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Oorspronkelijk Wonen, met volop ruimte en 

doorweven met groen in een hoogwaardige 

dorpse sfeer. Op een plek, ten noordoosten van 

Apeldoorn, waar nog niet zo lang geleden de 

koeien graasden en het agrarisch ambacht in 

al haar facetten werd uitgeoefend, wordt een 

prachtige woonwijk gerealiseerd. Alle woningen 

van Oorspronkelijk Wonen dragen daar aan bij. 

Stuk voor stuk oorspronkelijk en uniek, maar ook 

degelijk gebouwd, compleet en ruim van binnen. 

Voor ieder wat wils; aan u de unieke keus…

STIJLVOL WONEN MET LANDELIJK UITZICHT
Oorspronkelijk Wonen doe je in Apeldoorn.

Oorspronkelijk Wonen in Apeldoorn staat voor stijlvol en betaalbaar 

wonen. In deze brochure maakt u kennis met 19 verschillende onder 

architectuur ontworpen ééngezinswoningen, 2^1 kapwoningen en 

vrijstaande woningen behorend tot cluster 35, de zevende fase van 

Oorspronkelijk Wonen. 

Cluster 35 kent eigenlijk 2 gezichten. 

De 9 ééngezingswoningen bee�ndigen de bebouwing langs het 

Schegpark in oostelijke richting. Het Schegpark mag vervolgens 

“overgaan in het verdere openbare landschap”.

De architectuur van deze woningen mag gezien worden als divers, 

met een frisse kleurstelling en een afwisselende verschijningsvorm.

Om de aansluiting met het openbare landschap kracht bij te zetten 

bestaat de verdere invulling van het cluster uit luxe tot zeer luxe 2^1 

kapwoningen (6 stuks) en 4 zeer fraaie vrijstaande woningen in 2 

types langs de Nijbroekseweg. De extra optiemogelijkheden zijn 

uitdagend en bieden de mogelijkheid tot levensloopbestendig 

karakter van de woning. Kenmerkend is dus de zeer royale “luchtige” 

stedenbouwkundige verkavelingsopzet die de amorfe sfeer 

ondersteunt, de opening naar het openbare landschap met het 

optimale gevoel van vrijheid. 

Door de gevarieerde stedenbouwkundige opzet, de verspringende 

rooilijnen, de kapverbijzonderingen en afwisseling in gevelbeelden is 

de buitenzijde van elk bouwblok en elke woning anders en daarmee 

uniek. Dit is met recht Oorspronkelijk Wonen in optima forma! 

Benieuwd naar alle mogelijkheden? Lees snel verder.
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Zuidbroek

Apeldoorn, omringd door schitterende natuur 

en bekend om haar parken en ‘groene’ karakter 

is een veelzijdige en gezellige plaats met ruim 

160.000 inwoners. Mede door haar centrale 

ligging en zeer goede bereikbaarheid een 

geliefde plaats om in te wonen.

Apeldoorn heeft alles wat u van een stad verwachten mag. Het centrum kent 

een uitgebreid winkelbestand en biedt veel mogelijkheden om te genieten 

van de diverse culinaire en culturele mogelijkheden. Van kleine cafés tot 

eersteklas restaurants. Familie pretpark Julianatoren, Paleis het Loo, CODA, 

Natuurpark Berg & Bos, de Apenheul en theater Orpheus bieden u volop 

vermaak en cultuur.

De kinderen nog naar school? Er zijn ruim voldoende basis- en voorgezet 

onderwijsinstellingen, maar ook gespecialiseerde vervolgopleidingen. Wilt u 

de dynamiek van Apeldoorn verruilen voor rust en ontspanning? Op de 

Veluwe kunt u heerlijk fietsen en wandelen of op andere wijze ontspannen.

Dit alles binnen handbereik!

Naast al dat moois is Apeldoorn door haar centrale ligging ook nog eens 

uitstekend bereikbaar. Door een goed openbaar vervoersnetwerk en ligging 

aan snelwegen A1 en A50 bent u snel in alle windstreken van ons land.

Oorspronkelijk wonen doe je in Apeldoorn 
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Zuidbroek is het jongste stukje Apeldoorn. 

In dit van oorsprong agrarische gebied 

wordt nu en in de toekomst wonen, 

werken en recreëren gecombineerd.

Zuidbroek, een duurzame wijk

Stijlvol en betaalbaar wonen van Oorspronkelijk Wonen wordt gerealiseerd in 

Zuidbroek. Deze wijk is ruim en groen van opzet en kent drie deelgebieden: 

Het Mozaïek, De Wellen en Het Rooster en biedt in totaal plaats aan circa 

2.500 woningen. Door verschillende architectonische thema’s krijgen de drie 

deelgebieden elk een geheel eigen karakter. Het resultaat is een bijzonder 

veelzijdige en comfortabele woon- en leefomgeving.

Naast alle dagelijkse-, winkel-, gezondheids- en onderwijsvoorzieningen 

biedt Zuidbroek ook vele recreatievoorzieningen. Verschillende parken en 

groene elementen geven de wijk een natuurlijk karakter. Jong en oud voelt 

zich thuis in Zuidbroek! Kinderen kunnen er onbekommerd op straat spelen 

en leven zich uit op één van de vele speelplekken. Op de binnenhoven maken 

de buren een gezellig praatje met elkaar en in de achtertuin zie je vrolijke 

gezinnen die genieten van het prachtige weer. Dit is echt Oorspronkelijk 

Wonen! 

Bijzonder aan de wijk Zuidbroek is het oog voor duurzaamheid en 

energiezuinigheid. Zo is gekozen voor warmtelevering door middel van 

een warmte-/krachtinstallatie (WKK). De WKK verzorgt de verwarming 

en het warme tapwater in de wijk. De keuze voor deze duurzame 

energievoorziening zorgt er ook voor dat u als bewoner zelf niet meer hoeft 

te zorgen voor het onderhoud van de verwarmingsketel. Vanzelfsprekend 

zijn de woningen van Oorspronkelijk Wonen op deze WKK aangesloten en 

profiteert ook u van deze duurzame en energiezuinige voordelen van dit 

systeem.
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A50

De woningen van Oorspronkelijk Wonen 

zijn gesitueerd in deelgebied 

‘Het Rooster’. Het Rooster is opgebouwd 

uit kleine woonclusters met daarin een 

diversiteit aan woningen. De woningen van 

Oorspronkelijk Wonen zijn gesitueerd 

rondom veilige en gezellige binnenhoven.

Het rooster biedt hoogwaardige dorpse sfeer

Deelgebied Het Rooster heeft uitsluitend een woonfunctie, er is geen doorgaand 

verkeer. Auto’s zijn er ‘te gast’, zodat kinderen onbekommerd op straat kunnen spelen.

Oorspronkelijk Wonen bestaat uit 10 verschillende clusters die elk een eigen en 

besloten karakter hebben. In elk wooncluster worden verschillende woningen in diverse 

ontwerpen gerealiseerd. Geen woning is er gelijk.

Cluster 35, de zevende fase die door Oorspronkelijk Wonen in verkoop wordt gebracht, 

biedt plaats aan 19 woningen en ligt centraal in het Rooster en grenst direct aan 

het Schegpark en de openbare ruimte in oostelijke richting. Door de verschillende 

woningtypen en situering ontstaat een gevarieerd straatbeeld. De verkaveling is ruim en 

vrij en draagt aan het landschappelijke karakter, het “groene” woonmilieu is gecreëerd.

Zuidbroek

Het Rooster

Cluster 35

= Oorspronkelijk Wonen
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A50

Apeldoorn is veelzijdig. Het groene karakter, de rijke historie, het dynamische centrum alsmede haar centrale ligging en zeer goede 

bereikbaarheid maken van Apeldoorn een geliefde plaats om te wonen.

De architectonische inspiratie van cluster 35 is gebaseerd op 

de hedendaagse (zeer) luxe woningbouwmarkt.

De ruime verkavelingsopzet bood mij als architect de 

mogelijkheid deze woningen dan ook ruim te ontwerpen. En 

met ruim bedoel ik ook “echt ruim”.

De ééngezinswoningen zijn standaard reeds ruim opgezet 

qua indeling en beleving om dit nog een keer te versterken 

door de extra optionele uitbreidingsmogelijkheden als grote 

aanbouwen tpv de achtergevels en dakkapellen. Daarbij zijn 

de hoekwoningen reeds voorzien van grote erkers op de 

begane grond. De zogenaamde Volendammerkapwoningen 

springen in de voorgevel extra naar voren en kennen een 

extra ruime zolderverdieping voor een eventuele slaap- 

of werkkamer. De woningen kenmerken zich door fraai 

gevelmetselwerk (let op de extra voegkleuraccenten) en 

detaillering maar ook de kleurstelling van de bakstenen zijn 

op een juiste manier op elkaar afgestemd.

Bij het ontwerpen van de 2^1 kapwoningen en de 

vrijstaande woningen heb ik mijn ervaring en expertise 

van luxe vrijstaande woningen optimaal kunnen toepassen 

waarbij functionaliteit en betaalbaarheid de juiste uitdaging 

en combinatie bleek te zijn. Deze woningen worden 

 

 

gekenmerkt door fraaie detaillering in het 

gevelmetselwerk en overige verbijzonderingen met ruime 

uitbreidingsmogelijkheden. Geniet bijvoorbeeld van de 

omkaderingen rondom kozijnen maar ook zijn daar de royale 

en fraaie entrees die op een eigen identiteit koersen. Alles 

passend binnen de architectuur van het ontwerp.

De uitbreidingsmogelijkheden maken het mogelijk de 

koperswensen op en top te verrijken en te verruimen, 

qua ruimtebeleving en woonprogramma. Van een extra 

kantoor-aan-huis tot een extra tv/kinderspeelkamer 

alswel een extra slaapkamer met badkamer op de begane 

grond, de toekomstige bewoner heeft daarom een eigen 

invloed op het uiteindelijke eindresultaat om daarmee 

zijn of haar woning extra spannend te maken. Dat wekt 

nieuwsgierigheid op en draagt bij aan de emotie van het 

huis. En daar kan ik als architect blij van worden.

In cluster 35 worden wederom de stedenbouwkundige 

randvoorwaarden van de gemeentelijke visie onderschreven, 

de filosofie van Oorspronkelijk Wonen blijft leesbaar in 

relatie met de voorgaande clusters 3, 6, 7, 8, 11 en 12.

Ruud Winkelhuis Architect

Architectuur en 
beeldkwaliteit cluster 35
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Nijbroekse
weg

Satijnzwam - voet/fietspad 

Honingzwam

166
167

168
169

170
171

172
173

174

178

176

177

175

183

184

182

181

180

179

A

A

A

B

C

D

D

ééngezinswoningen XL  (167 en 169,171, 173)  

ééngezinswoningen XXL (166 en 174) 

ééngezinswoningen XXXL (168,170 en 172)

vrijstaande woningen  XXL (179 en 182)

vrijstaande woningen  XXXL (180 en 181)  

twee-onder-één kap woningen XXL (175 t/m 178) 

twee-onder-één kap woningen XXL (183 en 184)  
D

D

D

A

B

B

C

C

Kastanjeboleet - voet/fietspad Schegpark

In wooncluster 35 

maken we onderscheid tussen 

1 geclusterd woonblok A, 

de ééngezinswoningen gelegen aan de 

Kastanjeboleet (voet/fietspad) langs het 

Schegpark, de 2^1 kapwoningen D aan de straat 

Honingzwam (nabij de entree van de parkeerkoffer) 

en aan de Satijnzwam (voet/fietspad) en de vrijstaande 

woningen  B +  C gelegen aan de Nijbroekseweg.

Het woonblok A is een clustering van 4 ééngezinswoningen XL 

die afgewisseld worden met een 3-tal ééngezinswoningen XXXL 

eindigend met een 2-tal ééngezingswoningen XXL, hoekwoningen op de 

hoek Honingzwam/Kastanjeboleet en Kastanjeboleet/Satijnzwam. 

De 6 2^1 kapwoningen hebben de typering XXL. 

2 Vrijstaande woningen XXL zijn gelegen 

op de hoeken van het wooncluster, 

de overige 2 vrijstaande woningen XXXL 

zijn hiertussen opgenomen.
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In cluster 35 realiseert Oorspronkelijk Wonen een schitterend ensemble woningen bestaande uit 1 woonblok ééngezinswoningen, 

een fraai scala 2^1 kapwoningen en zeer royale luxe vrijstaande woningen, allen voorzien van zadeldaken. Naast de gemetselde 

tuinmuren worden de erfafscheidingen aan de voorzijden van de woningenvoorzien van groene lage hagen terwijl de 

groenafscheidingen binnen het cluster bestaat uit een mazenhekwerk met Hedera groen.

Ééngezinswoningen.

De ééngezinswoningen complementeren het straatbeeld 

langs het Schegpark tezamen met de reeds gerealiseerde 

ééngezinswoningen van de naastgelegen clusters. Binnen de 

architectuur is een variërende gevelcompositie het thema 

met een fraaie kleurstelling in de gevelopbouw benadrukt 

door de horizontale gevelbanden met onderscheidelijk 

voegwerk. De diversiteit is gevonden in een verscheidenheid 

van woningtypologieën. De hoekwoningen met 

aangebouwde erkers, de tussenliggende  en verspringende 

Volendammer dwarskapwoningen met strakke 

dakrandbeëindiging , de luxe metalen kaders t.p.v. de entrees 

en de gemetselde erfafscheidingen t.p.v. de hoekwoningen 

zijn fraai vormgegeven verbijzonderingen. Deze laatste 

ééngezinswoningen langs het Schegpark bieden het ultieme 

kwalitatieve uitzicht over het park en de groene openbare 

ruimte.

2^1 Kapwoningen.

Het middendeel van cluster 35 voorziet in de bouw van luxe 

en zeer ruime 2^1 kapwoningen (vanaf ca 600 m3). De 

duidelijk sprekende horizontale gevelgeleding is doorgezet in 

de grote kozijnen en de erkeropbouw in de voorgevel d.m.v. 

horizontale tussendorpels. De kleurstelling van de bakstenen 

gevels is duidelijk anders vormgegeven t.o.v. de 

ééngezinswoningen. Het ensemble 2^1 kapwoningen en 

vrijstaande onderstreept de unieke positie binnen cluster 35.

De mogelijkheid om de begane grond plattegrond te 

spiegelen is een verrijkende geboden mogelijkheid voor de 

toekomstige bewoner. De kaderombouw t.p.v. de erkers is een 

architectonische link (het Leidmotief) naar de 

ééngezinswoningen.

Optiemogelijkheden bij zowel de ééngezinswoningen als bij 

de 2^1 kapwoningen zijn bijvoorbeeld de achteruitbouwen 

op de begane grond en de dakkapellen aan de voor- en  

 

 

achterzijde. Extra optionele woonkwaliteiten bieden de 2^1 

kapwoningen aan de Honingzwam. De koper wordt de 

mogelijkheid geboden om op de begane grond de woningen 

uit te breiden met bijvoorbeeld een garage, een kantoor aan 

huis, een tv/speelkamer, een bijkeuken of zelfs een 

slaapkamer met badkamer (levensloopbestendig wonen). 

Diverse combinaties zijn onderling nog te variëren.

Vrijstaande woningen.

Op ruime kavels biedt cluster 35 langs de Nijbroekseweg de 

mogelijkheid om te kiezen uit een 2-tal typen vrijstaande 

woningen. Dit zijn luxe en zeer royale met een inhoud tot 

ca. 694 m3. Net als de 2^1 kapwoningen zijn deze vrijstaande 

woningen modern vormgegeven en kenmerken zich door 

fraaie geveldetailleringen, de diverse gemetselde 

omkaderingen op zowel de begane grond als op de 

verdiepingen in de topgevels onderstrepen dit. 

De 2 typen vrijstaande woningen hebben een eigen 

identiteit. Verscheidenheid in de entreeopbouw van de 

woningen, het bloemkozijn met luxe omkadering, de staande 

kozijnen met luxe omkaderingen in de voor- en zijgevel, de 

hoge opgaande kozijnen in de topgevels zijn kenmerkende 

details die deze vrijstaande woningen een heel eigen 

signatuur geven. Het wonen langs de Nijbroekseweg wordt 

ook hier ondersteunt door de wijdsheid van de openbare 

groene ruimte. 

Net als bij de 2^1 kapwoningen aan de Honingzwam krijgen 

deze vrijstaande woningen dezelfde zeer uitgebreide 

optiemogelijkheden. De achteruitbouwen t.p.v. de 

achtergevels van 120 of 240 cm maar vooral de vele 

aanbouwmogelijkheden met geweldige ruimere 

indelingsvrijheden (t/m levensloopbestendig woongenot) 

geven deze woningen villakwaliteit.

Gecomplementeerd met dubbele parkeermogelijkheden op 

eigen terrein is dit een absoluut luxe woongenot.

    Eenheid in 
gedetailleerde 
  verscheidenheid

CLUSTER

35
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De 9 ééngezinswoningen XL, XXL, 

XXXL, met een beukmaat van 570 cm 

bieden ruimte voor het hele gezin. 

Verbijzonderingen in de architectuur 

zoals de verspringende Volendammer 

dwarskap, de horizontale gevelbanden, 

de kleurstelling van het voegwerk en de 

fraaie entreeomkaderingen creëeren een 

extra woonbeleving. De hoekwoningen 

op de kavels 166 en 174 beschikken over 

een aangebouwde erker met aansluitende 

gemetselde tuinmuren.

De woningen, kavels 168, 170 en 172 

hebben in de topgevels een kozijn zowel in 

de voor- als in de achtergevel.

Op de begane grond vindt u een ruime woonkamer met openslaande tuindeur naar 

de tuin. Aan de straatzijde vindt u de keuken en de hal welke door het zijlicht naast 

de voordeur van daglicht wordt voorzien. Op de eerste verdieping geniet u van drie 

slaapkamers en een fraaie badkamer. De zolder biedt volop mogelijkheden voor een 

extra (slaap)kamer. De hoekwoningen, kavel 166 en 174, beschikken over een 

royale aangebouwde erker op de begane grond. Zowel op de begane grond 

als op de 1e verdieping ervaart u hier extra woonbeleving. De woningen 

op de kavels 168, 170 en 172 beschikken over een Volendammer 

dwarskap waardoor de zolder reeds van daglicht wordt voorzien. 

De genoemde hoekwoningen krijgen een fraaie gemetselde 

tuinmuurafscheiding incl. poeren waartussen stalen hekwerk 

is opgenomen t.b.v. groenbeplanting. Om de woningen 

helemaal naar uw zin te maken kunt u kiezen uit 

diverse optie- en uitbreidingsmogelijkheden. Door 

het plaatsen van dakkapellen aan de voor- en 

achterzijde van de woning creëert u veel extra 

ruimte voor een extra kamer. In de achtertuin 

treft u een eigen houten berging aan. Deze berging 

is ca 90 cm vrijgehouden van de groenafscheiding 

teneinde vuilcontainers uit het zicht te kunnen plaatsen. 

De voortuin wordt voorzien van een lage groene haag.

Type A, eengezinswoningen xl, xxl, xxxl

Nijbroekse
weg

Nijbroekse
weg

Satijnzwam - voet/fietspad 

Honingzwam

166
167

168
169

170
171

172
173

174

178

176

177

175

183

184

182

181

180

179

A

A

A

B

C

D

D

eengezinswoningen XL  (167 en 169,171, 173)  

ééngezinswoningen XXL (166 en 174) 

ééngezinswoningen XXXL (168,170 en 172)

vrijstaande woningen  XXL (179 en 182)

vrijstaande woningen  XXXL (180 en 181)  

twee-onder-één kap woningen XXL (175 t/m 178) 

twee-onder-één kap woningen XXL (183 en 184)  

D

D

D

A

B

B

C

C

Kastanjeboleet - voet/fietspad Schegpark

Type A
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Nijbroekse
weg

Nijbroekse
weg

Satijnzwam - voet/fietspad 

Honingzwam

166
167

168
169

170
171

172
173

174

178

176

177

175

183

184

182

181

180

179

A

A

A

B

C

D

D

eengezinswoningen XL  (167 en 169,171, 173)  

ééngezinswoningen XXL (166 en 174) 

ééngezinswoningen XXXL (168,170 en 172)

vrijstaande woningen  XXL (179 en 182)

vrijstaande woningen  XXXL (180 en 181)  

twee-onder-één kap woningen XXL (175 t/m 178) 

twee-onder-één kap woningen XXL (183 en 184)  

D

D

D

A

B

B

C

C

Kastanjeboleet - voet/fietspad Schegpark

De zeer royale en fraaie vrijstaande woningen zijn 

gelegen op de hoekkavels van het wooncluster aan 

de Nijbroekseweg. De afmetingen van de woningen 

bedragen 660 x 1164 cm buitenwerks gemeten. De 

kaveloppervlakte van de woningen op kavel 

179 en 182 bedraagt respectievelijk 367 

en 425 m2. U beschikt dus niet alleen 

over een riante woning, maar ook 

volop buitenruimte voor het hele 

gezin. Tevens zijn er dubbele 

parkeerplaatsen 

aanwezig op eigen 

terrein.

Op de begane grond vindt u een zeer ruime woonkamer en een royale 

woonkeuken met openslaande tuindeuren naar de tuin. T.p.v. de 

dinerroom geniet van het prachtige uitzicht via het fraaie kozijn met 

gemetselde kaders in de gevel. In de voorgevel vindt u een groot luxe 

kozijn met een metalen kader. Indien gewenst is de woonkamer en 

woonkeuken te spiegelen. De zeer uitnodigende entreeuitbouw over 

2 bouwlagen aan de zijgevel is op de begane grond voorzien een 

dichte voordeur met een groot zijlicht voor optimaal daglicht in de 

hal, t.p.v. de 1e verdieping geniet u op de overloop van het mooie 

daglicht middels een groot kozijn vanaf de vloer. Dit kozijn loopt door 

in de 2e verdieping zodat ook hier daglicht binnen treedt. Op de 1e 

verdieping geniet u van zeer ruime slaapkamer met veel daglicht en 

een uitgebreide fraaie luxe badkamer. Een separaat toilet optimaliseert 

uw woongenot. In de hoofdslaapkamer is er tevens de mogelijkheid 

voor een walk-in closet, geheel naar eigen believen in te delen. 

De 2e verdieping is toegankelijk via de vaste trap en is voorzien van 

daglicht t.b.v. extra te realiseren kamers.

Om de woningen helemaal naar uw zin te maken kunt u kiezen 

uit diverse optie- en uitbreidingsmogelijkheden om een levensloop-

bestendig woongenot te genereren.

Type B, vrijstaande woningen xxl

Nijbroekse
weg

Nijbroekse
weg

Satijnzwam - voet/fietspad 

Honingzwam

166
167

168
169

170
171

172
173

174

178

176

177

175

183

184

182

181

180

179

A

A

A

B

C

D

D

eengezinswoningen XL  (167 en 169,171, 173)  

ééngezinswoningen XXL (166 en 174) 

ééngezinswoningen XXXL (168,170 en 172)

vrijstaande woningen  XXL (179 en 182)

vrijstaande woningen  XXXL (180 en 181)  

twee-onder-één kap woningen XXL (175 t/m 178) 

twee-onder-één kap woningen XXL (183 en 184)  

D

D

D

A

B

B

C

C

Kastanjeboleet - voet/fietspad Schegpark
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Deze super royale en luxe vrijstaande 

woningen zijn gelegen tussen de 

vrijstaande woningen type B aan de 

Nijbroekseweg. De buitenwerkse 

breedtemaat van de woningen bedraagt 

660 cm terwijl de lengtemaat maar liefst 

1284 cm bedraagt. De kaveloppervlakte 

van de woningen op kavel 180 en 181 

bedraagt respectievelijk 450 en 444 m2.

U beschikt dus naast een super riante 

woning tevens van volop buitenruimte voor 

het hele gezin. Er zijn 2 parkeerplaatsen 

gesitueerd op eigen terrein.

Dit is Oorspronkelijk Wonen in meer dan 

optima forma.

Op de begane grond vindt u een royale en ruime woonkamer aan de voorzijde en 

een uitgebreide zeer royale woonkeuken met openslaande tuindeuren naar de 

tuin. T.p.v. de dinerroom geniet u van het grote en fraaie uitzicht via het dubbele 

kozijn welke is voorzien van luxe metalen kader. In dit kozijn zijn tevens dubbele 

tuindeuren aanwezig.

De fraaie entree aan de zijgevel is voorzien van een dichte voordeur met een 

zijlicht t.b.v. optimale lichttoetreding in de hal. Het entreekozijn is voorzien van 

een luxe metalen kader. Op de 1e verdieping geniet u van de royale slaapkamers 

met veel daglicht en een uitgebreide fraaie luxe badkamer. De overloop is tevens 

voorzien van royaal daglicht en heeft een separaat toilet. De hoofdslaapkamer 

biedt de mogelijkheid en ruimte voor een walk-in closet geheel naar uw eigen 

inzicht. De 2e verdieping is toegankelijk via de vaste trap en is voorzien van 

daglicht t.b.v. extra te realiseren kamers.

Deze woningen met villa karakter kunt u helemaal naar uw zin optimaliseren 

d.m.v. de diverse optie- en uitbreidingsmogelijkheden in een levensloopbestendig 

woongenot te genereren.

Type C, vrijstaande woningen xxxl

Nijbroekse
weg

Nijbroekse
weg

Satijnzwam - voet/fietspad 

Honingzwam

166
167

168
169

170
171

172
173

174

178

176

177

175

183

184

182

181

180

179

A

A

A

B

C

D

D

eengezinswoningen XL  (167 en 169,171, 173)  

ééngezinswoningen XXL (166 en 174) 

ééngezinswoningen XXXL (168,170 en 172)

vrijstaande woningen  XXL (179 en 182)

vrijstaande woningen  XXXL (180 en 181)  

twee-onder-één kap woningen XXL (175 t/m 178) 

twee-onder-één kap woningen XXL (183 en 184)  

D

D

D

A

B

B

C

C

Kastanjeboleet - voet/fietspad Schegpark
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De 6 2^1 kapwoningen XXL met 

een inwendige breedtemaat van 

570 cm hebben een zeer riante 

indeling. Dat merkt u op alle 

verdiepingen. De woningen zijn 

voorzien van zeer royale erkers 

(350 cm breed) welke omkleed zijn 

met luxe metalen kaders. 

De architectuur kenmerkt zich 

door de horizontale geledingen 

in de gevels en de kozijnen. 

De 2^1 kapwoningen aan de 

Honingzwam op de kavels 183 

en 184 bieden extra optie- en 

uitbreidingsmogelijkheden voor uw 

ultieme woongenot. 

Tevens zijn er 

2 parkeerplaatsen 

op eigen terrein aanwezig.

Op de begane grond vindt u een ruime woonkamer met een grote erker aan de straatzijde en 

een fraaie woonkeuken met openslaande dubbele tuindeuren naar de tuin. In het midden van de 

woning is er naar eigen believen een mogelijkheid voor een studie/werkplek. De entree van de 

woning is voorzien van een dichte voordeur met zijlicht voor optimale lichttoetreding, de luifel 

complementeert de entree van de woning. Op de 1e verdieping geniet u van de ruime slaapkamers 

met veel daglicht en een fraaie luxe badkamer. De overloop is voorzien van een separaat toilet. De 

hoofdslaapkamer biedt de mogelijkheid van een inloopkastruimte. 

De 2e verdieping is toegankelijk via de vaste trap en is voorzien van daglicht. De 2^1 kapwoningen 

aan de Satijnzwam op de kavels 175, 176, 177 en 178 hebben een houten berging in de achtertuin 

met daarnaast 2 parkeerplaatsen die toegankelijk zijn via de gemeentelijke parkeerkoffer. 

Deze bergingen worden ca 90 cm vrijgehouden van de groenerfafscheiding t.b.v. plaatsing 

vuilcontainers. Om de woningen helemaal naar uw eigen zin te maken kunt u kiezen uit diverse 

optie- en uitbreidingsmogelijkheden zoals een uitbreiding t.p.v. de achtergevel middels een 

aanbouw van 120 of 240 cm, de optie van een dakkapel aan de voor- en achterzijde biedt u de 

mogelijkheid van de realisatie van extra kamers op de 2e verdieping.

De 2^1 kapwoningen aan de Honingzwam op de kavels 183 en 184 bieden naast de eerder 

genoemde opties zeer diverse uitbreidingsmogelijkheden zoals oa. een garage, een kantoor-aan-

huis, een tv/speelkamer als ook een slaapkamer met badkamer teneinde een levensloopbestendig 

woongenot te genereren. Combinaties van diverse uitbreidingen zijn zeer goed mogelijk. Ook 

deze woningen zijn voorzien van 2 parkeerplaatsen op eigen terrein.

Type D, twee-onder-één kap woningen xxlNijbroekse
weg

Nijbroekse
weg

Satijnzwam - voet/fietspad 

Honingzwam

166
167

168
169

170
171

172
173

174

178

176

177

175

183

184

182

181

180

179

A

A

A

B

C

D

D

eengezinswoningen XL  (167 en 169,171, 173)  

ééngezinswoningen XXL (166 en 174) 

ééngezinswoningen XXXL (168,170 en 172)

vrijstaande woningen  XXL (179 en 182)

vrijstaande woningen  XXXL (180 en 181)  

twee-onder-één kap woningen XXL (175 t/m 178) 

twee-onder-één kap woningen XXL (183 en 184)  

D

D

D

A

B

B

C

C

Kastanjeboleet - voet/fietspad Schegpark
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Eéngezinswoningen XXL 

Hoekwoning

Afgebeeld bouwnummers 166

TYPE A  

De afgebeelde plattegrond (kavel 166) betreft de rechter 
hoekwoning met een uitgebouwde erker op de begane grond

Begane grond Tweede verdieping

Eerste verdieping

Voor alle kavelspecifieke plattegronden wordt 
doorverwezen naar www.oorspronkelijkwonen.nl 
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De afgebeelde plattegrond (kavel 174) betreft de linker 
hoekwoning met een uitgebouwde erker op de begane grond

Eerste verdieping

Begane grond

Eéngezinswoningen XXL 

Hoekwoning

Afgebeeld bouwnummer 174

TYPE A

Tweede verdieping

Eerste verdieping

Voor alle kavelspecifieke plattegronden wordt 
doorverwezen naar www.oorspronkelijkwonen.nl 
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TYPE A

Begane grond Tweede verdieping

Eerste verdieping

Eéngezinswoningen XL 

Tussenwoning

Afgebeeld bouwnummers 167,171 

gespiegeld 169,173

Voor alle kavelspecifieke plattegronden wordt 
doorverwezen naar www.oorspronkelijkwonen.nl 

De afgebeelde plattegronden betreft de woning 
op kavels 167 en 171. De woningen op kavels 169 en 173 

hebben gelijke gespiegelde plattegronden
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Eerste verdieping

Begane grond

Eéngezinswoningen XXXL 

Tussenwoning

Afgebeeld bouwnummer 168,170

gespiegeld 172

TYPE A

Tweede verdieping

Eerste verdieping

Voor alle kavelspecifieke plattegronden wordt 
doorverwezen naar www.oorspronkelijkwonen.nl 

De afgebeelde plattegronden betreft de woning 
op kavels 168 en 170. De woning op kavel 172 heeft gelijke 
gespiegelde plattegronden

17



De afgebeelde plattegronden betreft de woning 
op kavel 179. De woning op kavel 182 heeft gelijke 

gespiegelde plattegronden

Begane grond Tweede verdieping

Eerste verdieping

TYPE B
Vrijstaande woning XXL

Afgebeeld bouwnummers 179 

gespiegeld 182

Voor alle kavelspecifieke plattegronden wordt 
doorverwezen naar www.oorspronkelijkwonen.nl 
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Begane grond

TYPE C

De afgebeelde plattegronden betreft de woning 
op kavel 180. De woning op kavel 181 heeft gelijke 
gespiegelde plattegronden

Tweede verdieping

Eerste verdieping

Vrijstaande woning XXXL

Afgebeeld bouwnummer 180 

gespiegeld 181

Voor alle kavelspecifieke plattegronden wordt 
doorverwezen naar www.oorspronkelijkwonen.nl 
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Begane grond

Tweede verdieping

Eerste verdieping

TYPE D
Twee-onder-één kap woningin XXL

Afgebeeld bouwnummers 175,177,183 

gespiegeld 176,178,184

Voor alle kavelspecifieke plattegronden wordt 
doorverwezen naar www.oorspronkelijkwonen.nl 

De afgebeelde plattegronden betreft de woning op kavels 
175,177 en 183. De woningen op kavels 176, 178 en 184 

hebben gelijke gespiegelde plattegronden
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BOUWNUMMER TYPE PERCEELSGROOTTE IN M2 WOONOPPER. M2 INHOUD. M3

TY
PE

 A

166 Eengezinswoning XXL 177 117 465

167 Eengezinswoning XL 114 111 428

168 Eengezinswoning XXXL 121 125 503

169 Eengezinswoning XL 114 111 428

170 Eengezinswoning XXXL 115 125 503

171 Eengezinswoning XL 115 111 428

172 Eengezinswoning XXXL 115 125 503

173 Eengezinswoning XL 115 111 428

174 Eengezinswoning XXL 167 116 464

TY
PE

 B

179 Vrijstaande woning XXL 367 168 609

182 Vrijstaande woning XXL 425 168 609

TY
PE

 C

180 Vrijstaande woning XXXL 450 184 694

181 Vrijstaande woning XXXL 444 184 694

TY
PE

 D

175 Twee-onder-een-kap XXL 307 168 600

176 Twee-onder-een-kap XXL 230 168 600

177 Twee-onder-een-kap XXL 230 168 600

178 Twee-onder-een-kap XXL 283 168 600

183 Twee-onder-een-kap XXL 247 168 600

184 Twee-onder-een-kap XXL 247 168 600

Kenmerken
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Oorspronkelijk Wonen staat niet alleen 

voor stijlvol en betaalbaar wonen, maar 

ook voor hoogwaardig en kwalitatief 

wonen. Daarom worden de woningen van 

Oorspronkelijk Wonen op traditionele 

wijze gebouwd. Deze ambachtelijke 

manier van bouwen biedt de kopers een 

hoge kwaliteit en maximale flexibiliteit. 

De traditionele bouwwijze van uw woning biedt u:

•  Het gebruik van duurzame en natuurlijke materialen zoals baksteen, 

 beton en aluminium.

• Ambachtelijke vaklieden die op betrokken wijze uw woning bouwen.

•  Hoge flexibiliteit en optimale vrijheid voor eigen woonwensen op gebied  

van uitbreiding en afwerking van de woning.

TRADITIONEEL GEBOUWD; HEERLIJK OM TE WONEN!

Standaard een hoog afwerkingniveau van uw woning:

• Vrijhangend toilet.

• Badkamer tot aan plafond betegeld.

• Stalen binnenkozijnen en hardhouten buitenkozijnen.

•  Optimale nazorg en service van de aannemer zodat u nog lang plezier heeft 

van uw woning.

Hoogwaardige
afwerking

TRADITIONELE 
BOUW

Woningen worden gebouwd 
onder woningborg garantie!
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KLEUR- EN MATERIALENSTAAT
ÉÉNGEZINSWONINGEN, TYPE A

OMSCHRIJVING MATERIAAL KLEUR
METSELWERK, BETONELEMENTEN EN DAKBEDEKKING

Opgaande gevels tot 360 Metselwerk handvorm (monster) 
Voeg doorstrijk (monster)

Cognac 
Donkergrijs

Opgaande gevels verdieping Metselwerk handvorm (monster) 
Voeg doorstrijk (monster)

Cognac 
Lichtgrijs

Opgaande gevels type Volendam (Av) 
(168, 170, 172)

Metselwerk handvorm (monster) 
Voeg doorstrijk (monster)

Geel rood rustiek 
Antraciet

Kaders en luifels Gecoat aluminium zetwerk RAL 9010 wit
Raamdorpels Beton Naturel
Spekbanden Beton Naturel
Muurafdekkers aanbouw (166, 174) Zink (kraal) Naturel
Muurafdekkers type Volendam Zink (kraal) Naturel
Dakbedekking Beton Donkergrijs
KOZIJNEN, RAMEN, DEUREN EN BETIMMERING

Goten Zinken bakgoot Naturel
Windveer Rockpanel Wit
Kozijnen Kunststof Wit
Ramen Kunststof Wit
Voordeuren Kunststof Okerbruin
Voordeuren (168,170,172) Kunststof Zongeel
Tuindeuren Kunststof Wit
BERGINGEN, TERREININRICHTING EN OVERIGE

Bergingen gevels Cape Cod gevelbeschieting Antraciet
Kozijn berging Hout RAL 7016 antraciet
Bergingsdeur Hout RAL 9010 wit
Tuinmuren inclusief poeren Metselwerk handvorm (monster) 

Voeg doorstrijk (monster)
Cognac 
Donkergrijs

Tuinmuurafdekker Beton Naturel
Mazenhekwerken Staal inclusief hederagroen RAL 7016 antraciet
Hemelwaterafvoeren Zink Naturel
Groenhagen Taxus Sylvatica 40 cm
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KLEUR- EN MATERIALENSTAAT
VRIJSTAANDE WONINGEN, TYPE B

OMSCHRIJVING MATERIAAL KLEUR
METSELWERK, BETONELEMENTEN EN DAKBEDEKKING

Opgaande gevels tot 450+ Metselwerk handvorm (monster) 
Voeg doorstrijk

Roodbont genuanceerd 
Antraciet

Opgaande gevels verdieping Metselwerk handvorm (monster) 
Voeg doorstrijk

Silver gecementeerd 
Lichtgrijs

Kader t.p.v. entree Metselwerk handvorm (monster) 
Voeg doorstrijk

Silver gecementeerd 
Lichtgrijs

Raamdorpels Beton Naturel

Raamdorpels kozijn entree 320+ Metselwerk handvorm (monster) 
Voeg doorstrijk

Silver gecementeerd 
Lichtgrijs

Spekbanden Beton Naturel

Geveldammen (topgevel voor) Metselwerk handvorm (monster) 
Voeg doorstrijk

Silver gecementeerd 
Lichtgrijs

Kaderkozijn (zijgevel) Metselwerk handvorm (monster) 
Voeg doorstrijk

Roodbont genuanceerd 
Antraciet

Dakbedekking Keramisch gebakken dakpan Donkergrijs

KOZIJNEN, RAMEN, DEUREN EN BETIMMERING

Goten Zinken bakgoot Naturel

Windveer Rockpanel Wit

Kozijnen Kunststof Wit

Ramen Kunststof Wit

Voordeuren Kunststof Wit

Tuindeuren Kunststof Wit

Kozijnvulling entree op ca. 550+ Kunststof plaat Wit

Kozijnvulling voorgevel op ca. 550+ Kunststof plaat Wit

BERGINGEN, TERREININRICHTING EN OVERIGE

Bergingen gevels Cape Cod gevelbeschieting Antraciet

Kozijn berging Hout RAL 7016 antraciet

Bergingsdeur Hout RAL 9010 wit

Hemelwaterafvoeren Zink Naturel

Groenhagen Taxus Sylvatica 40 cm
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KLEUR- EN MATERIALENSTAAT
VRIJSTAANDE WONINGEN, TYPE C

KLEUR- EN MATERIALENSTAAT
VRIJSTAANDE WONINGEN, TYPE B

OMSCHRIJVING MATERIAAL KLEUR
METSELWERK, BETONELEMENTEN EN DAKBEDEKKING

Opgaande gevels tot 450+ Metselwerk handvorm (monster) 
Voeg doorstrijk

Roodbont genuanceerd 
Antraciet

Opgaande gevels verdieping Metselwerk handvorm (monster) 
Voeg doorstrijk

Silver gecementeerd 
Lichtgrijs

Kader t.p.v. entree Metselwerk handvorm (monster) 
Voeg doorstrijk

Silver gecementeerd 
Lichtgrijs

Raamdorpels Beton Naturel

Raamdorpels kozijn entree 320+ Metselwerk handvorm (monster) 
Voeg doorstrijk

Silver gecementeerd 
Lichtgrijs

Spekbanden Beton Naturel

Geveldammen (topgevel voor) Metselwerk handvorm (monster) 
Voeg doorstrijk

Silver gecementeerd 
Lichtgrijs

Kaderkozijn (zijgevel) Metselwerk handvorm (monster) 
Voeg doorstrijk

Roodbont genuanceerd 
Antraciet

Dakbedekking Keramisch gebakken dakpan Donkergrijs

KOZIJNEN, RAMEN, DEUREN EN BETIMMERING

Goten Zinken bakgoot Naturel

Windveer Rockpanel Wit

Kozijnen Kunststof Wit

Ramen Kunststof Wit

Voordeuren Kunststof Wit

Tuindeuren Kunststof Wit

Kozijnvulling entree op ca. 550+ Kunststof plaat Wit

Kozijnvulling voorgevel op ca. 550+ Kunststof plaat Wit

BERGINGEN, TERREININRICHTING EN OVERIGE

Bergingen gevels Cape Cod gevelbeschieting Antraciet

Kozijn berging Hout RAL 7016 antraciet

Bergingsdeur Hout RAL 9010 wit

Hemelwaterafvoeren Zink Naturel

Groenhagen Taxus Sylvatica 40 cm

OMSCHRIJVING MATERIAAL KLEUR
METSELWERK, BETONELEMENTEN EN DAKBEDEKKING

Opgaande gevels tot 360+ Metselwerk handvorm (monster) 
Voeg doorstrijk

Roodbont genuanceerd 
Antraciet

Opgaande gevels verdieping Metselwerk handvorm (monster) 
Voeg doorstrijk

Silver gecementeerd 
Lichtgrijs

Kader t.p.v. entree Gecoat aluminium zetwerk RAL 9010 wit

Raamdorpels Beton Naturel

Spekbanden Beton Naturel

Kaders voor- en zijgevel Gecoat aluminium zetwerk RAL 9010 wit

Dakbedekking Keramisch gebakken dakpan Donkergrijs

KOZIJNEN, RAMEN, DEUREN EN BETIMMERING

Goten Zinken bakgoot Naturel

Windveer Rockpanel Wit

Kozijnen Kunststof Wit

Ramen Kunststof Wit

Voordeuren Kunststof Wit

Tuindeuren Kunststof Wit

BERGINGEN, TERREININRICHTING EN OVERIGE

Bergingen gevels Cape Cod gevelbeschieting Antraciet

Kozijn berging Hout RAL 7016 antraciet

Bergingsdeur Hout RAL 9010 wit

Hemelwaterafvoeren Zink Naturel

Groenhagen Taxus Sylvatica 40 cm



KLEUR- EN MATERIALENSTAAT
TWEE-ONDER-ÉÉN KAPWONINGEN, TYPE D

OMSCHRIJVING MATERIAAL KLEUR
METSELWERK, BETONELEMENTEN EN DAKBEDEKKING

Opgaande gevels tot 360+ Metselwerk handvorm (monster) 
Voeg doorstrijk

Roodbont genuanceerd 
Antraciet

Opgaande gevels verdieping Metselwerk handvorm (monster) 
Voeg doorstrijk

Silver gecementeerd 
Lichtgrijs

Luifel t.p.v. entree Gecoat aluminium zetwerk RAL 9010 wit

Raamdorpels Beton Naturel

Spekbanden Beton Naturel

Kaders voorgevel (erker) Gecoat aluminium zetwerk RAL 9010 wit

Dakbedekking Beton Donkergrijs

KOZIJNEN, RAMEN, DEUREN EN BETIMMERING

Goten Zinken bakgoot Naturel

Windveer Rockpanel Wit

Kozijnen Kunststof Wit

Ramen Kunststof Wit

Voordeuren Kunststof Wit

Tuindeuren Kunststof Wit

Kozijnvulling entree op ca. 550+ Kunststof plaat Wit

Kozijnvulling voorgevel op ca. 550+ Kunststof plaat Wit

BERGINGEN, TERREININRICHTING EN OVERIGE

Bergingen gevels Cape Cod gevelbeschieting Antraciet

Kozijn berging Hout RAL 7016 antraciet

Bergingsdeur Hout RAL 9010 wit

Hemelwaterafvoeren Zink Naturel

Groenhagen Taxus Sylvatica 40 cm
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Kopers-
informatie
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Woningborg-garantie

Het project Oorspronkelijk Wonen is bij Woningborg aangemeld. De 

bouwondernemer is opgenomen in het register van de bij het 

Woningborg ingeschreven ondernemingen. De woningkoper 

ontvangt bij notariële overdracht van de bouwgrond een 

Woningborg-certificaat die de koper twee waarborgen biedt: de 

afbouwwaarborg en de herstelwaarborg.

N.B.

De opgenomen perspectieftekeningen geven een impressie 

weer, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. De 

verkooptekening op bouwnummer en de technische 

omschrijving vormen één geheel. De tekeningen 

van de alternatieven c.q. de varianten zijn 

informatief en worden niet nader 

omschreven. In de sfeer van meer- en 

minderwek kunnen deze varianten 

gerealiseerd worden. Uiteraard voor zover het 

stadium waarin de voorbereiding respectievelijk de 

uitvoering zich bevindt, dat toestaat.

Ligging bouwterrein

De ligging van de kavels is weergegeven op de situatietekening. De 

omgeving, wijkinrichting van het openbare gebied en bebouwing 

zijn zo nauwkeurig mogelijk aangegeven op basis van gegevens van 

de gemeente Apeldoorn. Deze informatie is onder voorbehoud, 

voor exacte informatie hierover wordt u verwezen naar de 

gemeente Apeldoorn. Aan deze tekeningen kunnen daarom geen 

rechten worden ontleend.

Grootte bouwterrein

De grootte van de kavels is bepaald op grond van een opgave van de 

gemeente Apeldoorn. Verschillen kunnen echter voorkomen. Om 

die reden wordt in de koop /aannemingsovereenkomst de grootte 

van de kavels aangeduid als ‘ongeveer’. De opgegeven kavelgrootte 

is gebaseerd op de situatie als aangeduid in de verkoopbrochure. 

Wanneer het perceel groter of kleiner wordt dan is vermeld, c.q. wat 

vorm betreft afwijkt van de situatietekening, bestaat er geen recht 

op verrekening c.q. (schade)vergoeding.

Erfdienstbaarheden

Indien het bouwplan het vestigen van erfdienstbaarheden 

noodzakelijk maakt, zal de notaris deze erfdienstbaarheden in de 

akte van levering vestigen. Dit geldt eveneens voor eventueel nog 

nader door de gemeente Apeldoorn op te leggen bepalingen c.q. 

bedingen. 

Groenvoorzieningen en bestratingen

De door de ondernemer en de gemeente Apeldoorn aan te brengen 

terreininrichtingen zoals bestrating, hekken, en beplantingen als 

aangegeven op de situatietekening vallen niet onder de 

Woningborg Garantie- en waarborgregeling. Het aanbrengen van 

beplanting gebeurt in het plantseizoen.

Infiltratievoorziening regenwater

Iedere woning beschikt over eigen infiltratiesysteem dat het 

regenwater in de grond infiltreert. Het systeem wordt geplaatst op 

de grens tussen openbaar en privé. Indien het systeem het 

wateraanbod niet kan infiltreren dan zorgt de overloop voor afvoer 

van het regenwater naar het openbaar gebied.

Parkeren

De type B,C en D woningen hebben een privé-parkeerplaats op 

eigen terrein. Centraal in cluster 35 bevindt zich de parkeerhof 

nabij de woningen. Het bezoekersparkeren vindt langs de 

openbare weg of op daarvoor bestemde parkeerplaatsen 

plaats.

Gas- en verwarminginstallatie

In verband met de toepassing van 

stadsverwarming in Zuidbroek Apeldoorn zit er 

geen gasinstallatie in de woningen en is er geen 

gas in de keuken om te koken, maar kan gebruik 

gemaakt worden van een elektrisch (keramisch- of 

inductie) kooktoestel. De woningen worden aangesloten op 

het stadsverwarmingnet dat als warmtebron voor de 

verwarming van 

de woningen dient.

Algemeen

Deze brochure is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de 

hand van de gegevens en tekeningen verstrekt door de gemeente, 

de architect en de adviseurs van dit plan. Ondanks het bovenstaande 

moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van wijzigingen 

hierop, voortvloeiend uit de eisen van de overheid en/of 

nutsbedrijven. Eveneens behouden wij ons het recht voor om 

wijzigingen in het plan aan te brengen tijdens de (af)bouw, waarvan 

de noodzaak tijdens de uitvoering blijkt, mits deze wijzigingen geen 

afbreuk doen aan de waarde, kwaliteit, uiterlijk, aanzien en 

bruikbaarheid van de woningen. Deze wijzigingen geven geen van 

de partijen het recht tot het vragen van verrekening van meerdere 

of mindere kosten. De in de brochure aangegeven maten zijn circa 

maten, met wandafwerking is geen rekening gehouden. 

Maatverschillen tussen tekeningen en realiteit zijn mogelijk vanwege 

toleranties in de bouw. De plaatsen, aantallen en afmetingen van de 

schakelaars, lichtpunten, wandcontactdozen, sanitaire toestellen, 

radiatoren en installatieapparatuur zijn bij benadering op de 

plattegronden aangegeven. De in de tekeningen aangegeven 

inrichting (wasautomaat, garderobe, meubels, kasten, keuken etc.) 

geeft vanzelfsprekend slechts een inrichtings-mogelijkheid weer, 

deze zijn niet inbegrepen. De impressies zijn bedoeld om een 

indruk te geven van de toekomstige situatie en pretenderen 

geenszins een exacte weergave te zijn van het 

uiteindelijke product waaraan rechten kunnen 

worden ontleend. 

Deze brochure is bedoeld als algemene informatie over betreffende woningproject.

Aan de inhoud van deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
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