hebben we een
uitgebreide koperskeuzelijst

< 547 >

< 283 >

< 283 >

1

samengesteld waarmee we je

lijn 120 cm uitbouw

aan jouw specifieke wensen.

3

< 310 >

woning kunnen laten voldoen

5

aantal opties voor je uitge-

150+

< 547 >

7

8

< 250 >

werkt ter inspiratie.

100+

< 570 >

< 560 >

Hiernaast hebben we al een

lijn basiswoning

230+
mv

< 283 >

< 230 >

< 169 >

260+

< 148 >

< 260 >

4

< ca. 770 >
tot 100+-lijn

vv

nok

wm

EEN KLEINE GREEP UIT DE
MOGELIJKHEDEN:

260+

< 547 >

230+

bwp

• Uitbouw 120 cm
150+

< 420 >

• Uitbouw 240 cm
• Samenvoegen slaapkamers 2 en 3

6

100+

• Vergroten badkamer i.c.m. samenvoegen 		
slaapkamer 2 en 3
• Dakramen voor en/of achterzijde

26

< 308 >

< 66 >

• Dakkapel voor en/of achterzijde

Begane grond

Begane grond

Tweede verdieping

SCHAAL 1:75 • MATEN IN CM

SCHAAL 1:75 • MATEN IN CM

SCHAAL 1:75 • MATEN IN CM
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* extra leidingkoker in de berging alleen i.c.m. de optie opbouw

Maar wil je graag nog meer leefruimte? Dat kan!

< 235 >

< 330 >

< 360 >

mv

*

bwp

2
< 288 >

vv
< 300 >
< 171 >

< 288 >
< 240 >

wm

< 235 >

< 165 >

< 418 >

Deze woning is
helemaal klaar
voor de toekomst!

< 260 >

< 210 >

de begane grond ook (optioneel) kiezen voor een
slaapkamers en een badkamer! Heb je nog andere
wensen? Vraag de makelaar naar de mogelijkheden.

Begane grond
SCHAAL 1:75 • MATEN IN CM

Uitbouw 240 cm

2

Uitbreiding met 1 slaapkamer

3

Opbouw

1

3

< 1240 >

vv

1

< 447 >

extra verdieping met nog eens twee volwaardige

< 470 >

lijn basiswoning

namelijk, behalve voor een extra slaapkamer op

< 641 >

Bij de levensloopbestendige patiowoning kun je

< 200 >

< 470 >

< 360 >

< 230 >

< 203 >

Eerste verdieping
SCHAAL 1:75 • MATEN IN CM
3
< 198 >

< 300 >
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Duurzaa m en
comfortabel wonen
DUURZAAM BOUWEN HEEFT DE TOEKOMST. DAAR HEBBEN WIJ BIJ HET PLAN OIJENSE ZIJ NOORD AL
REKENING MEE GEHOUDEN. ZO ZIJN ALLE WONINGEN GASLOOS. DIT BETEKENT DAT DE WONINGEN
VERWARMD WORDEN MET EEN BODEMWARMTEPOMP MET BOILER EN DAT JE GEEN GASREKENING HEBT.

BODEMWARMTEPOMP
De woningen in Oijense Zij Noord worden voorzien van een bodemwarmtepomp. Een

HOE WERKT DE WARMTEPOMP

Deze woningen
zijn al helemaal
klaar voor
de toekomst!

Een warmtepomp wint warmte uit de bodem, het grondwater
of de lucht en zet dit met een warmtewisselaar om in bruikbare
energie/warmte. Een warmtepomp werkt op stroom. Het elektraverbruik neemt dus wel toe, maar het gasverbruik neemt volledig
af. De benodigde stroom kun je duurzaam opwekken door bijvoorbeeld de toepassing van zonnepanelen, groene stroom, etc.

betrouwbaar, innovatief en bewezen systeem dat zorgt voor zowel verwarming als koeling
van je woning. Via de vloerverwarming op de begane grond en de eerste verdieping wordt
de warmte of koude afgegeven aan je woning. Zo ben je altijd verzekerd van een fijne
temperatuur in je woning!
Het warm tapwater wordt geleverd vanuit een boilervat dat door de warmtepomp op de
juiste temperatuur gebracht wordt.

De pluspunten
op een rij
DUURZAAM
GASLOOS

AANGENAAM BINNENKLIMAAT
Alle woningen zijn uitstekend geïsoleerd. Daardoor gaat er in de winter
weinig warmte verloren en blijft het in de zomer heerlijk koel in huis.
De badkamer wordt voorzien van een elektrische radiator die indien nodig snel voor warmte zorgt.

VEILIG
VLOERVERWARMING
ENERGIEZUINIG
COMFORTABEL
EFFICIËNT (VERWARMEN EN KOELEN)
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Even heerlijk
genieten van een
fijn moment van
ontspanning

Koken met plezier
in je droomkeuken

(Afbeelding is geen standaard inrichting)

DE KEUKEN IS EEN STEEDS BELANGRIJKERE RUIMTE GEWORDEN IN ONS HUIS. HET IS DE PLEK
WAAR JE SAMEN MET JE GEZIN HET ONTBIJT KLAARMAAKT OF WAAR JE GEZELLIG EEN MAALTIJD
VOORBEREIDT VOOR FAMILIE OF VRIENDEN.

De woningen in Oijense Zij Noord worden standaard zonder keuken opgeleverd. Het voor-

Een badka mer van
hoogwaardige kwaliteit

deel hiervan is dat je de keuken nog volledig naar eigen smaak en behoeften kunt inrichten.
Het leidingwerk wordt afgedopt opgeleverd waardoor de keukenleverancier direct na oplevering van je woning kan starten met het plaatsen van je droomkeuken.

EVEN EEN MOMENT VAN RUST
De badkamer geldt in de meeste woningen als dé relaxruimte om de stress van de dag even te vergeten. Een heerlijk
verkwikkende douche doet soms wonderen. Geniet van de kwaliteit en de luxe van je complete badkamer.
DE COMPLETE BADKAMER
Voor het sanitair in de badkamers van Oijense Zij Noord zijn hoogwaardige kwaliteits-

Laat je culinaire
dromen tot leven
komen in je keuken
naar wens

materialen gebruikt met onder andere kranen van Grohe en sanitair van Villeroy & Boch.
De badkamers zijn standaard voorzien van een douchehoek, wastafel en
een tweede, vrijhangend toilet.

De badkamer is natuurlijk ook aan te passen naar je eigen wensen.
Laat je informeren door de badkamerspecialist of neem eens een
kijkje in de (nog door de aannemer aan te wijzen) showroom.

KEUKENINSPIRATIE
Wil je graag je wensen doorspreken of de mogelijkheden bekijken?
Dat kan natuurlijk. De keukenspecialist helpt je graag verder. Breng gerust
eens een bezoekje aan de showroom van Altis Keukens te Oss en doe alvast
inspiratie op zodat je straks een keuken kiest die helemaal past bij jouw
smaak en wensen!

32

33

Oijense Zij Noord

Algemene verkoopinformatie
JE STAAT VOOR EEN BELANGRIJKE BESLISSING, NAMELIJK DE AANKOOP VAN EEN WONING. EEN
GROTE STAP DIE VERMOEDELIJK NA VEEL WIKKEN EN WEGEN GENOMEN WORDT. OVER DE KWALITEIT
VAN DEZE WONINGEN HOEF JE JE GEEN ZORGEN TE MAKEN. DE BOUW EN DE CONTROLE DAAROP IS IN
GOEDE HANDEN, WANT TEGELIJK MET JE WONING KOOP JE DE INGEBOUWDE GARANTIE DIE ALLEEN
GERENOMMEERDE ONDERNEMINGEN KUNNEN BIEDEN. VOOR DIT PROJECT IS NAMELIJK GARANTIEEN WAARBORGREGELING VAN WONINGBORG VAN TOEPASSING.

WONINGBORG GARANTIE- EN WAARBORGREGELING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

Als je een huis met Woningborg garantie koopt, betekent dit
o.a. het volgende:
• gaat jouw bouwonderneming tijdens de bouw failliet, dan 		
zorgt Woningborg voor afbouw van jouw woning. Is afbouw
om wat voor reden dan ook onmogelijk, dan verstrekt
Woningborg je een schadeloosstelling. Een en ander 		
conform de door Woningborg vastgestelde regels (dit is
de zogenaamde insolventiewaarborg);
• 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. Voor een aantal 		
onderdelen geldt een beperkte garantietermijn. Het bezit
van een waarborgcertificaat geeft je de zekerheid dat deze
garantie wordt gewaarborgd. Dat wil zeggen, voldoet de
woning niet aan de kwaliteitsnormen en de bouwonderneming
wil of kan niet herstellen, dan wordt op grond van de Woningborg Garantie- en waarborgregeling voor herstel zorggedragen
(dit wordt de kwaliteitswaarborg genoemd);
• bouwondernemingen die bij Woningborg zijn aangesloten, zijn
verplicht om een model koop- en aannemingsovereenkomst
met bijbehorende algemene voorwaarden en toelichting te
gebruiken. Het modelcontract vormt de contractuele basis 		
voor de rechtsverhouding tussen jou als koper en de bouwonderneming. In dit modelcontract zijn de rechten en plichten van
de koper en de bouwonderneming evenwichtig vastgelegd;
• wanneer er vanaf drie maanden na oplevering van de woning
geschillen tussen de koper en de bouwonderneming ontstaan
over de kwaliteit van de woning, dan kan Woningborg hierin
bemiddelen.

Gevels en wanden
De gevels van de woningen worden uitgevoerd in een gemetseld
buitenspouwblad van gevelsteen. In de geventileerde luchtspouw
wordt isolatie aangebracht. De buitengevels worden gevoegd.
De dragende binnenwanden worden uitgevoerd in kalkzandsteen
lijmelementen, de scheidingswanden in cellenbeton.

VRIJ OP NAAM
De vrij op naam prijs van de woning is opgebouwd uit de koopsom van de grond en de aanneemsom voor de bouw van de
woning. De volgende kosten zijn in de aanneemsom opgenomen:
• bouwkosten;
• honoraria architect en constructeur;
• notariskosten leveringsakte;
• kadastrale inmeting;
• makelaarscourtage/verkoopkosten;
• leges bouwvergunning;
• kosten Woningborg;
• de eenmalige aansluitkosten van elektra, water en riolering;
• BTW.
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Vloeren
De vloeren van de woningen worden uitgevoerd als betonvloer.
De begane grondvloer wordt aan de onderzijde voorzien van
een isolatielaag.
Daken
Het hellende dak van de twee-onder-een-kapwoningen wordt uitgevoerd met een geïsoleerde prefab dakconstructie. Het hellende
dak van de patiowoningen wordt uitgevoerd als betonvloer.
Kozijnen, ramen en deuren
De buitenkozijnen, ramen en deuren worden uitgevoerd in hardhout. In de glasopeningen wordt isolerende HR++ beglazing toegepast. De binnendeurkozijnen in de woningen worden uitgevoerd in
staal en worden fabrieksmatig afgelakt. Alle binnendeurkozijnen
worden uitgevoerd met bovenlicht of dicht paneel. De binnendeuren in de woningen worden uitgevoerd als dichte opdekdeuren en
zijn fabrieksmatig voorzien van een dekkende afwerklaag in een
witte kleur. Het hang- en sluitwerk wordt inbraakwerend uitgevoerd.
Plafond-, wand- en vloerafwerking
De plafonds in de woning worden voorzien van structuurspuitwerk. De plaatnaden aan de onderzijde van de vloeren (plafondzijde) blijven zichtbaar. De wanden in de woning worden behangklaar afgewerkt met uitzondering van betegelde wanden.
Als vloerafwerking worden zandcement/anhydriet dekvloeren op
alle vloeren in de woning (met uitzondering van de te betegelen
vloergedeelten) aangebracht.

BADKAMER EN TOILETTEN
Tegelwerk
Ter plaatse van het toilet en de badkamer worden vloertegels
aangebracht. Ter plaatse van het toilet worden wandtegels
aangebracht, tot de hoogte van 1.35 m + Peil. Ter plaatse van
de badkamer worden wandtegels aangebracht, tot het plafond.
Er is keuze uit meerdere kleuren en designs.

Sanitair
Het standaard sanitair is van het merk Villeroy & Boch.
Toiletruimte
• Closetcombinatie
• wandcloset combinatie, kleur wit
• closetzitting met deksel, kleur wit
• Fonteincombinatie
• fontein, kleur wit
• fonteinkraan, kleur chroom
Badkamer
• Wastafelcombinatie
• wastafel, kleur wit
• wastafelkraan, kleur chroom
• spiegel
• Douchecombinatie
• douchehoek met doucheplug
• douchemengkraan incl. glijstangset, kleur chroom
• Closetcombinatie
• wandcloset combinatie, kleur wit
• closetzitting met deksel, kleur wit
Keuken
In de woning is geen standaard keuken aanwezig. De keuken kan
geheel naar eigen wens bij een leverancier naar keuze aangekocht
worden. Indien er elektrapunten o.d. verplaatst dienen te worden
voor de opstelling naar keuze zal de aannemer hiervoor een offerte uitbrengen. Dit wordt alleen gedaan indien er tijdig duidelijke
technische tekeningen aangeleverd worden door de koper.
Ventilatievoorzieningen
De ventilatie in de woning vindt plaats d.m.v. natuurlijke
toevoer en mechanische afvoer.
Warmwater- en verwarmingsinstallatie
De woning wordt uitgerust met een individuele warmtepomp
met als bron een gesloten bodemlus. De installatie wordt
uitgevoerd met vloerverwarming op de begane grond en de
eerste verdieping. Op de zolder wordt een radiator geplaatst.
Op de badkamer komt een elektrische radiator als aanvulling
op de vloerverwarming. De vloerverwarming kan bij warm weer
ook gebruikt worden om te koelen. De warmwatervoorziening
geschiedt door middel van de warmtepomp en een boilervat.
Elektrische installatie
De installatie is verdeeld over de benodigde groepen en
voorzien van een aardlekschakelaar. De lichtschakelaars en
wandcontactdozen in jouw woning zijn van het type inbouw en

worden uitgevoerd in de kleur wit. De wandcontactdozen in
woonkamer en slaapkamers worden aangebracht op de hoogte
van circa 30 cm boven de vloer. Overige wandcontactdozen
worden geplaatst op circa 105 cm. Volgens de richtlijnen worden
rookmelders aangebracht die zijn aangesloten op het lichtnet.

WIJZIGINGEN EN VOORBEHOUD
Deze brochure is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de
hand van gegevens en tekeningen, verstrekt door de architect,
de constructeur en de adviseurs van dit plan. Desondanks moet
een voorbehoud worden gemaakt ten aanzien van geringe
architectonische, bouwtechnische en constructieve wijzigingen
die zich kunnen voordoen, alsmede eventuele afwijkingen
waarvan de noodzakelijkheid of wenselijkheid voor of tijdens de
bouw blijkt of afwijkingen die kunnen voortkomen uit
nadere eisen en wensen van overheden of nutsbedrijven.
Daar waar je in tekeningen en plattegronden, tuininrichtingen
en groenvoorzieningen, kasten, meubels en huishoudelijke
apparaten getekend ziet, geven deze uitsluitend een mogelijke
plaats aan voor jouw eigen inboedel. Zij worden uiteraard niet
geleverd, tenzij dat expliciet vermeld wordt. De perspectieftekeningen in de brochure geven een impressie. Het is een ‘artist
impression’, waarin de ‘artist’ zich soms wat artistieke vrijheden
gunt. De reële kleuren van gevels, schilderwerk en dakbedekking
kunnen afwijken. De tuinaanleg en inrichting van de openbare
ruimte is naar fantasie van de illustrator ingevuld. Aan deze tekening kunnen, ondanks alle zorgvuldigheid die wij nagestreefd
hebben, geen rechten worden ontleend.

WAAROM KIEZEN VOOR NIEUWBOUW?
Nieuwbouw heeft aantoonbare voordelen,
• omdat het financieel aantrekkelijk is, want:
doordat je altijd ‘vrij op naam’ koopt, betaal je geen
overdrachtsbelasting. Bovendien heb je de eerste jaren
nauwelijks onderhoud aan je huis.
• omdat het je zekerheid biedt, want:
bij aankoop ontvang je meteen een certificaat dat je
garandeert dat de aannemer aangesloten is bij het
Waarborgfonds en daarmee betrouwbaar is.
• omdat het je meer keuzemogelijkheden geeft, want:
je kunt naar je eigen smaak kiezen voor allerlei opties
bij de inrichting, keuken en badkamer.
• omdat het bijdraagt aan energiebesparing, want:
een nieuwbouwwoning voldoet altijd aan de nieuwste
energienormen.
• omdat het je een eigen buurtgevoel geeft, want:
bewoners van een nieuwbouwwijk leren elkaar graag kennen,
je kinderen spelen met elkaar, je treft elkaar bij hun school.
Je maakt samen je eigen buurt.
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Realisatie

Architect
Quadrant Architecten BNA
Markt 24 • 4761 CE Zevenbergen

Verkoop en informatie

Muller Bouw
Postbus 660 • 5340 AR Oss

Van den Heuvel Makelaars

Van der Krabben Makelaardij

Oostwal 241 • 5341 KN Oss

Kruisstraat 21 • 5341 HA Oss

T 0412 - 40 50 22

T 0412 - 63 29 28

Bouwbedrijf Wagemakers

E nieuwbouw@vandenheuvel.nl

E nieuwbouw@krabben.nl

Postbus 243 • 5340 AE Oss

I www.vandenheuvel.nl

I www.krabben.nl

Volg ons op:
www.facebook.com/oijensezijnoord
www.instagram.com/oijensezijnoord

www.oijensezijnoord.com

