Hartveld
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Twee vrijstaande woningen en twee tweekappers
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Dicht bij Oosterhout, in het gemoedelijke Brabantse dorp
Den Hout, verrijst een klein woonproject.
Twee vrijstaande woningen en twee tweekappers vormen
tezamen Hartveld, een plan met nostalgische trekken.
Alsof de tijd hier heeft stilgestaan.
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Ligging
Hartveld vormt de jongste woonparel van het oorspronkelijke
kerkdorp Den Hout. Om de hoek van het centrum en op forse kavels
komen vier ruim opgezette woonhuizen, met voor bewoners veel
rust en privacy. Wonen in Den Hout associeert met vervlogen tijden,
toen mensen elkaar nog begroetten op straat. Met als verschil dat die
gemoedelijkheid hier nog altijd bestaat.

Centraal in het dorp staat de Houtse Heuvel. Dit is het hart van de
gemeenschap, de plek waar bewoners elkaar ontmoeten. Zoals met
de jaarlijkse Steprace, tijdens Paaspop, op de kermis of met de
jaarmarkt. Ook vindt u hier een basisschool, dorpshuis, twee cafés
en de Sint-Corneliuskerk.
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Brabants genoegen
duurt lang

Voorzieningen
op loopafstand

Den Hout ligt aan de westkant van Brabant, op een paar

Met krap twaalfhonderd inwoners is Den Hout eerder

kilometer afstand van de grotere plaats Oosterhout. Ook

een buurtgemeenschap dan een dorp. Toch zijn alle

Breda ligt dichtbij, met de auto op slechts een kwartiertje

belangrijke faciliteiten aanwezig. Een basisschool, twee

rijden. Genoeg vertier in de buurt aanwezig, maar verder

cafés, sportverenigingen, een ponyclub en een kerk liggen

ademt het landschap vooral rust.

op loopafstand.

Brabanders zijn trots op hun provincie. Niet voor niets; het landschap,

Trekpleister van het dorp is de Houtse Heuvel, een met bomen beplante

bestaande uit uitgestrekte bossen, onderbroken door weilanden, ven-

brink in het hart van de gemeenschap. Kenmerkend hieraan is het

nen en maisvelden, trekt bezoekers tot uit de verre omstreken. Zowel

zogeheten Frankisch wegenpatroon - geen invalswegen die uitmonden

fietsers als wandelaars zijn gezegend met kilometers lange routes, trek-

in kruispunten, maar een samenkomst van straten, met daardoor een

kend van buurtgemeenschap naar buurtgemeenschap. Om vervolgens

natuurlijk ontstane ruimte in de vorm van een driehoek. Gooise bewoners

te ontspannen in een café, op terras of in een goed restaurant.

zullen de Heuvel misschien associëren met hun eigen beschermde
Larense brink. Ook die van Den Hout is beschermd.

Ook liefhebbers van meer reuring hoeven niet ver van huis. Naar Breda
bijvoorbeeld, volgens velen de meest Bourgondische stad van Brabant.

Even buiten het centrum bevinden zich de diverse sportverenigingen.

De binnenstad van deze ‘Parel van het Zuiden’ is goed gevuld met

Waaronder een ponyclub voor liefhebbers van paardensport, een van

cafés, restaurants, winkeltjes, theaters, bioscopen en jongerencentra.

oudsher veel beoefende hobby in de streek. Daarnaast beschikt

Onmisbaar voor wie van stads vertier houdt.

Den Hout nog over een voetbalvereniging en een tennisclub.
Beide verenigingen liggen op loopafstand van de woningen.
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Op-en-top

vrijstaand wonen
Woonplan Hartveld bestaat uit zeven aan elkaar
verwante woonhuizen met enkele subtiele verschillen.
Vier ervan komen in de verkoop - twee vrijstaand, twee
twee-onder-een-kap. Met de gemetselde gevels, houten
kozijnen en steile dakhellingen sluiten ze naadloos aan
bij de karakteristieke bebouwing van de streek.
De twee vrijstaande huizen zijn gezegend met eigenlijk alleen maar
plussen. Dit begint al bij de architectuur: dankzij kenmerkende
elementen gaan ze bijna onmerkbaar op in de omgeving.
Daarnaast beschikken de huizen over enkele vermeldenswaardige

Kenmerken vrijstaande woning:

extra’s. Waaronder een erker aan de voorkant, in elke gevel kozijnen,
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op de eerste verdieping 4 dakkapellen en op zolder een ruime

•

oppervlakte BVO circa 200 m (excl. berging 25 m)

leefruimte met optioneel een dakraam. Maar bovenal top is hun

			

ligging: ver van directe buren, dus met maximale privacy.

•

grote tuingerichte woonkamer 53 m  (bouwnr. 1) en 51 m  (bouwnr. 2)

•

dubbele openslaande deuren naar tuin

De begane grond bestaat uit een hal, toiletruimte en N-vormige

•

halfopen keuken met hoekopstelling

tuingerichte woonkamer met halfopen keuken. Boven bevinden zich

•

zongerichte tuin

drie slaapkamers, een badkamer en een geïntegreerd toilet. Via een

•

geïsoleerde aangebouwde berging/garage met stolpdeuren en loopdeur

vaste trap bereikt u de zolder. Ook deze is ruim, met mogelijkheden

•

drie slaapkamers op verdieping

voor slapen, thuiswerk of hobby’s.

•

badkamer met tweede toilet

•

leef/slaapruimte mogelijk op zolder

•

diverse kopersopties

GO circa 140 m
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Vrijstaande woning
Bouwnummer 1 - type A1 - begane grond | schaal 1:50

10.

Vrijstaande woning
Bouwnummer 1 - type A1 - 1e verdieping | schaal 1:50

11.

Vrijstaande woning
Bouwnummer 1 - type A1 - 2e verdieping | schaal 1:50

Heerlijk genieten
12.
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Vrijstaande woning
Bouwnummer 2 - type A2 - begane grond | schaal 1:50
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Vrijstaande woning
Bouwnummer 2 - type A2 - 1e verdieping | schaal 1:50
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Vrijstaande woning
Bouwnummer 2 - type A2 - 2e verdieping | schaal 1:50

Rust &
ruimte
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Tweekappers
met extra's

Dankzij de getorste ligging van Hartvelds huizen ontstaat
een hartvormig woongebied, vrij in beeld en aanzicht.
Kenmerkend voor Brabantse buurtgemeenschapsbouw.
De tweekappers beantwoorden onmiskenbaar aan de tegenwoordig
geldende woonwensen: twee netjes uitgevoerde half vrijstaande
woonhuizen, met als belangrijkste pluspunt de grote tuin. De huizen
staan op ruime kavels, met voor bewoners veel rust en privacy. Zoals die
vroeger nog veel werden gebouwd.

De basisuitvoering heeft een tuingerichte woonkamer met openslaande
deuren. De ruimte voor de keuken ligt aan de straatzijde. Boven vindt u
drie slaapkamers, een badkamer en daarboven nog de zolder.

Vooruitziende kopers kiezen echter het comfortpakket. Dankzij extra’s
als onder meer vloerverwarming, twee dakkapellen, een tweede toilet,
vaste zoldertrap en een gemetselde berging krijgt de woning een
meer dan gedroomde upgrade. Het pakket wordt meegenomen in de
ruwbouwfase. Met als resultaat een helemaal ‘af’ woonhuis.

Kenmerken tweekappers:
•

oppervlakte BVO circa 155 m2 (excl. berging 19 m2)

			

GO circa 117 m2

•

grote tuingerichte woonkamer

•

dubbele openslaande deuren

•

stelpost keuken, comfortpakket

•

grote achtertuin

•

Losse houten berging in de tuin. Bij het comfortpakket wordt de woning voorzien van
een aanpandige stenen berging.
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•

drie slaapkamers op verdieping (comfortpakket: voor en achter dakkapel voor extra ruimte)

•

badkamer (comfortpakket: tweede toilet)

•

zolder ruimte (comfortpakket: met vaste trap)

•

diverse kopersopties
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Tweekappers
type B

20.

Gemoedelijk wonen
21.

Tweekappers

Tweekappers

Bouwnummer 4 en 5 - type B - begane grond | schaal 1:50

Bouwnummer 4 en 5 - type B - 1e verdieping | schaal 1:50

Standaard heeft de woning een los staande houten berging.

Tweekapper met dakramen
(niet op schaal weergegeven)

Tweekapper comfortpakket (met aanpandige gemetselde berging)
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Tweekapper comfortpakket (met dakkapel)
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Tweekappers

Bouwnummer 4 en 5 - type B - 2e verdieping | schaal 1:50

Tweekapper met dakramen
(niet op schaal weergegeven)

Tweekapper comfortpakket (met dakkapel)
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Technische omschrijving
Inleiding

Systeemvloeren

De dragende binnenwanden worden uitgevoerd in gelijmde kalkzandsteen elementen.

wanden zijn deze kozijnen voorzien van bovenlichten. Onder de kozijnen van de

verdiepingsvloeren (de V-naden blijven in het zicht) en op de wanden boven het tegel-

Deze beknopte omschrijving geeft verkort de technisch omschrijving weer van de

De begane grondvloer van de woning en aangebouwde berging wordt uitgevoerd in

De woningscheidende bouwmuren van bouwnummer 4 en 5 worden als een ankerloze

badkamer en het toilet wordt een kunststenen dorpel aangebracht. Onder de overige

werk in de toiletruimte. De wanden van de woonkamer, de keuken/eethoek, de hal,

vrijstaande woningen en de tweekappers inclusief het comfortpakket.

een geïsoleerde betonnen systeemvloer, isolatiewaarde (Rc) tenminste 4,0 m² K/W.

kalkzandsteen spouwmuur uitgevoerd.

kozijnen worden geen dorpels aangebracht. De meterkast is gemaakt van bouw-

de slaapkamers en de overloop worden behangklaar afgewerkt.

De volledige technische omschrijving is onderdeel van de contractstukken.

De verdiepings- en zoldervloeren van bouwnummer 4 en 5 worden uitgevoerd in

Bij tegenstrijdigheden tussen deze omschrijving en de contractstukken geldt wat er

betonnen kanaalplaatvloeren. De zoldervloeren van bouwnummer 1 en 2 worden

De niet dragende binnenwanden worden uitgevoerd als lichte scheidingswanden

in de contractstukken vermeld staat. Aan deze beknopte technische omschrijving

uitgevoerd in een houten balklaag.

bestaande uit gipsblokken van 70 mm dik. De badkamerwand richting de slaapkamer

kundige Gibo wanden met stalen kozijn en bijbehorende deur. De gemetselde
bergingen van de 2^1 kapwoningen worden voorzien van een stalen kanteldeur.

kozijnen, opdekdeuren en radiatoren worden op de bouwplaats niet nader behandeld.

Keukeninrichting
Voor de keuken is een stelpost comfortpakket opgenomen. Indien u deze kiest dan

Tegelwerk

wordt de woning voorzien van een complete keuken inclusief diverse apparatuur.

Wand- en vloertegels worden aangebracht in de volgende ruimten:

Uiteraard is deze naar wens aan te passen in onze keukenshowroom. De keukenleverancier plaatst de keuken na oplevering van uw woning.

wordt in 100 mm dikte uitgevoerd. De scheidingswanden tussen de slaapkamers

Trappen

Toilet

Wandtegels conform monster tot ca. 120 cm boven de vloer,

Metselwerk / Lijmwerk

onderling worden uitgevoerd met een isolatie-index voor luchtgeluid van tenminste

De verdiepingstrappen worden uitgevoerd als vurenhouten trap, geheel compleet

		

wit afgevoegd

Grondwerk

De gevels worden vanaf circa 150 mm onder maaiveld uitgevoerd in een gebakken

-20 dB.

met leuningen, balusters, hekwerken en aftimmering. De trap naar de eerste

		

Vloertegels conform monster en grijs afgevoegd

Waterinstallatie

Voor aanleg van de fundering, riolering, leidingen, tuinen en bestrating worden de

steen volgens monster. De schoonmetselwerkmuren worden volgens de zogenaamde

verdieping is een dichte uitvoering, de trap naar de zolder is een open trap.

Badkamer

Wandtegels conform monster tot plafond, wit afgevoegd

Koudwaterleiding

nodige graafwerkzaamheden verricht. Het terrein onder de woningen en de gemetselde

“doorstrijkmethode” gemetseld. Dit houdt in dat het metselwerk tijdens het metselen

Houtwerk

		

Vloertegels conform monster en grijs afgevoegd. Ter plaatse van de

Vanaf de watermeter die het waterleidingbedrijf plaatst, wordt een koudwaterleiding

bergingen wordt ontgraven tot de onderkant van de funderingsconstructie. De

gelijk wordt afgewerkt en dat er geen voegwerk wordt toegepast. De kleur van de

De hellende dakconstructie van de woning bestaat uit een prefab geïsoleerde kap

Dakbedekking

		

douchehoek worden de vloertegels met een maximale afmeting van

installatie gelegd naar de volgende tappunten:

fundering alsmede de sleuven voor de riolering en leidingen worden aangevuld met

doorstrijkmortel wordt in een standaard kleur aangebracht.

met een isolatiewaarde van tenminste Rc=6,0 m2 K/W. De binnenzijde van de daken

De hellende dakvlakken worden voorzien van keramische pannen. De platte daken

		

20 x 20 cm onder afschot aangebracht

• Closetcombinatie en fontein in het toilet in de hal

blijft onafgewerkt. De zoldervloeren van bouwnummer 1 en 2 worden uitgevoerd in

van de gemetselde bergingen en dakkapellen worden voorzien van een dakbedekking.

De vloertegels worden niet strokend aangebracht met de wandtegels.

een houten balklaag met een multiplex beschieting en een gipsplaten plafond

De randen van het platte dak wordt afgewerkt met een metalen daktrim.

kunt u geen rechten ontlenen. Dat geldt ook voor de overige inhoud van deze brochure.

uitkomende grond. Onder de tegelbestrating wordt circa 10 cm vulzand aangebracht.
Tussen de binnen- en de buitenspouwbladen van bovengenoemde gevels wordt

Riolering

een luchtspouw aangebracht waarin een isolatie van minerale wol komt. De totale

De riolering van kunststof buizen wordt aangelegd als een gescheiden rioleringsstelsel

isolatiewaarde van de (dichte) gevel bedraagt tenminste Rc=4,5 m2 K/W.

Terreinverharding en erfafscheidingen

• Closetcombinatie, wastafel, en douchecombinatie in de badkamer

Schilderwerk

• Plaats van de wasautomaat

Metaalwerken

Goten en hemelwaterafvoeren

Het schilderwerk wordt uitgevoerd in de kleuren volgens de kleur- en materiaalstaat.

Waar dat volgens de constructieberekeningen nodig is worden de nodige stalen

De kunststof goten en hemelwaterafvoeren worden door middel van infiltratie terug

Alle buitenkozijnen, ramen en deuren, buiten betimmeringen en dergelijk die in de

Warmwaterleiding

In het buitenmetselwerk worden voldoende open stootvoegen aangebracht voor

balken, kolommen en lateien aangebracht. Daar waar vereist worden metalen delen

gebracht in de grond.

fabriek al zijn behandeld, worden op de bouwplaats bijgewerkt, geschuurd en

Vanaf de HR-combiketel wordt een warmwaterleiding installatie aangelegd naar

de ventilatie en/of afwatering. Tevens zullen de benodigde dilatatievoegen in het

bekleed met brandwerend materiaal. Boven alle kozijnen in de buitengevels komt

eenmaal dekkend geschilderd. De binnenzijde van de buitenkozijnen, ramen en

de volgende tappunten:

gevelmetselwerk worden aangebracht.

een stalen gevellatei in kleur gepoedercoat of een betonlatei.

deuren worden op dezelfde wijze behandeld.

• Afgedopt aansluitpunt in de keuken

volgens de gemeentelijke voorschriften. Het systeem wordt voorzien van ontstoppingsmogelijkheden.

• Afgedopt aansluitpunt in de keuken

Beglazing

• Wastafel en douchecombinatie in de badkamer

Alle glasopeningen in de buitengevels van de woning worden voorzien van blank

Bij de woningen worden, conform verkooptekening, twee oprijstroken van de weg
naar de aangebouwde berging aangebracht. Deze wordt uitgevoerd in betontegels

Daar waar nodig zullen waterkeringen worden aangebracht. Langs de kozijnstijlen en

Kozijnen, ramen en deuren

isolatie HR++ glas. Met uitzondering van de berging van de tweekappers.

De vurenhouten verdiepingstrappen worden dekkend geschilderd met uitzondering

(afm. 40 x 60 cm). Ter hoogte van de entreedeur wordt een tegelplateau (3 tegels

onderdorpels van de gevelkozijnen komt DPC-folie. In de spouwen boven de kozijnen

De buitenkozijnen, buitenramen en buitendeuren worden uitgevoerd in hardhout.

Deze worden uitgevoerd met niet geïsoleerd brute draadglas.

van de treden, stootborden en de onderkant van de trap. De trappen zijn reeds

Sanitair

van 40 x 60 cm) aangebracht.

worden vinylslabben aangebracht.

Voorzover nodig worden deze voorzien van ventilatieroosters. De draaiende raam-

eenmaal voorbehandeld.

De badkamer en het toilet worden compleet met sanitair geleverd, inclusief de

Er wordt geen terrasscherm of dergelijke aangebracht.
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delen worden als draai-kiepramen uitgevoerd. De binnendeurkozijnen zijn van

Stucadoorswerk

metaal, voorzien van fabrieksmatig afgelakte opdekdeuren. Bij lichte scheidings-

Structuurspuitwerk wordt aangebracht op de onderzijde van de betonnen en houten

benodigde kranen. Het sanitair wordt geleverd in de kleur wit. Uiteraard zijn de
Alle materialen die fabrieksmatig worden behandeld zoals bijvoorbeeld binnendeur-

badkamer en het toilet ook naar uw wens aan te passen.
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Technische omschrijving

Kleur- en materiaalstaat

Verwarmingsinstallatie

De woning wordt voorzien van een zwakstroombelinstallatie. Deze bestaat uit een

ONDERDEEL

De woning is voorzien van een gasgestookte energiezuinige HR-combiketel (Intergas

beldrukker bij de voordeur, een trafo in de meterkast en een bel in de hal.

Buitenwerk:

MATERIAAL

KLEUR

Hellende daken

Keramische pannen

Leikleur

Platte daken

Bitumen

Zwart

Dakrandprofiel bergingen (gemetseld)

Aluminium

Grijs

Goten

Kunststof goot

Wit / Grijs profiel

Hemelwaterafvoeren

PVC

Grijs

Gevelmetselwerk

Baksteen, halfsteens

Bouwnummers 2,4 en 5 roodbruin.
Bouwnummer 1 oranjerood

Gevelplinten (trasraam)

Baksteen, halfsteens

Antraciet

Voegwerk gevelmetselwerk (uitgekrabd)

Doorstrijkmortel

Donkergrijs

Dorpels

Kunststeen

Antracietgrijs

Waterslagen

Beton

Grijs

Gevellateien voorgevel bouwnummer 4 en 5

beton

Grijs

Gevellateien overig

Staal

I.o.m. metselwerk

Gevelbekleding bouwnummer 4 en 5

Multiplex

Antracietgrijs RAL 7043

Elektrische installatie

Gevelkozijnen en ramen

Hout

Wit RAL 9010

De elektrische installatie wordt uitgevoerd volgens de voorschriften van het stroom-

Ventilatieroosters/suskasten

Aluminium

Antracietgrijs RAL 7043

leverend bedrijf en de NEN 1010. Alle leidingen worden voor zover mogelijk wegge-

Voordeur

Hout

Antracietgrijs RAL 7043

werkt in de wanden en vloeren met uitzondering van de leidingen in de meterkast,

Luifel boven voordeur bouwnummer 1en 2

Beton (neuslatei)

Grijs

Luifel boven voordeur bouwnummer 4 en 5

Getimmerde luifel

Wit Ral 9010

Tuindeuren

Hout

Wit Ral 9010

Bergingsdeur (kanteldeur)

Staalplaat

Antracietgrijs RAL 7043

type Xtreme36 met warmwaterlabel CW 5) met tapwatervoorziening.
In de hal, op de overloop van de eerste verdieping en op zolder worden rookmelders
De woning wordt uitgevoerd met vloerverwarming op de begane grond. De woonkamer /

aangebracht. Deze zijn voorzien van een back-up batterij. De rookmelders worden

keuken wordt voorzien van een ruimteregelaar voor de temperatuur-regeling.

onderling gekoppeld en alle aangesloten op dezelfde groep in de meterkast.

De 1ste verdieping wordt verwarmd door middel van plaatstalen hoogtemperatuur
radiatoren. De trapkast, de berging, de zolderverdieping en het toilet worden niet

PV-panelen

verwarmd.

Het dak wordt voorzien van zwarte PV-panelen (Photo Voltaic systeem) van
monokristallijn cellen. 		

Mechanische ventilatie
De keuken, het toilet, de badkamer en zolder (i.v.m. de opstelplaats van de wasmachine)
worden mechanisch afgezogen door een gelijkstroomventilator die op zolder wordt
geplaatst. De ventilatie-unit wordt aangesloten op de ventilatiekanalen en de
dakdoorvoer. Op de zolder loopt het ventilatiekanaal als een opbouwleiding over
de zoldervloer.

op zolder en de bergingen. De aansluitpunten zijn witte inbouw-schakelaars en wandcontactdozen. In de meterkast, op zolder en de bergingen wordt opbouwmateriaal
gebruikt. De schakelaars en wandcontactdozen worden op circa 105 cm boven de
vloer aangebracht. In de woonkamer en de slaapkamers worden de wandcontactdozen op circa 30 cm boven de vloer geplaatst.

Binnenwerk:
Binnenzijde buitenkozijnen, -ramen, -deuren en rekjes boven kozijnen
Overig binnenschilderwerk
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Als hierboven voor buitenwerk omschreven
Wit RAL 9010
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Een goede koop
Woningborg-garantie

De kleine lettertjes groot

Op voorwaarde dat deze wijzigingen geen afbreuk doen aan de waarde, de kwaliteit,

We bouwen de woning met een garantie-certificaat van Woningborg. Mocht de

Deze brochure is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van de

het uiterlijk en de bruikbaarheid van de woning. Als koper informeren we je hier uiter-

aannemer gedurende de bouw onverhoopt failliet gaan, dan zorgt Woningborg voor

gegevens en tekeningen zoals die zijn verstrekt door gemeentelijke diensten,

aard over. Je hebt echter geen recht op verrekening.

de afbouw van je woning. De aannemer garandeert ook de kwaliteit van de woning.

nutsbedrijven, de architect, de constructeur en overige adviseurs van dit plan.

Wanneer je een gebrek constateert, herstelt de aannemer dit als het gebrek onder

We hebben geprobeerd je een goede en betrouwbare algemene indruk te geven

Daar waar op de tekeningen meubilair, stoffering en andere roerende goederen zijn

de garanties valt.

van de plannen voor Hartveld. We wijzen je er echter op dat het om een globale

ingetekend, dienen die alleen om je een goede indruk te geven van de ruimte en

samenvatting gaat. De informatie die geldt voor het afsluiten van de koop- en

indelingsmogelijkheden. Deze aankleding van de woning is niet bij de koop- of aan-

De meeste onderdelen van de woning hebben na de oplevering een garantietermijn

aannemingsovereenkomst hebben we opgenomen in de depotakte die bij de notaris

neemsom inbegrepen.

van 6 jaar en 3 maanden. Bij ernstige technische gebreken is de garantietermijn

is gedeponeerd.
De aangegeven maten op de tekeningen zijn zogenaamde ‘circa-maten’ en zijn onder

zelfs 10 jaar en 3 maanden. Voor een aantal onderdelen geldt een beperkte garantietermijn. Woningborg waarborgt deze garantieverplichtingen van de aannemer.

Daarnaast kunnen er wijzigingen voortvloeien uit de eisen van de overheid en

voorbehoud van wijzigingen.

nutsbedrijven. Wanneer wij genoodzaakt zijn andere materialen te gebruiken, bijvoorbeeld omdat de oorspronkelijke materialen niet of niet tijdig leverbaar zijn, dan
mogen we deze tijdens de (af)bouw wijzigen in het plan.

30.

31.

Hartveld
fijn wonen in Den Hout

Ontwikkeling

Realisatie

Informatie & verkoop

www.lithos.nl

www.zwaluwe.nl

Tel. 0162 - 748 748
info@bolmakelaars.nl
www.bolmakelaars.nl

