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GROEN WONEN IN STIJL
Onder de rook van Tilburg en Eindhoven, op de grens met onze zuiderburen ligt heel centraal het 
pittoreske Reusel-De Mierden. Aan de randweg hiervan ontstaat nieuwbouwproject Molenwijck 
Reusel. Wonen in een groene en rustige omgeving met alle faciliteiten binnen handbereik is wat het 
leven zo aantrekkelijk maakt. 

Gemeente Reusel-De Mierden is in 1997 samengevoegd met gemeente Hooge en Lage Mierde en telt ruim 13.000 
inwoners. Het is omgeven door een prachtig variërend natuurschoon van de Kempen, dat uit bossen, vennen en 
landerijen bestaat. Maar ook uitgebreid shoppen, een cultureel- of culinair uitstapje vindt u op steenworp afstand. In 
slechts 25 minuten, met de auto, bent u in het bruisende hart van Tilburg of Eindhoven en iets verderop ligt Turnhout 
(België). 

Nieuwbouwproject Molenwijck Reusel bestaat uit twee deelprojecten namelijk Parkweg en Parkcentrum. Bij beide 
projecten zal het accent liggen op de kleur wit en zijn de materialen voor de bouw geselecteerd op kwaliteit en duur-
zaamheid. Uiteraard worden alle woningen volgens de BENG-norm (Bijna Energieneutrale Gebouwen) uitgevoerd. Een 
luchtwarmtepomp en voldoende zonnepanelen maken daarom standaard onderdeel uit van het pakket, waardoor de 
woningen minimaal het energielabel A++ zullen ontvangen.

Project Parkweg bestaat uit twee-laags woningen. Deze zijn van het type vrijstaand, twee-onder-een-kapwoning en 
semi-bungalows. Alle woningen worden gebouwd onder een moderne en strakke architectuur en zijn ruim van opzet. 
In het Parkcentrum worden 31 woningen gerealiseerd. Deze wijk biedt ruimte voor tussen- en hoekwoningen, enke-
le met een speelse kopgevel. Een aantal woningen in het Parkcentrum zijn speciaal ontworpen voor starters. Deze 
2-laags woningen vormen een perfecte basis, waarbij uiteraard extra aandacht is gegeven aan betaalbaarheid.
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CENTRAAL GELEGEN - RUSTIGE OMGEVING - GROEN EN VRIJ WONEN - RUIMTE VOOR STARTERS 

KINDVRIENDELIJK - GELIJKVLOERS WONEN MOGELIJK



De Parkweg bestaat uit ruime twee-laags woningen. Deze zijn van het type vrijstaand, twee-onder-een-kapwoning 
en semi-bungalow. Alle woningen worden gebouwd onder een moderne en strakke architectuur. Bovendien wor-
den hoogwaardige en luxe materialen gebruikt. Uiteraard is veel aandacht besteedt aan de duurzaamheid van de 
woningen. Deze voldoen aan de BENG-norm (Bijna Energieneutrale Gebouwen), zijn voorzien van een warmtepomp 
en zonnepanelen.

MOLENWIJCK PARKWEG

TYPE A (KAVELNR. 12)
Vrijstaande woning

TYPE B (KAVELNRS. 2 & 3)
Twee-onder-een kapwoningen

TYPE B1 (KAVELNRS. 4 & 7)
Vrijstaande woning

TYPE C (KAVELNRS. 8, 9, 10, 11)
Twee-onder-een kapwoningen

TYPE D (KAVELNRS. 5 & 6)
Twee-onder-een kapwoningen

TYPE E (KAVELNRS. 13 & 14)
Semi-bungalows

TYPE F (KAVELNR. 15)
Vrijstaande woning

TYPE G (KAVELNR. 1)
Vrijstaande woning

76
Deze brochure geeft een impressie van de woningen, maar is geen contractstuk. 
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• HOOGWAARDIG MATERIAALGEBRUIK

• PERCELEN VAN CA. 250 - 700 M2

• INHOUD VAN CA. 479 - 776 M3

PRIJZEN VANAF € 395.000,- V.O.N.

“Alle woningen worden gebouwd onder
een moderne en strakke architectuur”
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VRIJSTAANDE WONING TYPE A (KAVEL 12)

Vrijstaande woning

Zeer energiezuinig energie label A++ 

Warmtepomp en zonnepanelen

Inclusief hoogwaardig sanitair en tegels

4 Slaapkamers waarvan 1 op begane grond

2 Badkamers, waarvan 1 op begane grond

Hoogwaardig materiaalgebruik, zoals zinken 
hemelwaterafvoeren en aluminium kozijnen

Grote tuin

Volop meerwerk opties mogelijk

2 Parkeerplaatsen op eigen terrein

Met garage/berging
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WAT U MOET WETEN OVER TYPE A

A



 

VRIJSTAANDE WONING TYPE A (KAVEL 12)VRIJSTAANDE WONING TYPE A (KAVEL 12)

1110

INDELINGSSUGGESTIE BEG. GR.

Perceelgrootte
Gebruiksoppervlakte woning
Bruto inhoud woning

ca. 681 m2

ca. 176,8 m2

ca. 776 m3

INDELINGSSUGGESTIE  VERD.

GEGEVENS WONING
Woonkamer/keuken
Slaapkamer Begane grond
Slaapkamer Verdieping
Slaapkamer Verdieping
Slaapkamer Verdieping
Badkamer Begane grond
Badkamer Verdieping

ca. 68 m2

ca.  21 m2

ca. 16 m2

ca. 12 m2

ca. 12 m2

ca.  6 m2

ca.  9 m2

OPPERVLAKTES DIVERSE RUIMTES

*Sanitair & tegels inbegrepen in de koopsom. Keuken is niet inbegrepen in de koopsom. Indelingsstudies en vermelde 
oppervlaktes zijn indicatief en kunnen gespiegeld zijn weergegeven, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 
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2-ONDER-1 KAP WONINGEN TYPE B (KAVEL 2 & 3)

1312

B

Halfvrijstaande woning

Zeer energiezuinig energie label A++ 

Warmtepomp en zonnepanelen

Inclusief hoogwaardig sanitair en tegels

Hoogwaardig materiaalgebruik, zoals zinken 
hemelwaterafvoeren en aluminium kozijnen

4 Slaapkamers waarvan 1 op begane grond

2 Badkamers, waarvan 1 op begane grond

Volop meerwerk opties mogelijk

2 Parkeerplaatsen op eigen terrein

Met inpandige buitenberging

Met carport

WAT U MOET WETEN OVER TYPE B



 

2-ONDER-1 KAP WONINGEN TYPE B (KAVEL 2 & 3)2-ONDER-1 KAP WONINGEN TYPE B (KAVEL 2 & 3)

1514

INDELINGSSUGGESTIE BEG. GR. 

Perceelgrootte
Gebruiksoppervlakte woning
Bruto inhoud woning

vanaf ca. 370 m2

ca. 151,8 m2

ca. 594 m3

INDELINGSSUGGESTIE  VERD.

GEGEVENS WONING

*Sanitair & tegels inbegrepen in de koopsom. Keuken is niet inbegrepen in de koopsom. Indelingsstudies en vermelde 
oppervlaktes zijn indicatief en kunnen gespiegeld zijn weergegeven, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 

Woonkamer/keuken
Slaapkamer  Begane grond
Slaapkamer Verdieping
Slaapkamer Verdieping
Slaapkamer Verdieping
Badkamer Begane grond
Badkamer Verdieping

ca. 60 m2

ca. 14 m2

ca. 16 m2

ca. 14 m2

ca.  9 m2

ca.  4 m2

ca.  8 m2

OPPERVLAKTES DIVERSE RUIMTES
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VRIJSTAANDE WONINGEN TYPE B1 (KAVEL 4 & 7)

1716

B1

Vrijstaande woning

Zeer energiezuinig energie label A++

Warmtepomp en zonnepanelen

Inclusief hoogwaardig sanitair en tegels

Hoogwaardig materiaalgebruik, zoals zinken 
hemelwaterafvoeren en aluminium kozijnen

3 Slaapkamers

Volop meerwerk opties mogelijk

2 Parkeerplaatsen op eigen terrein

Met inpandige buitenberging

Met carport

WAT U MOET WETEN OVER TYPE B1



 
VRIJSTAANDE WONINGEN TYPE B1 (KAVEL 4 & 7)VRIJSTAANDE WONINGEN TYPE B1 (KAVEL 4 & 7)

1918

INDELINGSSUGGESTIE BEG. GR.

Perceelgrootte
Gebruiksoppervlakte woning
Bruto inhoud woning

vanaf ca. 351 m2

ca. 154,3 m2 

ca. 607 m3 

INDELINGSSUGGESTIE  VERD.

GEGEVENS WONING
Woonkamer/keuken
Slaapkamer
Slaapkamer
Slaapkamer
Badkamer

ca. 70 m2

ca. 16 m2

ca. 14 m2

ca.  9 m2

ca.  8 m2

OPPERVLAKTES DIVERSE RUIMTES

*Sanitair & tegels inbegrepen in de koopsom. Keuken is niet inbegrepen in de koopsom. Indelingsstudies en vermelde 
oppervlaktes zijn indicatief en kunnen gespiegeld zijn weergegeven, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 
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2-ONDER-1 KAP WONINGEN TYPE C (KAVELS 8, 9, 10, 11)

2120

C

Parkweg type C

Halfvrijstaande woning

Zeer energiezuinig energie label A++ 

Warmtepomp en zonnepanelen

Inclusief hoogwaardig sanitair en tegels

Hoogwaardig materiaalgebruik, zoals zinken 
hemelwaterafvoeren en aluminium kozijnen

4 Slaapkamers waarvan 1 op begane grond

2 Badkamers, waarvan 1 op begane grond

Volop meerwerk opties mogelijk

2 Parkeerplaatsen op eigen terrein

Met buitenberging op achterterrein

WAT U MOET WETEN OVER TYPE C



 

2-ONDER-1 KAP WONINGEN TYPE C (KAVELS 8, 9, 10, 11)2-ONDER-1 KAP WONINGEN TYPE C (KAVELS 8, 9, 10, 11)

2322

INDELINGSSUGGESTIE BEG. GR.

Perceelgrootte
Gebruiksoppervlakte woning
Bruto inhoud woning

vanaf ca. 275 m2

ca. 131,6 m2

ca. 513 m3

INDELINGSSUGGESTIE VERD.

GEGEVENS WONING

*Sanitair & tegels inbegrepen in de koopsom. Keuken is niet inbegrepen in de koopsom. Indelingsstudies en vermelde 
oppervlaktes zijn indicatief en kunnen gespiegeld zijn weergegeven, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 

Woonkamer/keuken
Slaapkamer Begane grond
Slaapkamer Verdieping
Slaapkamer Verdieping
Slaapkamer Verdieping
Badkamer Begane grond
Badkamer Verdieping

ca. 46 m2

ca. 14 m2

ca. 15 m2

ca. 10 m2

ca.  9 m2

ca.  5 m2

ca.  4 m2

OPPERVLAKTES DIVERSE RUIMTES
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2-ONDER-1 KAP WONINGEN TYPE D (KAVELS 5 & 6)

2524

D

Parkweg type D

Halfvrijstaande woning

Zeer energiezuinig energie label A++ 

Warmtepomp en zonnepanelen

Inclusief hoogwaardig sanitair en tegels

Hoogwaardig materiaalgebruik, zoals zinken 
hemelwaterafvoeren en aluminium kozijnen

3 Slaapkamers

Volop meerwerk opties mogelijk

2 Parkeerplaatsen op eigen terrein

Met inpandige buitenberging
WAT U MOET WETEN OVER TYPE D



 

2-ONDER-1 KAP WONINGEN TYPE D (KAVELS 5 & 6)2-ONDER-1 KAP WONINGEN TYPE D (KAVELS 5 & 6)

2726

INDELINGSSUGGESTIE BEG. GR.

Perceelgrootte
Gebruiksoppervlakte woning
Bruto inhoud woning

vanaf ca. 245 m2

ca. 121,1 m2

ca. 476 m3

INDELINGSSUGGESTIE VERD.

GEGEVENS WONING
Woonkamer/keuken
Slaapkamer
Slaapkamer
Slaapkamer
Badkamer

ca. 54 m2

ca. 15 m2

ca.  9 m2

ca.  8 m2

ca.  6 m2

OPPERVLAKTES DIVERSE RUIMTES

*Sanitair & tegels inbegrepen in de koopsom. Keuken is niet inbegrepen in de koopsom. Indelingsstudies en vermelde 
oppervlaktes zijn indicatief en kunnen gespiegeld zijn weergegeven, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 
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SEMI-BUNGALOW TYPE E (KAVELS 13 & 14)

2928

E

Halfvrijstaande semi-bungalow

Zeer energiezuinig energie label A++ 

Warmtepomp en zonnepanelen

Inclusief hoogwaardig sanitair en tegels

3 Slaapkamers waarvan 1 op begane grond

2 Badkamers, waarvan 1 op begane grond

Hoogwaardig materiaalgebruik, zoals zinken 
hemelwaterafvoeren en aluminium kozijnen

Volop meerwerk opties mogelijk

2 Parkeerplaatsen op eigen terrein

Met (separate) buitenberging

WAT U MOET WETEN OVER TYPE E



 

SEMI-BUNGALOW TYPE E (KAVELS 13 & 14)SEMI-BUNGALOW TYPE E (KAVELS 13 & 14)

3130

INDELINGSSUGGESTIE BEG. GR.

Perceelgrootte
Gebruiksoppervlakte woning
Bruto inhoud woning

vanaf ca. 250 m2

ca. 102,9 m2

ca. 452 m3

INDELINGSSUGGESTIE VERD.

GEGEVENS WONING
Woonkamer/keuken
Slaapkamer Begane grond
Slaapkamer Verdieping
Slaapkamer Verdieping
Badkamer Begane grond
Badkamer Verdieping

ca. 30 m2

ca. 15 m2

ca. 14 m2

ca.  9 m2

ca.  5 m2

ca.  6 m2

OPPERVLAKTES DIVERSE RUIMTES

*Sanitair & tegels inbegrepen in de koopsom. Keuken is niet inbegrepen in de koopsom. Indelingsstudies en vermelde 
oppervlaktes zijn indicatief en kunnen gespiegeld zijn weergegeven, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 
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VRIJSTAANDE WONING TYPE F (KAVEL 15)

3332

F

Vrijstaande woning

Zeer energiezuinig energie label A++ 

Warmtepomp en zonnepanelen

Inclusief hoogwaardig sanitair en tegels

2 Slaapkamers

Volop meerwerk opties mogelijk

2 Parkeerplaatsen op eigen terrein

Met garage/berging
WAT U MOET WETEN OVER TYPE F



 

VRIJSTAANDE WONING TYPE F (KAVEL 15)VRIJSTAANDE WONING TYPE F (KAVEL 15)

3534

INDELINGSSUGGESTIE BEG. GR.

Perceelgrootte
Gebruiksoppervlakte woning
Bruto inhoud woning

ca. 362 m2

ca. 94 m2

ca. 455 m3

INDELINGSSUGGESTIE VERD.

GEGEVENS WONING
Woonkamer/keuken
Slaapkamer
Slaapkamer
Badkamer

ca. 47 m2

ca. 15 m2

ca. 12 m2

ca.  4 m2

OPPERVLAKTES DIVERSE RUIMTES

*Sanitair & tegels inbegrepen in de koopsom. Keuken is niet inbegrepen in de koopsom. Indelingsstudies en vermelde 
oppervlaktes zijn indicatief en kunnen gespiegeld zijn weergegeven, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 
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VRIJSTAANDE WONING TYPE G (KAVEL 1)

3736

G

Parkweg type G

Vrijstaande woning

Zeer energiezuinig energie label A++ 

Warmtepomp en zonnepanelen

Inclusief hoogwaardig sanitair en tegels

Hoogwaardig materiaalgebruik, zoals zinken 
hemelwaterafvoeren en aluminium kozijnen

3 Slaapkamers

Grote tuin

Volop meerwerk opties mogelijk

2 Parkeerplaatsen op eigen terrein

Met garage/berging

WAT U MOET WETEN OVER TYPE G



 

VRIJSTAANDE WONING TYPE G (KAVEL 1)VRIJSTAANDE WONING TYPE G (KAVEL 1)

3938

INDELINGSSUGGESTIE BEG. GR.

Perceelgrootte
Gebruiksoppervlakte woning
Bruto inhoud woning

ca. 542 m2

ca. 132,7 m2

ca. 602 m3

INDELINGSSUGGESTIE VERD.

GEGEVENS WONING
Woonkamer/keuken
Slaapkamer
Slaapkamer
Slaapkamer
Badkamer

ca. 62 m2

ca. 15 m2

ca. 12 m2

ca. 12 m2

ca.  8 m2

OPPERVLAKTES DIVERSE RUIMTES

*Sanitair & tegels inbegrepen in de koopsom. Keuken is niet inbegrepen in de koopsom. Indelingsstudies en vermelde 
oppervlaktes zijn indicatief en kunnen gespiegeld zijn weergegeven, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 
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KAVELINDELING PARKWEG MOLENWIJCK
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PARKCENTRUM



In het Parkcentrum worden 31 woningen gerealiseerd. Deze wijk biedt ruimte voor tussen- en hoekwoningen, 
enkele met een speelse kopgevel. Een aantal woningen in het Parkcentrum zijn speciaal ontworpen voor starters. 
Deze 2-laags woningen vormen een perfecte basis, waarbij uiteraard extra aandacht is gegeven aan betaalbaar-
heid.

MOLENWIJCK PARKCENTRUM

TYPE H
Hoekwoning met dwarskap (3-laags)

TYPE I
Hoekwoning met normale kap (3-laags)

TYPE J
Tussenwoning (3-laags)

TYPE K
Hoekwoning met normale kap (2-laags)

TYPE L
Tussenwoning (2-laags)

“Een aantal woningen zijn speciaal
ontworpen voor starters”

43Deze brochure geeft een impressie van de woningen, maar is geen contractstuk. 
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• ZEER ENERGIEZUINIG ENERGIE LABEL A++ 
• INHOUD VAN CA. 273 - 411 M3

•  PERCELEN VAN CA. 95 - 175 M2

PRIJZEN VANAF € 200.000,- V.O.N.
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HOEKWONING MET DWARSKAP TYPE  H

4544

H

Zeer energiezuinig energie label A++ 

Warmtepomp en zonnepanelen

Inclusief hoogwaardig sanitair en tegels

Nagenoeg alle woningen 3 slaapkamers

Met externe berging in tuin 

Volop meerwerk opties mogelijk

Enkele woningen met kopgevel

WAT U MOET WETEN OVER TYPE H



 

HOEKWONING MET DWARSKAP TYPE HHOEKWONING MET DWARSKAP TYPE H

4746

INDELINGSSUGGESTIE BEG. GR.

Perceelgrootte
Gebruiksoppervlakte woning
Bruto inhoud woning

vanaf ca. 110 m2

ca. 110 m2

ca. 411 m3

INDELINGSSUGGESTIE 1E VERD.

GEGEVENS WONING
Woonkamer/keuken
Slaapkamer
Slaapkamer
Slaapkamer
Badkamer

ca. 30 m2

ca.   5 m2

ca.   6 m2

ca.  14 m2

ca.   5 m2

OPPERVLAKTES DIVERSE RUIMTES

INDELINGSSUGGESTIE 2E VERD.

*Sanitair & tegels inbegrepen in de koopsom. Keuken is niet inbegrepen in de koopsom. Indelingsstudies en vermelde 
oppervlaktes zijn indicatief en kunnen gespiegeld zijn weergegeven, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 
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HOEKWONING MET NORMALE KAP TYPE  I

4948

I

Zeer energiezuinig energie label A++ 

Warmtepomp en zonnepanelen

Inclusief hoogwaardig sanitair en tegels

Nagenoeg alle woningen 3 slaapkamers

Met externe berging in tuin 

Volop meerwerk opties mogelijk

Enkele woningen met kopgevel 

WAT U MOET WETEN OVER TYPE I



 

HOEKWONING MET NORMALE KAP TYPE  IHOEKWONING MET NORMALE KAP TYPE  I

5150

INDELINGSSUGGESTIE BEG. GR.

Perceelgrootte
Gebruiksoppervlakte woning
Bruto inhoud woning

vanaf ca. 120 m2 

ca. 100 m2

ca. 384 m3

INDELINGSSUGGESTIE 1E VERD.

GEGEVENS WONING
Woonkamer/keuken
Slaapkamer
Slaapkamer
Slaapkamer
Badkamer

ca. 30 m2

ca.   5 m2

ca.   6 m2

ca.  14 m2

ca.   5 m2

OPPERVLAKTES DIVERSE RUIMTES

INDELINGSSUGGESTIE 2E VERD.

*Sanitair & tegels inbegrepen in de koopsom. Keuken is niet inbegrepen in de koopsom. Indelingsstudies en vermelde 
oppervlaktes zijn indicatief en kunnen gespiegeld zijn weergegeven, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 
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TUSSENWONING TYPE  J

5352

J

Zeer energiezuinig energie label A++ 

Warmtepomp en zonnepanelen

Inclusief hoogwaardig sanitair en tegels

Nagenoeg alle woningen 3 slaapkamers

Met externe berging in tuin 

Volop meerwerk opties mogelijk

WAT U MOET WETEN OVER TYPE J



 

TUSSENWONING TYPE  JTUSSENWONING TYPE  J

5554

INDELINGSSUGGESTIE BEG. GR.

Perceelgrootte
Gebruiksoppervlakte woning
Bruto inhoud woning

vanaf ca. 100 m2 

ca. 100 m2

ca. 363 m3

INDELINGSSUGGESTIE 1E VERD.

GEGEVENS WONING
Woonkamer/keuken
Slaapkamer
Slaapkamer
Slaapkamer
Badkamer

ca. 30 m2

ca.   5 m2

ca.   6 m2

ca.   14 m2

ca.    5 m2

OPPERVLAKTES DIVERSE RUIMTES

INDELINGSSUGGESTIE 2E VERD.

*Sanitair & tegels inbegrepen in de koopsom. Keuken is niet inbegrepen in de koopsom. Indelingsstudies en vermelde 
oppervlaktes zijn indicatief en kunnen gespiegeld zijn weergegeven, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 
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HOEKWONING MET NORMALE KAP 2-LAAGS TYPE  K

5756

K

Zeer energiezuinig energie label A++ 

Warmtepomp en zonnepanelen

Woning speciaal ontworpen voor starters

Met externe berging in tuin

WAT U MOET WETEN OVER TYPE K



 

HOEKWONING MET NORMALE KAP 2-LAAGS TYPE KHOEKWONING MET NORMALE KAP 2-LAAGS TYPE K

5958

INDELINGSSUGGESTIE BEG. GR.

Perceelgrootte
Gebruiksoppervlakte woning
Bruto inhoud woning

vanaf ca. 102 m2

ca. 66 m2

ca. 258 m3

INDELINGSSUGGESTIE VERD.

GEGEVENS WONING
Woonkamer/keuken
Slaapkamer
Badkamer

ca. 30 m2

ca.  10 m2

ca.   4 m2

OPPERVLAKTES DIVERSE RUIMTES

*Sanitair & tegels inbegrepen in de koopsom. Keuken is niet inbegrepen in de koopsom. Indelingsstudies en vermelde 
oppervlaktes zijn indicatief en kunnen gespiegeld zijn weergegeven, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 
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TUSSENWONING  2-LAAGS TYPE L

6160

L

Zeer energiezuinig energie label A++ 

Warmtepomp en zonnepanelen

Woning speciaal ontworpen voor starters

Met externe berging in tuin

WAT U MOET WETEN OVER TYPE L



 

TUSSENWONING  2-LAAGS TYPE LTUSSENWONING  2-LAAGS TYPE L

6362

INDELINGSSUGGESTIE BEG. GR.

   Perceelgrootte
Gebruiksoppervlakte woning
Bruto inhoud woning

vanaf ca. 97m2

ca. 66 m2

ca. 273 m3 

INDELINGSSUGGESTIE VERD.

GEGEVENS WONING
Woonkamer/keuken
Slaapkamer
Badkamer

ca. 30 m2

ca. 10 m2

ca. 4 m2

OPPERVLAKTES DIVERSE RUIMTES

*Sanitair & tegels inbegrepen in de koopsom. Keuken is niet inbegrepen in de koopsom. Indelingsstudies en vermelde 
oppervlaktes zijn indicatief en kunnen gespiegeld zijn weergegeven, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 
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ALGEMEEN
Indien u besluit één van de woningen te kopen, kunt u er zeker van zijn dat u een woning koopt van optimale kwaliteit. Hieronder geven wij een 
overzicht van het koopproces en de gang van zaken vanaf het tekenen van de koop- en aannemingsovereenkomst.

INTERESSE
Over de woning van uw voorkeur heeft u een nieuwbouwgesprek met de makelaar. De woning blijft enkele dagen voor u gereserveerd staan. 
Als u besluit te kopen, wordt een koop- en aannemingsovereenkomst opgemaakt.

HET TEKENEN VAN DE OVEREENKOMST
Met het tekenen van de koop- en aannemingsovereenkomst verplicht u zich tot het betalen van de koopprijs, terwijl de ontwikkelaar en aannemer 
zich verplichten tot de levering van de grond en de bouw van uw woning. Nadat de overeenkomst door alle partijen is getekend ontvangt u hiervan 
een kopie. Het origineel ondertekende exemplaar wordt naar de notaris gezonden die dan de notariële akte van levering (overdracht) kan opmaken.

FINANCIERING VAN UW WONING
De makelaar zal op uw verzoek door de hypotheekadviseur een opstelling laten maken van alle bijkomende kosten in verband met een financiering 
van de woning. U kunt in dit geval denken aan de afsluitprovisie voor een hypotheeklening, de notariskosten voor de hypotheekakte en eventueel 
meerwerk. Bovendien kan de hypotheekadviseur u van dienst zijn bij het aanvragen van de hypotheek.

WANNEER MOET U GAAN BETALEN
Voor de betaling van een nieuwbouwwoning geldt een termijnregeling. Dit houdt in dat u, na het ondertekenen van de akte van levering bij de notaris, 
voor elke fase van het bouwproces van uw woning een termijnnota krijgt toegestuurd. Naarmate de bouw vordert, betaalt u extra termijnen. Als 
bijvoorbeeld de vloer van uw woning is gestort, wordt dat als termijn gezien. U krijgt dan een rekening van een bepaald percentage van de koopsom. 
Uw geldverstrekker moet deze termijnnota’s binnen 14 dagen betalen. Hoe de bouwtermijnen opgesteld zijn, staat in de koop- en aannemingsover-
eenkomst. Het is mogelijk dat er al aan uw toekomstige woning gebouwd wordt voordat u de akte van levering ondertekend hebt, waardoor u na het 
tekenen al een aantal termijnen verschuldigd bent. Voor de betaling van deze termijnen hebt u recht op uitstel van betaling tot de dag waarop u bij de 
notaris de akte van levering moet gaan tekenen. Hier moet u de verschuldigde uitstelrente voldoen. De grondsom betaalt u geheel bij transport van 
de woning. De woningen worden Vrij op Naam verkocht. Dit betekent dat eventuele belastingen, kadasterkosten en de meeste notariskosten in de 
koopsom zijn inbegrepen. Kosten voor het sluiten van de hypotheek komen wel voor eigen rekening.

HYPOTHEEK TIJDENS DE BOUW
Na de notariële overdracht ontvangt u van de aannemer de termijnen. Een kopie van een termijn zendt u zo spoedig mogelijk, voorzien van hand-
tekening naar uw geldverstrekker, die dan voor betaling zorg draagt. Vanaf de transportdatum betaalt u hypotheekrente tijdens de bouw. Deze is 
opgebouwd uit de rente die u betaalt over het volledige hypotheekbedrag met daarop eventueel in mindering gebracht de te ontvangen rente over 
het nog in depot staande bedrag.

VERZEKERING
De aannemer verzekert tijdens de bouw de woningen tegen de gevolgen van brand- en stormschade. Vanaf de opleveringsdatum dient u zelf de 
woning te verzekeren.

SCHOONMAKEN EN OPLEVERING
Nadat uw woning gereed is voor oplevering wordt deze overgedragen mits aan alle financiële verplichtingen is voldaan.
Minimaal 2 weken voor de (voor)oplevering wordt u schriftelijk op de hoogte gesteld van de definitieve moment waarop de oplevering zal plaatsvin-
den. De gehele woning wordt ‘bezemschoon’ opgeleverd. Ook de beglazing, tegelwerk en het sanitair worden schoon opgeleverd. Tijdens de (voor)
oplevering worden eventuele onvolkomenheden schriftelijk vastgelegd. Deze onvolkomenheden zullen zo snel mogelijk door de aannemer worden 
verholpen. Het in ontvangst nemen van de sleutel betekent dat de woning aan de koper is opgeleverd.

ONDERHOUDSTERMIJN
Gedurende drie maanden nadat u de sleutels hebt ontvangen, kunt u de aannemer schriftelijk meedelen of er nieuwe onvolkomenheden zijn 
ontstaan, die niet het gevolg zijn van verkeerd gebruik of het ‘werken’ van materialen. Het kan zijn dat u na de oplevering nog contact wilt hebben 
over bijvoorbeeld het onderhoud van de woning of over andere aspecten. Daarvoor kunt u terecht bij de kopersbegeleiding van de aannemer, met 
wie u voor en tijdens het bouwproces ook eventueel meer- en minderwerk hebt besproken.

TOT SLOT
Heeft u als ‘toekomstige’ koper nog vragen naar aanleiding van deze informatie? Neem dan gerust contact op met de makelaar. De hierboven 
beschreven stappen en procedures kunnen in de praktijk enigszins afwijken of anders zijn, afhankelijk van bijvoorbeeld uw hypotheekverstrekker.

FROUKJE DE BEKKER | VASTGOED013

Kloosterstraat 32
5051 RD Goirle

T 013-785 24 85

info@vastgoed013.nl
www.vastgoed013.nl

 

 

VERKOPEND MAKELAARS

HYPOTHEEK ADVISEUR

WEGWIJZER VOOR AANKOOP VAN UW WONING

6766

BOX MAKELAARDIJ 

Markt 33
5531 BC Bladel

T 0497-369 193

info@boxmakelaardij.nl
www.boxmakelaardij.nl

AANNEMER



Dit project is een ontwikkeling van LBB Vastgoed.
Deze brochure is een impressie van het nieuwbouwproject en
derhalve geen contractstuk. Taal- en zetfouten voorbehouden.  
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