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Colofon

Opdrachtgeven /
ontwikkelaar
Abeco “Sterk in ontikkeling”
Pastoor van Vroonhovenstraat 6
5482 VA Schijndel
(073) 543 00 00
info@abecobedrijven.nl
www.abecobedrijven.nl

Makelaar

Woonaccent Makelaars Meierijstad
De Glazen Bierderij 6
5481 AV Schijndel
(073) 544 21 00
meierijstad@woonaccent.nl
www.woonaccent.nl

Bank

Rabobank Hart van De Meierij
Jan van Tinbergenstraat 1
5491 DC Sint-Oedenrode
(0413) 49 14 91
particulieren@hvdm.rabobank.nl
www.rabobank.nl

Architect

Woudstra Architecten
Hoofdstraat 150
5481 AJ Schijndel
(073) 543 02 23
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Ligging & situatie

11.
9. 10.
8.

In de voormalig Servatiuskerk van Wijbosch
worden prachtige woningen gecreëerd onder de
naam ‘Beukenhof’. In dit project staan de kerk en
pastoriewoning centraal in de ontwikkeling van het
gebied.
Belangrijker zijn misschien nog wel de drie
‘heilige’ beukenbomen die een prominente
plaats innemen in het te realiseren
Beukenhof. Bij de voltooiing van het project
is Wijbosch direct een volwassen hof met
veel groen en weinig verkeer rijker.
De kerk wordt getransformeerd naar 13
kerkwoningen. Drie woningen bestaan
uit één laag, de negen andere woningen
bestaan uit meerdere woonlagen. Tijdens
de verbouwing zal het magistrale karakter
van de kerk behouden blijven. Bewoners van
Beukenhof zullen de sfeer en het karakter
van het gebouw beleven door prachtige
elementen zoals bijvoorbeeld de glas-inloodramen.
6

Beukenhof biedt echter nog meer
mogelijkheden. Voor de vrijheidszoekers,
die zelf willen (laten) bouwen, zijn er
mogelijkheden voor de koop van een
bouwkavel. Maar ook een compleet
afgebouwde, luxe, vrijstaande woning kan
door ons verzorgd worden. In totaal zijn er

Spreken deze kwalificaties u aan en bent u
op zoek naar een unieke woonomgeving met
hoogwaardige kwalitatieve eigenschappen?
Dan ben u bij Beukenhof op het juiste adres.

U kunt zich inschrijven voor de verschillende
typologieën binnen dit project. Kunt u nog
geen keuze maken? Dan is het ook mogelijk
om u algemeen in te schrijven. Aan deze
inschrijvingen zitten geen verplichtingen.
Na inschrijving zullen wij u persoonlijk op
de hoogte houden over de voortgang van dit
project.

15.
16.
17.
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6.
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HEMELSE SFEREN

‘Het Hof’ bestaat uit zeven patiowoningen.
Omdat men hier standaard op de begane
grond zal wonen, zijn de woningen
uitermate geschikt voor senioren. Ook de zes
rijwoningen, verdeeld in blokken van drie,
spreken tot de verbeelding. Jonge gezinnen
kunnen hier, bevrijdt van doorgaande wegen
en drukke wijken, onbekommerd hun gang
gaan. Er is ruimte om (kleine) kinderen veilig
te laten spelen.

drie eenheden beschikbaar.
Alle woningen in Beukenhof worden
aangesloten op een collectief warmteen koelingssysteem. Op deze manier
wordt comfortabel en zorgeloos wonen
gegarandeerd. ‘Het Hof’ en het ensemble van
‘Kerk’ en ‘Patio’ zullen, daar waar openbare
ruimtes zijn, privaat worden onderhouden.
Dit betekent dat er kwalitatief hoogwaardig
onderhoud wordt gepleegd waardoor er
altijd een verzorgde omgeving zal zijn. Zo
beleeft u woongenot en veiligheid zonder dat
u er omkijken naar heeft.
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Omgeving
In het hart van de Brabantse Meierij liggen de dorpen
Schijndel en Wijbosch. In deze twee dorpen, die samen
de gemeente Schijndel vormen, wonen zo’n 23.000
mensen.
Schijndel heeft een rijke historie, waar de
zogenaamde ‘drie K-s’ een belangrijke rol
in speelden: klompen, kaarsen en kousen.
Tegenwoordig kent Schijndel echter ook
de ‘K’ van kunst. De cultuurhistorisch
waardevolle en religieuze gebouwen, het
groene buitengebied en het moderne
centrum bepalen het karakter van Schijndel.
Verschillende routes in en rondom Schijndel
zullen u langs de mooiste plekjes leiden.
Met jaarlijks meer dan 200 evenementen
en activiteiten hoeft u zich bovendien
geen moment te vervelen in het prachtige
Schijndel.

HISTORIE

De ontstaansgeschiedenis van Schijndel
gaat terug naar de 13e eeuw. In 1299 gaf
Hertog Jan II van Brabant toestemming
tot de bouw van de Koeveringse Molen.
In oude geschriften wordt Schijndel nog
vernoemd als Skinle. Deze samenstelling
van skin (wat ‘schors’ betekent) en loo
(dat voor ‘bos’ staat) zou verwijzen naar
de eikenbossen. De betekenis van de naam
Schijndel is waarschijnlijk dan ook afgeleid
van schorsbos of eikenbos.

NATUUR

Schijndel heeft een zeer natuurrijk
buitengebied. In dit gebied zijn veel
waardevolle, cultuurhistorische natuur- en
landschapselementen bewaard gebleven.
In het Wijboschbroek en Smaldonk kunt
u eindeloos wandelen en fietsen. Dit
Schijndelse natuurgebied is namelijk
maar liefst 150 hectare groot. Maar ook de
Schaapskooi Wijboschbroek is een bezoek
meer dan waard. Deze schaapskooi herbergt
de schaapskudde van het Wijboschbroek
en het informatiecentrum van Stichting
Oude Inheemse Rassen. Maar niet alleen
in de buitengebied van Schijndel vindt u
groen. Zo is midden in Schijndel Heempark
De Blekert gevestigd. Hier worden typische
landschapselementen uit de omgeving bij
elkaar gebracht.

KNOOPPUNT VAN WEGEN

Schijndel is met de auto via meerdere wegen
te bereiken. Het dorp ligt aan de provinciale
wegen N617, N618, N622 en de N279. De
A50 ligt op slechts 10 minuten afstand en
ook de A2 is binnen 15 minuten te bereiken.

WINKELEN

_Omgeving
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Het centrum van Schijndel heeft een
gevarieerd winkelaanbod. Iedere
vrijdagavond is het koopavond tot 21:00 en
op zaterdag is er een weekmarkt met een
groot en divers aanbod. Naast de winkels in
het centrum van Schijndel vindt u in dit dorp
ook de winkelgebied ‘t Zuid en Boschweg. In
Schijndel kunt u genieten in een van de vele
eetgelegenheden of ontspannen op diverse
terrassen. Over parkeerruimte en -geld hoeft
u zich geen zorgen meer te maken; de vele
parkeerplaatsen in Schijndel zijn namelijk
helemaal gratis.
9
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Algemene informatie

In de kerk gaan wij 13 woningen creëren. Negen
woningen hebben naast de begane grond, waar
de keuken en woonkamer zijn gesitueerd, ook de
beschikking over een verdieping voor slapen en een
badkamer en er is tevens nog een zolder waar eventueel
een tweede slaapkamer kan worden ingericht.

_Algemene informatie
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hovenier zal hiervoor zorgdragen zodat de
omgeving van kerk en hof ten alle tijden
tiptop in orde is, kwaliteit van wonen word
daarmee nog beter gegarandeerd. Parkeren
van de auto’s geschiedt in het hof waar
voldoende parkeerplaatsen aanwezig zijn.
De kerk zal een zogenaamd appartement
complex worden waarbij alle eigenaren
verplicht behoren tot de vereniging van
eigenaren. Deze vereniging beheert en
onderhoud het gebouw en minimaal 1
keer per jaar vergaderen alle eigenaren
met elkaar om afspraken te maken en
beslissingen te nemen.

_Algemene informatie

Twee woningen hebben alles op één
woonlaag binnen bereik, voor senioren
de ideale oplossing. Dan zijn er ook nog 2
woningen die beschikken over de begane
grond en een verdieping. Alle woningen
zullen voorzien zijn van een duurzame
collectieve warmte installatie. Daarnaast zal
er in de zomer koeling aangeboden worden
aan de woningen. Er is in de kerk ruimte
gemaakt voor inpandige bergingen voor
alle woningen. Elf woningen beschikken
over een eigen tuin. Het onderhoud van
de buitenzijde van de tuinen zal met het
parkonderhoud gezamenlijk gebeuren. Een
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POSITIE WONING
Begane grond

beg ane gr ond

1e verdieping

1e v er dieping

2e verdieping

2e v er dieping
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Eerste verdieping
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Tweede verdieping
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POSITIE WONING
Begane grond

begane gr ond

1e verdieping

1e v er dieping

2e verdieping

2e v er dieping
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Tweede verdieping
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POSITIE WONING
Begane grond

begane gr ond
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Eerste verdieping
POSITIE WONING
Begane grond

beg ane gr ond

1e verdieping

1e v er dieping
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Eerste verdieping
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Tweede verdieping
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Woning
29
Eerste verdieping
POSITIE WONING
1e verdieping

1e v er dieping
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Woning 30
Tweede verdieping

POSITIE WONING
2e verdieping

2e v er dieping

3e verdieping

3e v er dieping
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Derde verdieping
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Technische omschrijving
TERREIN/PEIL VAN DE WONING

Het peil ‘P’ van waaruit alle hoogten worden
gemeten, komt overeen met de bovenkant
van de afgewerkte begane grondvloer. De
begane grondvloer wordt standaard 20 mm
- Peil opgeleverd, zodat er ruimte is voor een
vloerafwerking van 20 mm dik. De begane
grond vloer en de hoofdentree zijn gelegen
op maaiveld niveau. De precieze maat wordt
bepaald in overleg met de dienst Bouw- en
Woningtoezicht van de gemeente.

GRONDWERK

Voor de aanleg van de funderingen,
rioleringen, water en elektriciteitsleidingen,
zullen de nodige grondwerken worden
verricht.

TERREININVENTARIS

De grond de woningen, waar aanwezig,
word opgeleverd als geëgaliseerde zwarte
grond. Er zal ten behoeven van de zijdelingse
erfgrens een hekwerk met beukenhaag
worden aangelegd, aansluiten aan het
privacy scherm welke meteen aan de gevel
word geplaatst. Het hekwerk zal bestaan uit
groene ijzeren palen en groen gaas.
De opbouw en gevelafwerking
Funderingen
Aan de hand van de resultaten van het
uitgevoerde terreinonderzoek wordt een
fundering aangelegd. De fundering wordt
uitgevoerd door middel van gewapende
betonnen funderingsstroken en is
conform advies van de constructeur en ter
goedkeuring van Bouw- en Woningtoezicht.
De geïsoleerde begane grondvloer wordt
uitgevoerd als een betonvloer volgens
het advies van de constructeur. De
verdiepingsvloeren worden uitgevoerd
als een kanaal plaat betonvloer voor de 1e
verdieping en een houten zolder vloer voor
de 2e verdieping. De begane grond en 1e
verdieping vloeren worden voorzien van een
dekvloer om zoveel mogelijk contactgeluiden
(lopende personen, schuivende stoelen,
vallende voor/werpen) te voorkomen.
Plafond wordt voorzien van spuitwerk.
V-naden worden niet dichtgezet. Begane
grondvloer isolatie waarde RC 3.5

DAKEN

De schuine dakconstructie bestaat uit van
binnen geïsoleerde dak afgewerkt met
gegolfde, gebakken pannen( mat, antraciet).
De goten zijn uitgevoerd in zink

GEVELS

De gevels waar bestaand uit rood/
bruinachtige stenen. Alle overige nieuwe
36

BINNENWANDEN

De lichte scheidingswanden worden
vervaardigd in cellenbeton elementen. Daar
waar een houten vloer aanwezig is zullen
de wanden bestaan uit metal stud met
gipsplaat.

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

De buitenkozijnen en ramen worden
uitgevoerd in aluminium confrom
kozijnenstaat.
Onder de buitendeurkozijnen worden
holonite/buvex dorpels aangebracht.
De binnenkozijnen zijn van hout. Alle
kozijnen tussen de verkeersruimten
en verblijfsruimten hebben een hoogte
van 231,5 cm. Alle binnendeuren zijn
houtachtige stompe deuren, er worden
dorpels aangebracht bij de badkamer
en toilet. Onder gevelkozijnen met een
steenachtige borstwering aan de binnenzijde
wordt een vensterbank aangebracht van
natuursteen gelijkend materiaal.

BEGLAZING

HR++ beglazing wordt toegepast in de
glasopeningen van alle buitenkozijnen,
ramen en deuren.

TRAPPEN

Er wordt een dichte vuren trap geplaatst van
de begane grond naar de eerste verdieping.
De trap word voorzien van muurleuningen
(aan één zijde van de trap) en traphekken
(alleen ter plaatse van het trapgat) aan de
open zijden.
Er word een open trap geplaatst van de 1e
verdieping naar de zolder. De trap word
voorzien van muurleuningen (aan één
zijde van de trap) en traphekken (alleen ter
plaatse van het trapgat) aan de open zijden.

PLINTEN/DORPELS

Ter plaatse van de toilet- en badkamerdeur
wordt een holonite/buvex dorpel
aangebracht. In de woning worden geen
vloerplinten aangebracht.

SCHILDERWERK

Het buitenschilderwerk waar benodigd,
wordt op de bouwplaats voorzien van
een afwerklaag. De trapbomen worden
geschilderd, de trap wordt aan de onderzijde
niet geschilderd. Alle binnenschilderwerk is
afgewerkt in standaard kleuren RAL 9010
en 9001.

Het sanitair dat wordt toegepast heeft de
kleur wit en is van het merk Jika.

CLOSETCOMBINATIE

- ‘Vrij hangend toilet’
- Voorwand met inbouwelement met
bedieningspaneel
- Kunststof zitting en “soft close” deksel

FONTEINCOMBINATIE
- Fonteinbakje
- Fonteinkraan

WASTAFELCOMBINATIE
- Wastafel
- Wastafelmengkraan
- Spiegel

DOUCHECOMBINATIE

- Verdiept betegeld
- Thermostaat douchemengkraan
- Handdouche met glijstangcombinatie
- Verchroomde doucheslang, lang 150 cm

AANRECHTCOMBINATIE (IN
STELPOST VAN DE KEUKEN)

- Keukenmengkraan met draaibare uitloop
- Afvoerpunt met kunststof sifon en
afvoerbuis

AANSLUITPUNTEN
VAATWASMACHINE

- Koud water tapkraan
- Enkele wandcontactdoos met randaarde (
aparte elektra groep)
- Afvoerpunt met kunststof sifon en
afvoerbuis, afgedopt

HANG- EN SLUITWERK

De buitendeuren en ramen van de woningen
worden voorzien van inbraak werend
klasse 2 hang- & sluitwerk. De buitendeuren
worden voorzien van gelijk sluitende
cilindersloten. Op alle binnendeuren
wordt een lichtmetaal hang- en sluitwerk
aangebracht met in de bad- en toiletruimte
vrij- en bezet sloten, hoofdslaapkamer wordt
voorzien van dag- en nachtslot, meterkast
van een kastslot en de overige binnendeuren
van een loop slot. Bij de entreedeur is een
voordeurbel aanwezig

SANITAIR

WASMACHINE
AFWERKING

In de afwerkstaat is per ruimte aangegeven
hoe de in het zicht komende vlakken
afgewerkt worden.

KEUKENINRICHTING

De in de brochure aangegeven keuken
meubels met apparaten vormen slechts
een impressie. In elke woning wordt een
afgewerkte keuken geplaatst conform een
nader te verstrekken documentatie. Altis
keukens uit Oss zal hoofdleverancier zijn.
Er kan uiteindelijk een keuken op maat en
wens worden uitgezocht onder verrekening
van een meerprijs. Indien gewenst kan ook
zonder keuken opgeleverd worden tegen
minderwerk korting.

TEGELWERK

Er worden wandtegels aangebracht in het
toilet (tot circa 1200 mm hoog) en in de
badkamer tot plafond. De vloeren van het
toilet en de badkamer worden voorzien van

- Koud water tapkraan
- Enkele wandcontactdoos met randaarde (
aparte elektra groep )
- Afvoerpunt met kunststof sifon en
afvoerbuis, gecombineerd met afvoerpunt

RIOLERING/
HEMELWATERAFVOEREN

De woningen worden voorzien van een
rioleringssysteem, hemelwater afvoer
geschiedt via het terrein middels infiltratie.
Vanaf de diverse aansluitpunten worden
kunststof leidingen gelegd en aangesloten op
de buitenriolering. De hemelwaterafvoeren
worden uitgevoerd in kunststof

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

De lichtpunten, schakelaars en
wandcontactdozen zijn op de plattegronden
in deze brochure aangegeven. De
schakelaars en wandcontactdozen zullen
worden uitgevoerd als type inbouw in
alle vertrekken, dubbele wandcontact
dozen zijn half opbouw. Schakelaars en
wandcontactdozen worden in het algemeen

op de volgende hoogten aangebracht:
- Schakelaars (eventueel in combinatie met
wandcontactdoos) 110 cm
- Wandcontactdozen 30 cm
- UTP, telefoon en (eventueel) overige loze
leidingen 30 cm (waar nodig wordt van deze
maatvoering afgeweken).
De woningen zijn voorzien van een
zwakstroom belinstallatie. De kleur van
de schakelaars en wandcontactdozen zijn
in standaard gebroken wit. Er zijn drie
lichtgroepen en een aparte groep voor de
wasmachine, wasdroger en aparte groepen
voor de keuken installatie.

WATERINSTALLATIE

De koud waterleiding wordt aangelegd vanaf
de centrale watermeter naar de volgende
tappunten:
de mengkraan in de keuken, de stortbak en
het fontein in de toiletruimte(s), de douche
en wastafelmengkranen in de badkamer
alsmede naar de aansluiting wasmachine
en warmwatertoestel. De waterleiding
is afsluit-/aftapbaar en in voldoende
mate beschermd tegen bevriezing. De
warmwaterleiding wordt aangelegd vanaf
het warmwatertoestel, naar de volgende
tappunten: de mengkraan in de keuken,
douche en wastafel mengkranen in de
badkamer.

GASINSTALLATIE

Er is geen gasinstallatie aanwezig in de
woning. Koken gebeurd elektrisch middels
een inductie kookplaat.

VERWARMINGSINSTALLATIE

De woning is aangesloten op een collectief
warmtepomp systeem middels een warmte
afgifte toestel. De berekening van de
capaciteit van het systeem zal geschieden
overeenkomstig de garantienormen.
De gehele woning word verwarmd
middels vloerverwarming. Onderstaande
temperaturen kunnen worden gehandhaafd
bij gelijktijdige verwarming van alle te
verwarmen
ruimten:
- Douche- en/of badruimte 22°
- Woonkamer/eethoek/keuken/slaapkamers
21°

- Hal/gang/bijkeuken/toiletruimte 16°
- Zolder/bergruimte on verwarmd

VENTILATIEVOORZIENINGEN EN
AFVOERKANALEN

De ventilatie in de woning vindt plaats
door middel van natuurlijke toevoer
(zelfregelende ventilatie roosters) en
mechanische afvoer. De natuurlijke en
mechanische ventilatievoorzieningen
worden uitgevoerd volgens voorschriften
zoals vermeld in het Bouwbesluit. De
ventilatieroosters zijn, waar mogelijk,
bovenin de gevelkozijnen opgenomen.
De hoofdbediening van de mechanische
ventilatie unit zit in de woonkamer zoals
op de verkooptekening is aangegeven. Ter
plaatse van de keukenruimte, het toilet en de
badkamer zijn afzuigventielen aanwezig.
De afzuigventielen worden uitgevoerd in een
witte kleurstelling en worden opgenomen
in de wand of het plafond. Afvoerkanalen en
hulpstukken zijn van kunststof.

VEILIGHEID

De woning is uitgerust met meerdere
rookmelders die zijn aangesloten op het
lichtnet.

TELECOMMUNICATIE
VOORZIENINGEN

Op het meterbord van de woning in de
meterkast komt de voorziening voor telefoon
en internet(televisie) binnen. Vanaf dit
meterbord gaan bedrade en onbedrade
leidingen naar de diverse ruimten zoals
op de afwerkstaat en op tekeningen staat
aangegeven. Kosten voor in gebruikstellen
van deze installaties zijn voor rekening van
de koper.

SCHOONMAKEN EN OPLEVERING
Minimaal twee weken voor de oplevering,
worden de kopers schriftelijk op de
hoogte gesteld van de definitieve datum
en het tijdstip van oplevering. De gehele
woning wordt ‘bezemschoon’ opgeleverd.
De tegelwerken, sanitair en de glasruiten
worden schoon opgeleverd.

37

_Technische omschrijving

_Technische omschrijving

VLOEREN/PLAFONDS

aanbouw delen van de gevel worden
uitgevoerd kalkzandsteen of gelijksoortig
betreffende de binnenmuren, de buitenzijde
waar zichtbaar uitgevoerd in corten staal
plaatmateriaal De woningscheidende
wanden uitgevoerd als ankerloze
spouwmuur kalkzand blokken of
gelijksoortig. Isolatie waarde RC 4.5

vloertegels. De wanden worden boven het
tegelwerk voorzien van spuitwerk.

BEUKENHOF - WIJBOSCH

BEUKENHOF - WIJBOSCH

Impressie
Woning 30

_Impressie woning 30

_Impressie woning 30
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Installaties & afwerking
HAL

Vloer:
Wanden:
Plafond:
Elektra:

METERKAST
Vloer:
Wanden:
Plafond:
Elektra:
Water:
Diversen:

TOILET
Vloer:
Wanden:
Plafond:
Elektra:
Sanitair:

WOONKAMER
Vloer:
Wanden:
Plafond:
Elektra:

KEUKEN
Vloer:
Wanden:
Plafond:
Inrichting:

TRAPKAST
Vloer:
Wanden:
Plafond:
Elektra:

Verwarming:
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Cementgebonden dekvloer;
Behang klaar;
Beton behandeld met fijn structuur spuitwerk;
1 lichtpunt met enkelpolige schakelaar woning 23;24;29;30;
2 lichtpunten met enkelpolige schakelaar woningen 18 t/m 22 en 25 t/m 28;
1 enkele wandcontactdoos gecombineerd;
1 complete belinstallatie;
1 gekoppelde rookmelder;

(TECHNISCHE RUIMTE)

Prefab bodemplaat voorzien van uitsparingen voor nutsvoorzieningen;
Plaatmateriaal underlayment;
Beton afgewerkte zolderplaten;
Verdeelkast, benodigde automaten en aard lek schakelaars;
Watermeterbeugel incl. door waterleiding bedrijf te plaatsen meter;
Montagebord;
Glasvezel aansluiting;
Diverse koud waterleidingen naar tappunten;
Ventilatie volgens bouwbesluit;

(TOILETRUIMTE) BEGANE GROND

Standaard tegels diverse kleuren volgens voorbeeld;
Standaard tegels diverse kleuren volgens voorbeeld;
Beton behandeld met fijn structuur spuitwerk;
1 lichtpunt met enkelpolige schakelaar;
Zie overzicht sanitair;

(VERBLIJFSRUIMTE)

Cementgebonden dekvloer;
Behang klaar;
Beton behandeld met fijn structuur spuitwerk, naden niet dichtgezet;
2 plafondlichtpunten;
4 dubbele wandcontact dozen;
2 aansluitpunten bedraad utp;
1 leiding t.b.v. thermostaat met wanddoos;
1 leiding t.b.v. ventilatiesysteem met wanddoos;

(VERBLIJFSRUIMTE)

Cementgebonden dekvloer;
Behang klaar;
Beton behandeld met fijn structuur spuitwerk, naden niet dicht gezet;
Standaard keuken voorzien van inductie kookplaat, recirculatie wasemkap, vaatwasser, combi oven/magnetron
en geïntegreerde onderbouw koelkast, allen merk Whirpool. Keuze uit diverse kleuren kasten, werkbladen en
handgrepen. Ventilatie volgens bouwbesluit;
1 lichtpunt;
2 dubbele wandcontactdozen;
benodigde wandcontactdozen ten behoeven van keukenapparatuur;
1 centraal regelsysteem ten behoeve van de afzuigunit;

(BERGINGSRUIMTE)

Cementgebonden dekvloer;
Behang klaar;
Beton afgewerkte zolderplaat;
1 lichtpunt d.m.v. enkelpolige schakelaar;
1 dubbele wandcontactdoos;
1 afgifte toestel verwarming, 1 boiler, beide eigendom energie maatschappij;

SLAAPKAMER
Vloer:
Wanden:
Plafond:
Elektra:

Diversen:

SLAAPKAMER
II/III
Vloer:
Wanden:
Plafond:
Elektra:

(VERBLIJFSRUIMTE) VERDIEPING (WONING 18/28 OOK BEGANE GROND)
Cementgebonden dekvloer;
Behang klaar;
Gipsplaat met fijn structuur spuitwerk;
1 plafond lichtpunt d.m.v. enkelpolige schakelaar;
3 dubbele wandcontactdozen;
2 aansluitpunten UTP bedraad;
Vensterbanken natuursteenachtig materiaal;

(VERBLIJFSRUIMTE) VERDIEPING WONING 24

BADKAMER

Cementgebonden dekvloer;
Behang klaar;
Gipsplaat met fijn structuur spuitwerk;
1 lichtpunt d.m.v. enkelpolige schakelaar;
3 dubbele wandcontactdozen;
1 aansluitpunt UTP bedraad;
Vensterbanken natuursteen achtig materiaal;

Sanitair:
Diverse:

TOILET

Standaard tegels diverse kleuren volgens voorbeeld;
Standaard tegels diverse kleuren volgens voorbeeld;
Gipsplaat met fijn structuur spuitwerk;
1 plafond lichtpunt en 1 wand lichtpunt d.m.w. serie schakelaar;
1 dubbele wandcontactdoos;
1 compleet centraal aardingspunt;
Zie overzicht sanitair;
Toilet in de badkamer

Vloer:
Wanden:
Plafond:
Elektra:
Sanitair:

(TOILETRUIMTE) VERDIEPING WONING 24/30

OVERLOOP

Standaard tegels diverse kleuren volgens voorbeeld;
Standaard tegels diverse kleuren volgens voorbeeld;
Beton behandeld met fijn structuur spuitwerk;
1 lichtpunt met enkelpolige schakelaar;
Zie overzicht sanitair;

(VERKEERSRUIMTE) VERDIEPING

Diversen:

(BERGINGSRUIMTE) WONING 18 T/M 22 EN 25 T/M 28

Diversen:
Vloer:
Wanden:
Plafond:
Elektra:

Vloer:
Wanden:
Plafond:
Elektra:

ZOLDER
Vloer:
Wanden:
Plafond:
Elektra:

Ventilatie:

(SANITAIRE RUIMTE) VERDIEPING(WONING 18/28 OOK BEGANE GROND)

Cementgebonden dekvloer;
Behang klaar;
Gipsplaat met fijn structuur spuitwerk;
1 lichtpunt d.m.v. enkelpolige schakelaar;
1dubbele wandcontactdoos ;
1 Gekoppelde rookmelder;
Balustrade;
Houten vloer;
Gips op houtskelet wanden;
Gipsplaat met fijn structuur spuitwerk;
1 lichtpunt d.m.v. enkelpolige schakelaar;
3 dubbele wand contact dozen;
1 afzuig motor ventilatie box;

Ongeacht hetgeen overigens in deze technische omschrijving is bepaald
gelden onverkort de bepalingen uit de Garantie- en waarborgregeling en de
modelovereenkomst zoals gehanteerd en voorgeschreven door Woningborg. Ingeval
enige bepaling in deze technische omschrijving daarmee onverenigbaar mocht
zijn c.q. nadeliger mocht zijn voor de verkrijger, prevaleren onverkort steeds de
bovengenoemde bepalingen van Woningborg.
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Elektra:

(VERKEERSRUIMTE)
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Wegwijzer bij aankoop

Daarin wordt aangegeven welke gedeelten voor privé en welke gedeelten voor
gemeenschappelijk gebruik bestemd zijn. Voor het beheer van de gemeenschappelijke
zaken wordt een Vereniging van Eigenaren opgericht door de notaris. Iedere eigenaar
van een appartement wordt automatisch lid van deze vereniging. Het dagelijks gebruik
van het gebouw en de daaruit voortvloeiende kosten (zoals energieverbruik algemene
ruimten, schoonmaak en onderhoud, e.d.) zullen geregeld worden in de Vereniging van
Eigenaren. Binnen het plan De Beukenhof zal één Vereniging van Eigenaren worden opgericht
voor de 13 appartementen (woningen) tezamen.

EIGENDOMSOVERDRACHT

De notariële levering (eigendomsoverdracht) van het appartementsrecht kan pas plaatsvinden
nadat de splitsing in appartementsrechten van de Vereniging van Eigenaren heeft
plaatsgevonden. De notariële levering geschiedt door middel van een zogenaamde ‘akte van
levering’ bij de notaris. Meestal zal bij deze eigendomsoverdracht tevens uw hypotheekakte
door de notaris worden opgesteld. In de koop en aannemingsovereenkomst wordt de uiterste
datum van notariële levering vermeld. Wees erop bedacht dat u hiervoor tijdig een afspraak
maakt bij de notaris. Vóór de afgesproken datum van notarieel transport zendt de notaris u
een afrekening waarop het totale verschuldigde bedrag tot die datum is aangegeven. Op de
afrekening wordt tevens vermeld welk bedrag de notaris zal ontvangen van uw geldgever (bijv.
de hypotheekbank) en welk bedrag u eventueel zelf tijdig aan de notaris moet overmaken
(dit laatste is het geval indien u een deel van de aankoop wilt betalen met eigen geld). De
overdrachtskosten worden u niet in rekening gebracht en zullen worden, u koop dus vrij op
naam ( VON).

MEER- EN MINDERWERK

U overweegt de aankoop van een woning in het plan De
Beukenhof. Om u alvast voor te bereiden op de stappen
die u daarna gaat doormaken, geven wij hier een
overzicht van de gang van zaken.
HET TEKENEN VAN DE KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST

Indien u besluit tot koop over te gaan wordt er een koop en aanneemovereenkomst opgesteld.
Door ondertekening ervan, komt tussen u en de aannemer een overeenkomst tot stand
waarmee u zich verplicht tot koop van de grond en het betalen van de aanneem som, terwijl
de aannemer zich door mede ondertekening verplicht tot het bouwen van bouwen en de
levering van de woning. De aannemingsovereenkomst zal worden opgesteld conform de
modelovereenkomst van Woningborg. Nadat de overeenkomst door u én de aannemer in
tweevoud is ondertekend, ontvangt u hiervan het origineel. Het andere origineel wordt naar de
notaris gezonden die de notariële akte van eigendomsoverdracht kan voorbereiden.
De termijnbetaling geschiedt conform de termijnregeling welke in de aannemingsovereenkomst
is opgenomen. De tijdens de bouw door u te betalen termijnen vallen uiteen in:
- koopsom voor de grond (wordt betaald bij notarieel transport van de grond)
- bouwtermijnen welke verstrijken naar gelang de bouw vordert.
Na ondertekening van de koop en aannemingsovereenkomst ontvangt u facturen voor de op dat
moment vervallen termijnen. In de praktijk zal dat de grondtermijn zijn en de eventuele tot dat
moment vervallen bouwtermijnen.
Telkens wanneer de bouw zover is gevorderd dat één van de termijnen is vervallen ontvangt u
daarvoor een factuur. Als u nog niet naar de notaris bent geweest voor de eigendomsoverdracht
(de notariële levering), hoeft u de tot dan toe ontvangen facturen nog niet te betalen. Deze
facturen worden bij de notariële levering verrekend. Indien daardoor de betaaltermijn van de
factuur (14 dagen) verloopt, zal de notaris u de rentekosten tevens in rekening brengen.
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U hebt twee keuzes:
1) u betaalt de facturen met eigen middelen
(u maakt dan het verschuldigde bedrag over
aan
2) de annnemer o.v.v. het factuurnummer) of
u stuurt zo spoedig mogelijk de factuur voorzien van uw akkoord - naar uw
financiële instelling, bijvoorbeeld uw
hypotheekbank.

U blijft in alle gevallen verantwoordelijk voor
tijdige betaling aan de aannemer Bij te late
betaling worden rentekosten in rekening
gebracht.

APPARTEMENTSRECHT

Bij de aankoop van een appartement,
koopt u enerzijds uw eigen woning (het
appartementsrecht) en anderzijds een
aandeel in het totale appartementengebouw
en de daarbij behorende grond. U wordt
namelijk ook mede eigenaar van de grond
en de gezamenlijke ruimten in het gebouw,
bijvoorbeeld: het trappenhuis, het dak, de
gevel, een eventuele gezamenlijke berging
e.d. Het appartementencomplex wordt door
middel van een akte van splitsing door de
notaris verdeeld in een aantal zogenoemde
appartementsrechten.

OPLEVERING

Wij realiseren ons dat u zo spoedig mogelijk wilt weten wanneer uw appartement klaar is voor
bewoning. In de laatste periode direct voorafgaand aan de oplevering gebeurt er nog erg veel
aan de afwerking van uw appartement, hetgeen vaak moeilijk te bepalen is voor een derde. In
deze periode zijn wij erg afhankelijk van leveranties, mogelijk werktempo van onderaannemers
en eventuele weersomstandigheden. Wij zijn daarom niet in staat lange tijd van tevoren de
definitieve datum van oplevering aan u door te geven. Wij vragen daarvoor uw begrip. U
ontvangt in ieder geval minimaal twee weken voor de oplevering van ons een schriftelijke
uitnodiging met definitieve datum en het tijdstip van de oplevering van het privégedeelte
van het appartement. Het privégedeelte van het appartement wordt ‘bezemschoon’
opgeleverd. Het sanitair, de tegelwerken en de glasruiten worden schoon opgeleverd.
Samen met een vertegenwoordiger van De aannemer inspecteert u uw appartement voor
oplevering. Tijdens de inspectie worden geconstateerde onvolkomenheden schriftelijk
vastgelegd. De geconstateerde onvolkomenheden worden zo snel mogelijk, doch uiterlijk
binnen 3 maanden verholpen. Uitzondering hierop zijn situaties waarbij levertijden of
weersomstandigheden dit onmogelijk maken. De oplevering van de gemeenschappelijke
delen in het appartementengebouw kan op een ander tijdstip plaatsvinden. De Vereniging van
Eigenaren krijgt hiervoor een aparte uitnodiging. De algemene ruimten worden ‘bezemschoon’
opgeleverd, tegelwerken en glasruiten worden schoon opgeleverd. Om u meer zekerheid
te bieden zal de aannemer bij oplevering een bankgarantie van 5% van de aanneemsom
bij de notaris in bewaring geven. Indien de aannemer niet aan haar verplichtingen voldoet
kunt u via de notaris uitbetaling van deze bankgarantie aanvragen, zoals geregeld is in uw
aannemingsovereenkomst.

SLEUTELOVERHANDIGING

Als u aan al uw financiële verplichtingen hebt voldaan en de notariële levering van het
appartement heeft plaats gevonden, ontvangt u direct bij oplevering de sleutels van uw
appartement. Het in ontvangst nemen van de sleutels betekent dat het appartement aan u is

ONDERHOUDSPERIODE

Gedurende zes maanden nadat u de
sleutels hebt ontvangen kunt u ons
schriftelijk mededelen of
nieuwe onvolkomenheden zijn
ontstaan. Wij zullen onvolkomenheden
z.s.m. verhelpen. Hiertoe vallen niet de
onvolkomenheden die zijn ontstaan
als gevolg van onzorgvuldig gebruik
of het ‘werken’ van materialen.
Verliest u daarbij niet uit het oog
dat het appartement is gebouwd
uit ‘levende’ materialen die nog
kunnen gaan ‘werken’. Zodra u
binnen zes maanden na oplevering
een onvolkomenheid aan ons meldt,
zullen wij u z.s.m. mededelen of deze
valt onder de onderhoudsperiode en
indien dat het geval is, binnen welke
termijn we deze zullen verhelpen.
Nadat de onvolkomenheden zijn
verholpen, worden wij geacht aan onze
verplichtingen te hebben voldaan.
Tot slot
Deze brochure is nauwkeurig en met
zorg samengesteld aan de hand van
gegevens en tekeningen, verstrekt
door onder andere de architect en
de adviseurs van dit plan alsmede de
gemeente Schijndel en haar adviseurs.
De in deze brochure weergegeven
impressies geven slechts een beeld van
de te bouwen appartementen en de
directe omgeving. Hieraan kunnen dan
ook geen rechten worden ontleend.
De aannemer is gerechtigd tijdens
de (af)bouw die wijzigingen in het
bouwplan aan te brengen, waarvan
de noodzakelijkheid bij de uitvoering
blijkt, mits deze wijzigingen geen
afbreuk doen aan waarde, kwaliteit,
uiterlijk, aanzien en bruikbaarheid van
het appartement ; deze wijzigingen
zullen geen der partijen enig recht
geven tot het vragen van vergoeding
van mindere of meerdere kosten. De
aannemer zal de wijzigingen, tenzij
die van zeer ondergeschikte aard
zijn, registreren op een lijst die op de
bouwplaats ter inzage zal liggen. De
op de tekening ingeschreven maten
zijn ‘circa’-maten, uitgedrukt in
millimeters.
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BETALEN VAN FACTUREN

Nadat de notariële levering heeft
plaatsgevonden dient u er wel zorg voor
te dragen dat de daarna door u ontvangen
bouwtermijnen binnen 14 dagen worden
betaald.

Nadat u de koop-/aannemingsovereenkomst heeft getekend, zal er met u overleg plaats vinden
over eventuele gewenste meer-minderwerk. U dient er rekening mee te houden dat mogelijk
om technische redenen niet al uw wensen kunnen worden ingewilligd. Dit mede vanwege het
feit dat het privégedeelte bij oplevering moet voldoen aan de garantienormen en het door ‘de
Landelijke overheid’ vastgestelde ‘Bouwbesluit’. Om uw garanties te waarborgen, dienen alle
meerwerk opdrachten alleen via de aannemer geregeld te worden. U dient er rekening mee
te houden dat meerwerk de geplande oplevering kan verschuiven. De aannemer is daarom
gerechtigd het aantal werkbare werkdagen aan te passen middels de meerwerk offerte. Ook
kunnen sommige verzoeken met betrekking tot minderwerk geweigerd worden, indien deze
een direct gevolg kunnen hebben op de garantierechten van de verkrijgers van bijvoorbeeld
naast of ondergelegen privé gedeelten. De mogelijke wijzigingen/aanpassingen zullen in
overleg met uw contactpersoon bij de aannemer kortgesloten worden. De mogelijkheid hiervan
ligt ter beoordeling van de aannemer. Werkzaamheden door derden, niet zijnde de bouwkundig
aannemer en/of zijn onderaannemers, zijn tijdens de bouw niet toegestaan.

opgeleverd. U bent vanaf dat moment
verantwoordelijke en aansprakelijk
voor schade aan uw appartement.

Nog vragen ?

Onze makelaar ontvangt u graag om u
desgewenst nog meer tekst en uitleg te
geven.
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Altis keukens

Kwaliteit & uitstraling

Keukens kerkwoningen

_Altis keukens

_Altis keukens
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Rabobank
U gaat een woning kopen op de nieuwbouwlocatie De Beukenhof in Wijbosch? Dan
krijgt u ook te maken met een nieuwe hypotheek. Rabobank Hart van De Meierij
kent de lokale woningmarkt. De adviseur kijkt graag samen met u naar de financiële
situatie en de mogelijkheden die er voor u zijn. Zo kunt u zelf een goede keuze maken,
voor nu en later.
KOM TOT EEN DOORDACHT BESLUIT MET ONS HYPOTHEEKADVIES.

Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. En zo is het ook methypotheekadvies. Juist als je kennis en ervaringen, ideeën en
ambities met elkaar deelt, weet je meer. En bereik je meer. Tijdens het gesprek leggen we u niet alleen opties voor, maar bieden we u een concreet
en helder advies waar u echt mee geholpen bent. Nu en in de toekomst. We bekijken dus niet alleen hoeveel u kúnt lenen, maar vooral ook hoeveel
u wílt lenen. En of u de lasten van uw lening kunt blijven betalen. Ook als u met pensioen gaat of als het anders loopt dan verwacht. Zo kunt u zelf
een weloverwogen besluit nemen.

ZET ONLINE DE EERSTE STAP.

Maak een afspraak.

Wilt u uw woonmogelijkheden verkennen?
Maak een afspraak voor een
hypotheekadviesgesprek met één van onze
adviseurs op (0413) 491 491.

_Rabobank

_Rabobank

Met het Rabobank Hypotheekdossier kunt u online alvast een uitgebreide berekening maken. U kunt bijvoorbeeld berekenen hoeveel u kunt
lenen en wat u daarvoor per maand betaalt. Ook de documenten die nodig zijn voor het adviesgesprek, kunt u uploaden via het Rabobank
Hypotheekdossier. U vindt het Rabobank Hypotheekdossier op www.rabobank.nl/hypotheekdossier. Als u dit doet, betaalt u een lager bedrag aan
advieskosten. Door deze goede voorbereiding kan in het gesprek alle aandacht uitgaan naar onderwerpen die er voor u echt toe doen.
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Bijlage overzicht
SCHAALTEKENINGEN WONING 28
SCHAALTEKENINGEN WONING 18

3140
2400

2140

1950

Entree
7 m²

k euk en

3955

3445

3345

Z older
7 m²

Z older
13 m²

Buiten ruimte
2 m²

W oonk amer
31 m²

6860

4745

Slaapk amer
13 m²

Badk amer
4 m²

Slaapk amer
14 m²
Slaapk amer
13 m²

3445

3945

Slaapk amer
14 m²

O v erloop
6 m²

2350

2850

1200

1011

Entr ee
8 m²

3955

Badkamer
12 m²

Inloopk as t
4 m²

3955

O verloop
Badkamer 6 m²
4 m²

2510

2510

4040

6860

Badkamer
9 m²

k euk en

4140

2575

T oilet
1 m²

3410

4175

960

2850

930

2500

2575

1900

2040

4175

1200

T oilet
1 m²

1011

900

1030

3040
1950

2350

900

960

3945

1900

1626

w oonk amer
32m²

Bui ten ruimte
3 m²

Buit en ruimt e
12 m²

Buiten ruimte
12 m²

4140

2590

3730
4246

SCHAALTEKENINGEN WONING 29 - 22 & 25 27

1900

2140

SCHAALTEKENINGEN WONING 29

3140
1950

1030

960
2295

4140

Entr ee
7 m²

O v erloop
6 m²

3955

Slaapk amer
14 m²

Buit en ruimt e
8 m²

Z older
7 m²

k euk en

Bi jk euken
4 m²

w oonk amer
37 m²

Slaapk amer
13 m²

K euk en

Entree
5 m²

Badk amer
6 m²

Buiten ruimte
12 m²

2586

2450

1344

T oilet
3 m²

1401

Buit en ruimt e
2 m²

2845

Woonk amer
32 m²

2150

6860

4265

2500

V erbli jf sruimte
7 m²

1615

3625

Wasruimte
1 m²

3445

3945

2575

2916

2850

Badk amer
4 m²

2350

T oile t
1 m²

2400

6180

4175

1200

1011

2586

5875

900

3900

4020

3630
980

4140

SCHAALTEKENINGEN WONING 30
3900

2586
2586

6180
2450

2916

900

2050

4320

6070

5400

3085

4800
5520

3630

Buiten ruimte
16 m²

Bui ten ruimt e
11 m²

Buiten ruimte
8 m²

3085

11770

SCHAALTEKENINGEN WONING 24

4285

4285

4050

2585

Slaapk amer
9 m²

50

6990

2400
980

Ins tallatie W asruimte toile t
3 m²
3 m²
1 m²

badk amer
8 m²

1344

T oile t
3 m²

1355

Badk amer
5 m²

2605

Entr ee
5 m²

3685

2295

Slaapk amer
13 m²

5515

K euk en

4215

Slaapk amer
12 m²

1344

T oile t
1 m²

1401

1100

Badk amer
7 m²

870

1250

Slaapk amer
37 m²

Slaapk amer
11 m²

2240

6860

k euk en

2220

2220

Badk amer
6 m²

T oile t
3 m²

Bi jk euk en
8 m²

2450

4560

1223

Tr apkas t
1 m²

2845

Entr ee
4 m²

Slaapk amer
9 m²

2705

2195

2200

917

4265

Woonk amer
45 m²

k euk en

1401

2150

1615

Bi jk euken
4 m²

T oile t
1 m²

4310

5875

2500

Slaapk amer
12 m²

1270

3625

Woonkamer
36 m²

V erbli jf sruimte
6 m²

Woonk amer
51 m²
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Slaapk amer
26 m²

Entr ee
5 m²

2585

SCHAALTEKENINGEN WONING 23

2130

4740

2150

3260

972
4320

3600
4800

2295

1810

1810

980

3085

2400
980
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Abeco “Sterk in ontwikkeling”
Pastoor van Vroonhovenstraat 26

Woonaccent Makelaars Meierijstad
De Glazen Boederij 6

5482 VA Schijndel

5481 AV Schijndel

+31 (0)73 543 00 00

+31 (0)73 544 21 00

info@abecobedrijven.nl

j.kroon@woonaccent.nl

www.abecobedrijven.nl

www.woonaccent.nl

KIJK EENS OP WWW.BEUKENHOFWIJBOSCH.NL

