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De Houtzagerij
MODERN WONEN IN DE HISTORISCHE DORPSKERN

WELKOM IN OIRSCHOT!

Oirschot staat bekend als één van de meest aantrekkelijke plaatsen in Brabant,
met ruim 300 rijks- en gemeentelijke monumenten. In het pittoreske centrum zijn
vele winkels, restaurants en gezellige terrasjes. Oirschot is omgeven door
groen; in het buitengebied zijn vele wandel-, fiets- en ruiterpaden te vinden.
Oirschot; overzichtelijk en compleet met scholen, winkels en vrijwel alle
andere nodige voorzieningen. Het centrum heeft naast de landelijke winkelketens
een aantal lokale speciaalzaken. Bovendien is de gemeente goed bedeeld met
horeca: typische dorpscafés en sfeervolle restaurants naar ieders gading.

Oirschot ligt tussen Eindhoven (12 km) en Tilburg (18 km).
Via de A2 bent u in 25 minuten in 's-Hertogenbosch. Het dichtstbijzijnde
treinstation ligt op 5 km in Best. Tussen Oirschot en Best bestaat
een goede busverbinding.
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SITUERING
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5 LEVENSLOOPBESTENDIGE WONINGEN

In het plan 'De Houtzagerij' staat
duurzaam bouwen en wonen centraal.
De woningen worden in basis uitgevoerd
als nul-op-de-meter door energiebesparende en energie-opwekkende
voorzieningen. In deze woningen wordt
het netto energiegebruik tot nul
gereduceerd. Zo worden de woningen
uitgevoerd met triple-glas en voorzien van
zonnepanelen en een individuele luchtwater-warmtepomp.
Hoogwaardige wand- en dakisolatie.

Alle woningen krijgen een levensloopbestendige indeling; het gehele
woonprogramma kan op de begane grond
worden gesitueerd.
In basis uitgevoerd met een royale woonkamer,
bergruimte, slaapkamer en badkamer.
In overleg is het mogelijk om de indeling naar
uw eigen wens in te vullen.
De woningen beschikken over een tuin en twee
parkeerplaatsen op eigen terrein.

Houtelementen-bouw staat garant voor
een gezonde woning met een comfortabel
binnenklimaat.
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KRACHTIGE ARCHITECTUUR
De 5 levensloopbestendige woningen zijn ontworpen
door Bouwkunst Architecten. De uitstraling wordt
bepaald door een eigentijdse vorm in
combinatie met een houten gevelbekleding.

'Wij ontwerpen gebouwen voor mensen.
Gebouwen met karakter, die iets met je
doen en waar je van blijft houden. Die verrassend zijn en
tegelijk heel vanzelfsprekend.
Gebouwen waar de mens beter van wordt,
die perfect passen.
Dat is voor ons bouwkunst; maakbare architectuur
voor mensen.
Creativiteit en vakmanschap, van de eerste schets
tot de laatste spijker.'
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STRAATBEELD
Gevarieerd en eigentijds door diversiteit in gevelaanzichten en gebruik van natuurlijke
materialen
Waterdoorlatende bestrating voor een natuurlijke uitstraling en een minimaal risico
op wateroverlast
Per woning 2 parkeerplaatsen op eigen terrein

WONING EN INRICHTING
Buitenzijde voorzien van houten gevelbekleding (vergrijsd) - aanbouw voorzien van houten
gevelbekleding (zwart)
Tuin op het noordwesten of het zuidwesten
Wonen, slapen en baden mogelijk op de begane grond
Eigen keuze in leverancier keuken en sanitaire ruimten
Eventuele bouwkundige wijzigingen in afstemming met Hout & Visie

SMART WONEN

(optioneel)

Met Smart Wonen haalt u slimme functionaliteiten in huis, als centrale lichtbediening en de
mogelijkheid om uw stroomverbruik te monitoren. Er kan nog veel meer om het gemak of de
veiligheid in uw woning te vergroten. Bespreek uw wensen met de kopersbegeleiding en
maak uw woning zo smart als u wilt.
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WONING 1
Woonoppervlakte: 194 m2
Inhoud: 775 m3
Grootte perceel: 359 m2
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WONING 2
Woonoppervlakte: 123 m2
Inhoud: 531 m3
Grootte perceel: 239 m2
Prijs: € 585.000 v.o.n.
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WONING 2
Bungalow met zaagtanddak. Deze eenlaagse
woning is centraal gelegen in het plan en
typeert 'De Houtzagerij'.

Veel lichtinval (noordzijde) door ramen in
de verticale delen van het dak
2 Parkeerplaatsen op eigen terrein
Ruime parkeergelegenheid in de directe
omgeving
Comfortabel wonen met vloerverwarming
Inpandige berging
Zinken hemelwaterafvoer

Tekeningen en uitvoeringen in 3D zijn indicatief, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
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WONING 3
Woonoppervlakte: 139 m2
Inhoud: 556 m3
Grootte perceel: 274 m2
Prijs: € 595.000 v.o.n.
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WONING 3
Deze tweelaagse woning is gelegen
op de hoek van het hofje.

Achtertuin op het zuidwesten
2 Parkeerplaatsen op eigen terrein
Ruime parkeergelegenheid in de directe
omgeving
Comfortabel wonen met
vloerverwarming
Aanbouw - berging/verblijfsruimte
Dakkapel hoogwaardige afwerking
met zinken bekleding
Zinken hemelwaterafvoer

Tekeningen en uitvoeringen in 3D zijn indicatief, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
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WONING 4
Woonoppervlakte: 138 m2
Inhoud: 546 m3
Grootte perceel: 225 m2
Prijs: € 580.000 v.o.n.
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WONING 4
Deze tweelaagse woning is
centraal gelegen in het hofje.

Achtertuin op het zuidwesten
2 Parkeerplaatsen op eigen terrein
Ruime parkeergelegenheid in de directe
omgeving
Comfortabel wonen met
vloerverwarming
Aanbouw - berging/verblijfsruimte
Dakkapel hoogwaardige afwerking
met zinken bekleding
Zinken hemelwaterafvoer

Tekeningen en uitvoeringen in 3D zijn indicatief, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
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WONING 5
Woonoppervlakte: 137 m2
Inhoud: 540 m3
Grootte perceel: 212 m2
Prijs: € 590.000 v.o.n.
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WONING 5
Deze tweelaagse woning bevindt zich
vooraan in het hofje.

Achtertuin op het zuidwesten
2 Parkeerplaatsen op eigen terrein
Ruime parkeergelegenheid in de
directe omgeving.
Comfortabel wonen met
vloerverwarming op de begane
grond
Aanbouw - berging/verblijfsruimte
Dakkapel hoogwaardige afwerking
met zinken bekleding
Zinken hemelwaterafvoer

Tekeningen en uitvoeringen in 3D zijn indicatief, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
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DUURZAAM WONEN
GASLOOS - LUCHT-WATER-WARMTEPOMP
Nieuwbouwwoningen waarvan de bouwaanvraag na 1 juli 2018 wordt
ingediend, moeten gasloos worden gerealiseerd. De woning wordt
verwarmd met een lucht-water-warmtepomp. Een lucht-waterwarmtepomp wint warmte uit de lucht en zet het met een
warmtewisselaar om in bruikbare energie/ warmte. Met dit systeem is het
mogelijk om uw woning te verwarmen of te koelen.

GROENE STROOM
De keuze voor groene stroom is nauwelijks duurder dan grijze stroom en
overstappen is zo gedaan. Het beste is natuurlijk een energieleverancier
die veel investeert in groene energiebronnen, of die groene stroom levert
die grotendeels in Nederland is opgewekt.

WATERVERBRUIK
Iedere dag verbruiken we gemiddeld 120L water per
persoon voor o.a. douchen, schoonmaken en het
toilet. Door 1 minuut korter te douchen bespaart u 7
liter water! Om het water te zuiveren is veel energie
benodigd. Met een zuinig waterverbruik bespaart u
geld en helpt u het milieu.

TRIPLE GLAS
Triple glas zorgt voor een hogere energiebesparing
en nóg minder CO2 uitstoot.

ZONNEPANELEN
De woningen worden standaard voorzien
van zonnepanelen op het dak.

TIP: Alle groene stroomproducten staan in de Groene stroom checker op
www.hier.nu.
Kiezen voor groene stroom is een milieuvriendelijke keuze, maar minder
stroom verbruiken levert nog meer voordeel op voor het milieu.
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IN 10 STAPPEN UW NIEUWE THUIS
1 ONTMOET DE MAKELAAR
Lelieveld makelaardij, Oirschot
informeert u graag over de woningen,
de mogelijkheden en de
verkoopprocedure.
2 SCHRIJF IN VOOR DE LOTING
De inschrijving verloopt via de
makelaar. Lelieveld makelaardij legt u
uit hoe de procedure van inschrijving
verloopt. De loting zelf wordt door de
gemeente Oirschot verricht.
3 TEKEN DE KOOPOVEREENKOMST
Lelieveld makelaardij geeft u een
verkoopmap met alle informatie over
uw gekozen woning met de conceptkoop- en aannemingsovereenkomst.
Na ondertekening heeft u een
wettelijke bedenktijd van 1 week.
Daarna is de koop definitief!

4 REGEL UW FINANCIERING
Na de koop regelt u de financiering
van uw woning. U kunt hiervoor zelf
bepalen, welke hypotheekverstrekker
u kiest.
5 MAAK EEN AFSPRAAK MET DE
NOTARIS
Zodra de overdracht kan
plaatsvinden, krijgt u hierover bericht.
Bij het passeren van de akte en na de
onherroepelijke vergunning betaalt u
de grondkosten. De aanneemsom
betaalt u in termijnen, die gelijk
opgaan met de vorderingen van de
bouw.
6 KIES UW MAATWERK
In een persoonlijk gesprek met de
kopersbegeleider van uw aannemer
Hout & Visie neemt u alle geboden
kopersopties door. Vanaf nu is de
kopersbegeleider het aanspreekpunt
voor al uw vragen en zorgt Hout &

7 BEZOEK DE SHOWROOMS
U gaat uw keuken, badkamer, tegels
en tuininrichting uitzoeken.
8 VOLG DE BOUW
Tijdens de bouw van uw woning
houden wij u op de hoogte van de
ontwikkelingen. U krijgt toegang tot
een portal, zodat u de voortgang op
de voet kunt volgen.
9 ONTVANG UW SLEUTEL
Als uw huis bijna klaar is, lopen we hier
samen doorheen; de zogenaamde
voorschouw. Verbeterpunten worden
genoteerd en opgelost. Dan wordt uw
huis opgeleverd en ontvangt u de
sleutel van uw nieuwe thuis!
.

Visie voor de bouw van uw huis.
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HOUTELEMENTEN-BOUW
bouwsteen van de toekomst
De woningen worden middels de houtelementen-bouw methode gerealiseerd.
Dit is een verregaande vorm van prefab houtbouw, waarbij u verzekerd bent
van een duurzame en comfortabele woning.

BETE R BOUWM ATER I AA L
Hout is een uitermate geschikte en duurzame bouwgrondstof. Het is een natuurlijk
materiaal met uitstekende isolerende en vochtregulerende eigenschappen.

BETE RE PL AN NI N G
De verregaande prefabricage in de fabriek en snelle montage op de bouwplaats
verminderen het risico van tegenslagen aanzienlijk. Samen met een gedegen
voorbereiding zorgt dit voor een planning waarop u kunt bouwen.

BETE R W ONEN
Door de droge bouwwijze is uw huis al direct na montage volledig af te werken. De
hoogwaardige bouwmaterialen met hoge akoestische en thermische waarden
zorgen voor een huis waarin u comfortabel en gezond kunt wonen en werken.

Uw woning wordt CO2-neutraal gefabriceerd!
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VOORWAARDEN
Schriftelijke vastlegging Uit de koop- en aannemingsovereenkomst vloeien pas verplichtingen voort als beide partijen de overeenkomsten hebben ondertekend.
Waaarborgsom bankgarantie De woningen worden gebouwd met het Bouwgarant-keurmerk. Dit biedt zekerheid voor de koper. Tot zekerheid van de nakoming van de
verplichtingen van koper wordt door de koper binnen 6 weken na overeenstemming, een waarborgsom of een bankgarantie bij de notaris gestort
respectievelijk gesteld, groot 10% van de koopsom.
Notaris Wedemeijer Marks notarissen, Oirschot
Algemeen Aan tekst en tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend, alle informatie is slechts een uitnodiging voor meerdere informatie en/of
bezichtiging, gegevens worden aan meerdere personen verstrekt. Tekeningen zijn indicatief, slechts bedoeld om u inzicht te geven. Door de
brochure opmaak zijn de tekeningen verschaald.
Disclaimer Voor wat betreft de uiteindelijke toewijzing behouden de projectontwikkelaar en makelaar zich alle rechten voor. Deze gegevens zijn zo zorgvuldig
mogelijk opgesteld. Fouten en (prijs)wijzigingen zijn voorbehouden. Derhalve kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Deze informatie is,
tenzij anders aangegeven geheel vrijblijvend.
Contactpersonen Ilse Coehorst & Moniek van Beers, Lelieveld makelaardij, Oirschot. Te bereiken via telefoonnummer: 0499 - 57 74 00
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PARTIJEN
ONTWIKKELAAR

MAKELAAR

Hout & Visie
T 073 - 68 43 201
info@hout-visie.nl
www.hout-visie.nll

Lelieveld makelaardij | Oirschot
T 0499 - 57 74 00
info@lelieveldmakelaardij.nl
www.lelieveldmakelaardij.nl

ARCHITECT

AANNEMER

Bouwkunst Architecten
T 0499 - 57 46 27
mail@bouwkunst.eu
www.bouwkunst.eu

Hout & Visie
T 073 - 68 43 201
info@hout-visie.nl
www.hout-visie.nll

