"Het hofje in centrum Geffen"

GEFFEN

2 tweekappers
8 patio woningen
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WELKOM
in ‘t Meubelhof Geffen!
Maak kennis met nieuwbouwproject ’t Meubelhof:
een ambitieus en creatief plan van
ondernemersechtpaar Pierre en Jolanda van der
Heijden, waarmee 14 prachtige nieuwe woningen
worden gerealiseerd in het centrum van het
Brabantse dorpje Geffen. Er komen 2 tweekappers
en 8 (levensloopbestendige) patiowoningen in het
koopsegment en daarnaast 4 rijwoningen in het
huursegment.
Wat maakt dit project zo bijzonder?
‘t Meubelhof wordt een sfeervol en groen hofje met
een dorps karakter, passend in het gezellige Geffen.
Een ware aanwinst voor het dorp. Het harmonieuze
plan is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met
de gemeente Oss, gebiedsontwikkelaar VP Ontwikkeling
en architectenbureau Visser en Bouwman.
In deze brochure lees je alles over ‘t Meubelhof:
van het achtergrondverhaal van familie Van der
Heijden tot de fraaie omgeving waarin het project
is gelegen en informatie over de tweekappers en
patiowoningen. Welkom in ’t Meubelhof!

5

Van der Heijden
Een ondernemende familie

Pierre en Jolanda van der Heijden hebben
het ondernemerschap van geen vreemde:
bijna een eeuw geleden startten hun
grootouders Frans en Miet in Geffen
het meubelbedrijf Van der Heijden’s
Meubelen. Door de jaren heen groeide het
bedrijf uit tot een toonaangevende naam
in de meubelbranche, met toonzalen door
heel Nederland. De drijvende krachten
achter het succes? Scherpe prijzen,
goede kwaliteit en hoogwaardige service:
de klant is koning. Door de jaren heen
kwamen de kinderen in het bedrijf,
waaronder Piet – de vader van Pierre
– die samen met zijn vrouw Joke de
‘architect’ van het familiebedrijf werd.

Van moeilijk besluit tot nieuw avontuur

Nadat de (schoon)ouders van Pierre en Jolanda enkele jaren geleden
kort na elkaar overleden, was het tijd voor een moeilijk besluit: wat
gebeurt er met het bedrijfsgebouw in Geffen, het moederbedrijf waar de
‘roots’ van de familie liggen? Uiteindelijk besloten Pierre en Jolanda
dat het bedrijfsgebouw plaats zou maken voor nieuwbouw. Een belangrijke
doelstelling bij dit avontuur was om het belang van deze prominente
locatie in Geffen eer aan te doen, ook gezien de familiegeschiedenis.
Dit is absoluut gelukt met het prachtige plan ’t Meubelhof, waar Pierre
en Jolanda nú al met trots naar kijken.
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BUURT
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OMGEVING

De buurt

centraal, groen en gezellig
De 14 woningen van ‘t Meubelhof komen te liggen aan de Dorpstraat in het
Brabantse Geffen, in een groen hofje midden in het centrum. Je woont
hier in een oase van rust, met alle dagelijkse voorzieningen om de hoek.
Naast winkels vind je in het dorpscentrum leuke restaurants en cafés.
Het dorpsplein wordt in de toekomst opnieuw ingericht, wat hier wonen
nog aantrekkelijker maakt.
Geffen staat in de wijde omgeving bekend om het jaarlijkse evenement
‘Effe Noar Geffe’, met gezelligheid en activiteiten voor jong én
oud: van live muziek tot kermisattracties en lokale lekkernijen. Dit
evenement is kenmerkend voor de levendigheid en fijne sfeer in het dorp.
Niet voor niets begint het Geffense volkslied met ‘Oh, ’t is hier zo
goed’!

De omgeving

natuur én stads gemak binnen handbereik
Geffen is omgeven door mooie
afwisselende natuur, zoals
poldergebied, de Geffense Bosjes en de
Geffense Plas. Even heerlijk de natuur
in is hier heel makkelijk mogelijk.
Daarnaast is Geffen gunstig gelegen
ten opzichte van treinstation Oss-West
en het centrum van Oss, waar je met de
auto in 10 minuten bent en met de fiets
binnen een kwartier. Zin in een Bossche
Bol? Door de goede ontsluiting via de
A59 sta je binnen 20 minuten al in het
bruisende centrum van ‘s-Hertogenbosch!
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SITATIE TEKENING
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WONINGTYPES
Tweekappers
Aantal: 2 stuks
Bouwnummers:
1 en 2

2
1

Patiowoningen
Aantal: 8 stuks
Bouwnummers:
3, 4, 9 t/m 14

*rij- en hoekwoningen worden in de vrije sector verhuurd
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TWEEKAPPER

Bouwnummer 1 heeft een strakke moderne
uitstraling door de wit gekeimd gevelsteen
en tuitgevel. Hou je meer van een landelijke
uitstraling? Dan is bouwnummer 2 iets voor
jou, met een mooie langs- en dwarskap en
verschillende kleuren gevelsteen.

Bouwnummers: 1 , 2

TWEEKAPPER

Deze prachtige tweekappers bieden woonruimte
in overvloed en beschikken over een
parkeerplaats op de eigen oprit en een garage.
De ruime tuin is gelegen op het westen. De
woningen zijn ontworpen met veel oog voor
detail, wat onder meer terugkomt in de
fraaie gevelarchitectuur en de hoogwaardige
afwerking. Door de zij-entree zitten er
extra grote raampartijen in de voorgevel.
Hierdoor hebben de woningen veel natuurlijke
lichtinval. Deze energiezuinige woningen zijn
standaard voorzien van zonnepanelen en je bent
verzekerd van een comfortabel leefklimaat door
de vloerverwarming op de begane grond.

Bouwnummer 1

Bouwnummer 2

BEGANE GROND
Je komt via de zij-entree binnen in de hal, met
daaraan de aparte toiletruimte. De woonkamer bevindt
zich aan de voorzijde, met veel lichtinval door de
grote raampartijen. Aan de achterzijde ligt de open
keuken. Door de dubbele openslaande tuindeuren is een
goede verbinding met de diepe achtertuin waarin je
heerlijk tot rust kunt komen.
3m
Schaal 1:150

6m

``

EERSTE VERDIEPING
Op de eerste verdieping vind je 3 ruime slaapkamers,
waarbij de lichte ‘master bedroom’ met dubbele
raampartijen aan de achterzijde ligt. De complete
badkamer is voorzien van een toilet, wastafel en
inloopdouche.

Bouwnummers: 1 , 2

Bouwnummer 2

TWEEKAPPER

Bouwnummer 1

Bouwnummer 1

Bouwnummer 2

TWEEDE VERDIEPING
De tweede verdieping biedt volop mogelijkheden om je woonwensen
in te vullen. Denk bijvoorbeeld aan een extra slaapkamper, een
sport- of hobbykamer of een tweede badkamer.

3m
Schaal 1:150

6m

OPTIES

Opties Bouwnummer 1

een kleine selectie van de mogelijkheden

uitbouw 1,2m
uitbouw 2,4m
aanbouw ipv garage
deur naar garage
dakkapel

1

3

KENMERKEN

Bouwnummers: 1 , 2
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Bouwnummers: 1 en 2
Inhoud
Oppervlakte GBO*
Kaveloppervlakte

538 - 561 m3
141 - 151 m2
220 - 259 m2

Opties Bouwnummer 2

2

*excl garage

Woonkamer/keuken
Slaapkamer 1
Slaapkamer 2
Badkamer
Zolder
Sanitair
Duurzaamheid

43,0 - 46,2
16,2 - 17,8
11,5 - 12,6
6,1 - 6,4
36,3 - 39,9

m2
m2
m2
m2
m2

1

4

Villeroy en Boch
EPC 0,4
Zonnepanelen
Lucht/Water
Warmtepomp
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TWEEKAPPER

1.
2.
3.
4.
5.

2

PATIO WONINGEN

PATIO WONINGEN

Met deze fraai ontworpen (levensloopbestendige)
patiowoningen ben je helemaal voorbereid op de
toekomst. Wonen, slapen en baden is mogelijk op
de begane grond. De ruime woonkamer bevindt zich
standaard aan de voorzijde en de keuken aan de
achterzijde, maar dit kan flexibel worden aangepast. De eerste verdieping biedt genoeg ruimte voor een extra slaapkamer, bergruimte of een
hobbykamer. Door de zonnepanelen ben je verzekerd
van een energiezuinige woning en een lage energienota. De vloerverwarming op de begane grond
zorgt voor een stabiel en prettig binnenklimaat.
De patiowoningen verschijnen in verschillende
varianten, zowel qua exterieur als qua indeling.
Zo kun je kiezen voor de woning die past bij jouw
smaak en woonwensen. Wil je 1, 2 of 3 slaapkamers, of zoek je een woning met extra bergruimte? Je hebt volop keuze, op de volgende pagina’s
staat per bouwnummer de indeling weergegeven. Wat
de woningen gemeen hebben, is dat er parkeergelegenheid op eigen terrein is. Ook beschikken de
woningen over een berging en een fraaie tuin op
het westen of oosten.

Begane grond

Bouwnummer 3

Eerste verdieping
3m
Schaal 1:150

6m

Bouwnummers: 3, 4
Eerste verdieping

Bouwnummer 4

PATIO WONINGEN

Begane grond

Begane grond

Bouwnummer 9

Eerste verdieping
3m
Schaal 1:150

6m

Bouwnummers: 9, 10
Eerste verdieping

Bouwnummer 10

PATIO WONINGEN

Begane grond

Begane grond

Bouwnummer 11

Eerste verdieping
3m
Schaal 1:150

6m

Bouwnummers: 11, 12
Eerste verdieping

Bouwnummer 12

PATIO WONINGEN

Begane grond

Begane grond

Bouwnummer 13

Eerste verdieping
3m
Schaal 1:150

6m

Bouwnummers: 13, 14
4m
Schaal 1:200

8m

Eerste verdieping

Bouwnummer 14

PATIO WONINGEN

Begane grond

OPTIES
een kleine selectie van de mogelijkheden

1

1

1. openslaande deuren
2. diverse indelingen op de
eerste verdieping

KENMERKEN
Bouwnummers: 3,4,9 t/m 14
Inhoud
Oppervlakte GBO
Kaveloppervlakte

523 - 598 m3
127 - 144 m2
174 - 221 m2

*excl garage

Woonkamer/keuken
Slaapkamer 1
Slaapkamer 2
Badkamer
Zolder
Sanitair
Duurzaamheid

35,2 - 66,7
15,3 - 28,1
6,6 - 11,6
4,9 - 8,1
26,3 - 39,5

m2
m2
m2
m2
m2

Villeroy en Boch
EPC 0,4
Zonnepanelen
Lucht/Water
Warmtepomp

2

2

PATIO WONINGEN

Bouwnummers: 3,4,9,10,11,12,13,14

Jochem Veldhuis
Projectontwikkelaar

Via een bevriende relatie ben ik
eind 2017 betrokken geraakt bij
dit bijzondere project van Pierre
en Jolanda. Op dat moment bevond
het project zich in de verkennende
fase, waarbij samen met de gemeente
Oss naar de mogelijkheden werd
gekeken. In nauwe samenwerking met de
familie Van der Heijden heb ik als
gedelegeerd ontwikkelaar de plannen
rondom ’t Meubelhof mogen begeleiden
en uitwerken. Ik denk daarbij met een
goed gevoel terug aan de vruchtbare
gesprekken aan de ‘keukentafel’
bij Margriet Meubelen, het huidige
meubelbedrijf van Pierre en Jolanda.
Bij de ontwikkeling van het plan
stonden de wensen van de familie
Van der Heijden centraal. Ik ben de
familie zeer dankbaar dat ze mij de
kans hebben gegeven om bij te mogen
dragen aan dit prachtige plan. Ook
de intensieve samenwerking met de
gemeente Oss is van groot belang
geweest voor dit mooie en passende
resultaat: ’t Meubelhof, een groen en
intiem hofje waar het heerlijk wonen
is. Ik wens de toekomstige bewoners
alvast heel veel woongenot, een wens
die ongetwijfeld zal uitkomen!

Ontwikkelen met passie!

Bij Van der Krabben makelaardij
zijn we thuis in de regio.
Daardoor weten we als geen
ander wat er speelt en wat er
allemaal komt kijken bij een
succesvolle koop of verkoop
van een woning of bedrijfspand, de huur of verhuur, nieuwbouw, het
taxeren van een woning tot een hypotheekadvies. Er zijn intern korte
communicatielijnen waardoor we snel kunnen schakelen. Kortom, je kunt
van A tot Z bij ons terecht.
We bewegen ons niet alleen op de bestaande woningmarkt, maar we houden
ons juist ook intensief bezig met de nieuwbouw die er in de regio Oss
en Uden wordt gerealiseerd. Omdat we weten wat de wensen van kopers
zijn, zijn we bij veel projecten al in een vroeg stadium betrokken en
denken wij mee met de invulling van die projecten. Hiermee kunnen wij
de koper een diversiteit aan nieuwe woningen en projecten aanbieden.
Bij ons staat er een enthousiast en op elkaar ingespeeld team
van ervaren medewerkers voor je klaar. Samen doen we er alles
aan om je koop- en/of verkoopwensen uit te laten komen. Onze
vakkennis, creativiteit en winnaarsmentaliteit zijn daarbij vaak een
doorslaggevende factor.
Daarmee zijn we met afstand de grootste, veelzijdigste en meest ervaren
makelaar in de regio. Een keuze voor ons is dan ook een keuze voor
snelheid en zekerheid!
Wij zijn ook te vinden op social media.
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warenhuys
Van Wanrooij keuken, badkamer & tegel warenhuys
Ruim 3.500 vierkante meter, verdeeld over meerdere etages.
Van Wanrooij keuken, badkamer & tegel warenhuys is niet
zomaar een winkel. Het is een innovatieve en interactieve
showroom waar keukens, badkamers, tegels, woonstijlen en
bouwkundige opties samenkomen. In de vier stijlgebieden en
compleet aangeklede stijlhuizen vind je volop inspiratie.
Ruim 40 jaar ervaring gebundeld in een heuse belevenis. Zo
kun je inspiratie opdoen in onze vier stijlhuizen, wordt
kiezen makkelijk gemaakt op de keuzepleinen, trakteert
onze kok op gratis advies in de kookstudio en mag je in
de paskamer voor keukens zelf op zoek naar de ideale
opstelling. Uiteraard staan onze gastvrouwen en adviseurs
altijd klaar om al je vragen te beantwoorden.

34

-

Onze voordelen

Ruim 40 jaar ervaring
Ruim 3.500 m2 keukens, badkamers en tegels
Van 3D-ontwerp tot VR-ervaring
Thuis in alle interieurstijlen
Inspirerend en persoonlijk
Voor iedere prijsklasse een oplossing
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Ervaar je keuken of badkamer alsof hij er al staat
Na te zijn geïnspireerd door de vele
keuzemogelijkheden in de showroom kun
je samen met de adviseur jouw ideale
keuken of badkamer samenstellen. Helemaal
in 3D zodat je op het scherm door de
ruimte kunt lopen. Vervolgens kun je in
de showroom ook virtueel door je nieuwe
keuken en badkamer lopen met de virtual
reality bril. Een unieke beleving. Zo
ervaar je of de ruimte helemaal naar wens
is. Heb je wel voldoende doorloopruimte?
Bevinden alle apparaten zich wel binnen
handbereik? Is de werkhoogte wel goed?
Kom het zelf testen in Waardenburg.

Volop tegelinspiratie
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Laat je in onze
showroom inspireren met
uitleg, noviteiten en
overzichtswanden. Met
een QR scanner kun je
op groot beeldscherm
de tegel van jouw
keuze in een vloerof wandoppervlak in
verschillende ruimtes
in de woning zien.
Combineer totdat je jouw
ideale (badkamer)tegels
hebt gevonden.

Nieuwbouwproject

Heb je een nog te bouwen woning of appartement gekocht? Dan maakt
Van Wanrooij het kopen en realiseren van een keuken en/of badkamer
helemaal eenvoudig voor je.
Wij werken namelijk met veel projectontwikkelaars, makelaars en
bouwbedrijven samen. En dat is wel zo makkelijk. Want, als je bij
ons je keuken en/of badkamer koopt, heb je totaal geen omkijken meer
naar tekeningen, maatvoeringen, wijzigingen in de installaties,
bouwkundige wijzigingen en de planning.
Daarnaast zorgen wij ervoor dat alles met de aannemer is afgestemd.
Van technische mogelijkheden tot projectspecifieke afspraken,
contactmomenten en coördinatie. Dat is niet alleen comfortabel en
ontzorgend, de kans op miscommunicatie is vrijwel nihil.
Kortom, alles wat je voor ogen hebt, is eigenlijk dichterbij dan je
denkt.
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info@vdh-vastgoedbeheer.nl
www.vdh-vastgoedbeheer.nl

www.meubelhofgeffen.nl

info@vpontwikkeling.nl
06 14 36 00 15

nieuwbouw@krabben.nl
0412 63 29 28

www.vpontwikkeling.nl

www.krabben.nl

073 532 1997
www.bouwbedrijfgmvanrooij.
bouwgarantlid.nl

Aan de informatie in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.
De getoonde beelden zijn impressies.
Niets uit deze brochure mag gebruikt en/of worden vermenigvuldigd zonder
toestemming van de opdrachtgever.

