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13 sfeervolle woningen
Dorpse architectuur

3

13 DUURZAME WONINGEN

HELVOIRT - OCHTENDGLOREN

2

Voel je thuis
en geniet
van alle
comfort

Kijk gerust uit
naar morgen
In de maatschappij van vandaag draait het om de vragen van morgen. Ook als het om
wonen gaat. U wilt milieubewust leven, werken en recreëren in een duurzaam huis waar
nieuwe technologieën bijdragen aan maximaal comfort en minimale kosten. Al deze
woonwensen maakt u nu al waar in een MorgenWonen woning.
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Sfeervol wonen in het dorpse Helvoirt
Als onderdeel van de gemeente Vught is Helvoirt een

Houd je van de natuur, van wandelen en/of fietsen,

dorp met zo’n 5000 inwoners. Spreek een willekeurige

dan kun je in Helvoirt je lol op! De Drunense duinen

inwoner van Helvoirt aan en hij zal het beamen: Je

en de IJzeren Man liggen vlakbij. Ook natuurgebied

voelt je thuis in Helvoirt.

Kampina is een prachtig gebied dat tevens uitnodigt

Nationaal Park
Loonse en Drunense Duinen

Woonplezier, gezelligheid, veiligheid, ruimte, groen
en historie; je vindt het allemaal in Helvoirt. Voor een

Voor jong en oud is Helvoirt ook een dorp waar

lekker hapje eten of de dagelijkse boodschappen

meer dan genoeg te beleven is. Helvoirt heeft veel

is alles in het dorp aanwezig. Supermarkten, slager,

verenigingen en een actieve dorpsgemeenschap.

bakker, groentenwinkel; alles heb je bij de hand.

Elk jaar wordt rondom Hemelvaart het ‘Helvoirts
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tot een heerlijke wandeling of fietstocht.

Weekend’ georganiseerd, een 4 dagen durend

Ontspannen wonen

evenement voor jong en oud.

In Helvoirt wonen is ècht lekker leven. In een dorpse
omgeving zijn ruimte, rust en groen vanzelfsprekend.

Een historisch dorp

En omdat Helvoirt centraal gelegen is tussen

De familie van Vincent van Gogh woonde in Helvoirt,

Eindhoven, ‘s-Hertogenbosch en Tilburg, liggen de

waardoor hij regelmatig in het dorp kwam. Vandaar het

faciliteiten van de grote stad om de hoek. Wat wil je

standbeeld van de beroemde schilder en kunstenaar.

nog meer?

Ook het prachtige kasteel Zwijnsbergen en de oude
kerk maken Helvoirt tot een bijzonder dorp.
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Ochtendgloren
Het totale project omvat 13 woningen, waarvan 4
twee-onder-één kapwoningen type 5700
en 9 rijwoningen type 5400.

De kavelgroottes variëren van circa 161 m2 tot circa
421 m2. Elke woning heeft een berging op eigen kavel
van circa 6 m2. Aan de voorzijde van uw woning wordt
een pad naar uw voordeur aangelegd.

Situatie
en ligging

tuin
Creëer uw eigen stukje natuur.

woning

berging
Ruimte voor o.a. uw tuingereedschap
en tuinmeubilair.

1

A-nummer

entree
Voordeur van uw woning.

mogelijkheid tot
opstelplaats auto

9
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De woningen.
Alle 13 woningen hebben dezelfde indeling. De twee-

Het dak van de woningen is aan de zonzijde bedekt

woonkamer is gesitueerd aan de achterzijde.

De overige twee slaapkamers, waaronder de

onder-één kapwoningen hebben een beukmaat van

met zonnepanelen. De andere zijde is bedekt met

Op de eerste verdieping heeft u drie ruime

masterbedroom, bevinden zich aan de achterzijde.

5,7 meter en een gebruiksoppervlakte van 126 m .

gebakken dakpannen.

slaapkamers.

2

Via de vaste trap bereikt u de royale
De tussen- en hoekwoningen hebben een beukmaat

Een ruime entree/hal geeft toegang tot de

Net als op de begane grond geniet u hier van

zolderverdieping met dakraam. Op deze

van 5,4 meter en een gebruiksoppervlakte van 119 m .

L-vormige woonkamer/keuken. De keuken is

behaaglijke vloerverwarming. Aan de voorzijde

verdieping bevindt zich de techniekkast. Hier vindt

gesitueerd aan de voorzijde van de woning. De

bevinden zich een slaapkamer en de badkamer.

u bovendien uw wasmachine-aansluiting.

2
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Instapklare
woning?
Dat kunnen
wij voor u
regelen!

Compleet comfort
Uw MorgenWonen-woning wordt zeer compleet
opgeleverd met een luxe badkamer en toilet. De
badkamer wordt voorzien van een badmeubel
inclusief spiegel met geïntegreerde ledverlichting, een
hangend toilet, een glazen douchecabine met A-merk
thermostaatkraan, een design radiator en tegelwerk op
de vloer. Het toilet wordt voorzien van een hangend toilet,
een fontein en tegelwerk op de vloer.

Standaard wordt uw woning niet uitgevoerd met keuken.
Wij bieden u de mogelijkheid om uw woning geheel
woongereed te maken. Dat wil zeggen dat wij de keuken,
vloerbekleding en raambekleding ook voor u kunnen
regelen. Daarnaast worden alle wanden op iedere
verdieping airless wit gespoten, alsook de plafonds op de
begane grond en eerste verdieping. Dit woongereedpakket
kunt u als meerwerk bij ons afnemen. Daarmee maakt u
uw woning instapklaar! Uw kopersbegeleidster bespreekt
graag de mogelijkheden met u.

Vandaag de sleutel, morgen wonen!
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"Topkwaliteit
van binnen
en van buiten"

Styling
zoals u
dat wilt

Welke styling spreekt u aan? Een gezellige landelijke sfeer of
een hippe industriële look? De badkamer en het toilet hebben
wij alvast voor u geregeld. Daarmee bent u in ieder geval
verzekerd van topkwaliteit!

13 DUURZAME WONINGEN
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Type 5400 Begane grond
kavel 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 en 13
kavel 8 & 13 worden in spiegelbeeld gerealiseerd

1. In de hal, keuken en
woonkamer geniet u van
vloerverwarming.

1

Type
5400
kavel A05 t/m A13

Deze plattegronden zijn slechts impressies, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
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Type 5400 bouwgereed Verdieping
kavel 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 en 13
kavel 8 & 13 worden in spiegelbeeld gerealiseerd

Type 5400 bouwgereed Zolder
kavel 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 en 13
kavel 8 & 13 worden in spiegelbeeld gerealiseerd

1. Ook op de eerste
verdieping geniet u
van vloerverwarming.

1. Alle installatie
technische onderdelen
vindt u hier terug.

2. Door het grote

1

dakraam is het ook op

2. Deze ruime badkamer

zolder lekker licht.

met luxe Villeroy & Boch

1

sanitair is écht helemaal af!

2
2

Deze plattegronden zijn slechts impressies, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Deze plattegronden zijn slechts impressies, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
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Type 5400 bouwgereed Zolder met dwarskap
kavel 9

2

2
1. Alle installatie
technische onderdelen
vindt u hier terug.

2. Door de twee grote
dakramen én twee

1

ramen in de voor- en
achtergevel is het ook
op zolder bijzonder licht.

Volop
Ruimte en
Comfort.
dat is
MorgenWonen

2

2

Deze plattegronden zijn slechts impressies, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
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Type 5700 bouwgereed Begane grond
kavel 1, 2, 3 & 4
kavel 1 & 3 worden in spiegelbeeld gerealiseerd

1. In de hal, keuken en
woonkamer geniet u van
vloerverwarming.

1

Type
5700
kavel 1, 2, 3 & 4

Deze plattegronden zijn slechts impressies, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
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Type 5700 bouwgereed Verdieping
kavel 1, 2, 3 & 4
kavel 1 & 3 worden in spiegelbeeld gerealiseerd

Type 5700 bouwgereed zolder
kavel 1, 2 & 3
kavel 1 & 3 worden in spiegelbeeld gerealiseerd

1. Ook op de eerste
verdieping geniet u

1. Alle installatie

van vloerverwarming.

technische onderdelen
vindt u hier terug.

2

2. Deze ruime badkamer

1
2. Door het grote

met luxe Villeroy & Boch

1

sanitair is écht helemaal af!

dakraam is het ook op
zolder lekker licht.

2
2

Deze plattegronden zijn slechts impressies, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Deze plattegronden zijn slechts impressies, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
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Type 5700 bouwgereed Zolder met dwarskap
kavel 4

wat gaat het
worden?

2

pvc vloeren in
verschillende
kleuren

2
1. Alle installatie

&

Uw keuze

25

vloerbekleding
voor de trappen
in verschillende
kleuren

&

technische onderdelen
vindt u hier terug.

Woongereedpakket als meerwerk
2. Door de twee grote
dakramen én twee
ramen in de voor- en

1

achtergevel is het ook
op zolder bijzonder licht.

•

luxe keuken met aanvullende opties

•

vloerafwerking op de trappen in vloerbedekking

•

vloerafwerking op de begane grond en de eerste verdieping in PVC

•

vloerafwerking op de tweede verdieping in tapijttegels

•

verf gespoten wanden en plafonds op de begane grond en de eerste en
tweede verdieping en knieschotten op de tweede verdieping

Daarnaast kunt u nog kiezen voor diverse types raambekleding en een terras met pad naar berging.
Voor een aantal woningen is er nog een aanvullende optie, namelijk het laten aanleggen van (een)

2

parkeerplaats(en) op eigen kavel.

kies hier voor
extra bovenkasten

&

Aanvullende opties en mogelijkheden
MorgenWonen biedt verschillende opties om
de woning helemaal naar uw persoonlijke wens

keuze uit veel
verschillende soorten
grepen

werkblad in een
andere kleur?

%

2

te maken. U vindt hier een kleine greep uit de
vele mogelijkheden. Alle opties zijn terug te
vinden in de koperskeuzelijst.
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Nul op de Meter

Groenverklaring

Extra financieringsruimte

Uw woning is in de basis al Nul de op de Meter, dus

Uw WTW-systeem (warmteterugwinning) zorgt ervoor

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland toetst

Omdat de MorgenWonen woning een duurzame woning

klaar voor de toekomst. Uw woning is uitstekend

dat de aangevoerde verse lucht wordt voorverwarmd via

namens het Ministerie van Economische Zaken of

is, kunt u veelal bij uw bank extra financieringsruimte

geïsoleerd en alle ramen zijn voorzien van drielaags

de bestaande warmte in uw woning. Zo is minder energie

nieuwbouwprojecten in aanmerking komen voor een

krijgen. De extra financieringsruimte is maximaal

isolatieglas. Uw woning heeft geen CV-ketel, maar

nodig om de lucht op kamertemperatuur te brengen.

Groenverklaring.

€ 25.000,- bij een toetsingsinkomen van € 33.000,-.
Deze mogelijkheden zijn uiteraard per koper

is voorzien van een duurzame warmtepomp die
warmte uit de buitenlucht haalt. In combinatie met

Bij een gezinssamenstelling van 2 volwassenen

MorgenWonen voldoet aan alle voorwaarden

verschillend en wij adviseren u dan ook om hierover

de vloerverwarming biedt dit een zeer comfortabel

en 2 kinderen zult u bij normaal verbruik geen

voor deze verklaring. Met deze Groenverklaring

contact op te nemen met uw bank.

binnenklimaat. Het dak is aan de meest zuidelijke

energiekosten hebben.

kunt u als koper in aanmerking komen voor een
groenhypotheek bij uw bank. Een groenhypotheek

kant bekleed met zonnepanelen waarmee u uw eigen
duurzame energie opwekt. De door CO2 sensoren

Doordat de woningen in de basis Nul op de Meter zijn,

gestuurde ventilatie meet continu hoeveel lucht moet

kunt u een aantrekkelijke groenfinanciering aanvragen

worden aan- en afgevoerd in uw woning. Door dit

bij uw bank.

slimme systeem gaat geen energie verloren aan het
verwarmen van overtollige lucht.

Vandaag genieten, morgen besparen!

Klaar
voor
de
toekomst
leaf

Beter
bewust
en
zuiniger
met
energie
kan
bijna
niet

resulteert in een korting op uw hypotheekrente.

leaf

#22003352 www.bloemendaalinvorm.nl

Vandaag de sleutel,
morgen wonen!
Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Makelaar:
Sint Nikolaasstraat 6

Ontwikkelaars:

5268 EK Helvoirt

info@beekhuizenmakelaardij.nl

0411 - 611 302

www.beekhuizenmakelaardij.nl

Aannemer:

Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. De teksten, situatietekening, plattegronden en de impressies geven
alleen de sfeer en mogelijkheden aan. Detailplattegronden inclusief maatvoering staan vermeld op de verkooptekeningen.

Kijk vandaag op
morgenwonen.nl

