• 13 woningen swalmen •

Uw droomhuis staat in
‘Aan het Groenewoud’

Swalmen, of Zjwame zoals de Swalmenaren het zelf zeggen, biedt het beste
van twee werelden. Een zeer water-, bos- en natuurrijk dorp met een authen-
tiek, landelijk karakter. Swalmen staat bol van historie die zelfs teruggaat tot
de prehistorie. U vind er resten van Romeinen en Middeleeuwse burchten en
het imposante kasteel Hillenraed.
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2 twee-onder-één-kapwoningen
en 1 vrĳstaand gechakelde woning
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Alle dagelijkse voorzieningen zijn te vinden in Swalmen, waaronder twee
basisscholen en een levendige dorpskern met winkels, terrassen en gezellige
eetgelegenheden. Swalmen kent ook een rijk verenigingsleven met tal van
clubs op gebied van sport en cultuur. U kunt er naar hartenlust sporten
en genieten!
Ook het openbaar vervoer is prima geregeld in Swalmen. Met directe busverbindingen naar Roermond en Venlo bent u zo op school, het station of het
centrum van deze steden. Daarnaast verbindt het station van Swalmen u ook
aan steden als Eindhoven en Maastricht.

Roermond
Als u behoefte heeft aan meer levendigheid dan is het bruisende Roermond
op slechts een steenworp afstand. Zowel het historische centrum als het
grote cultuurcluster ECI Roermond ligt op ongeveer 30 minuten fietsen.
Ideaal om de mooie landelijke route te verkennen. Pakt u liever de auto,
dan bent u binnen 5 minuten op uw bestemming.
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Staat uw droomhuis straks in Swalmen?

er

nd

ea

M

In Swalmen wordt uw
droomhuis werkelijkheid

Droomt u van een nieuwbouwwoning op een landelijke, groene plek?
Uw ideale huis begint met de ideale ligging. Plan “Aan het Groenewoud” ligt
aan de rand van Swalmen, dicht tegen natuurgebied Aan het Groenewoud.
De ideale plek met veel rust en privacy voor uw droomhuis. Vanuit je nieuwe
thuis wandel je zo naar Herberg de Bos en Familiebad de Bosberg en geniet
je van het Swalmdal.
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De ruime perceel-oppervlaktes variëren van xxx m2 tot xxx m2. Hierop wordt
uw langgekoesterde droomwoning gerealiseerd, perfect passend bij uw
leefsituatie. Voor nu en voor in de toekomst. Duurzaam, energiezuinig en
afhankelijk van het gekozen woningtype, levensloopbestendig.
Bekijk op de situatietekening hoe de twee-onder-één-kapwoningen, de vrijstaand geschakelde woning (kavel 3) en levensloopbestendige woningen zijn
gelegen aan de rand van Swalmen.
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6 twee-onder-één-kapwoningen
en 1 vrijstaand geschakelde woning
Deze woning is een moderne verschijning, eigentijds van ontwerp, en royaal ingedeeld.
Een woning waar comfort en duurzaamheid perfect samengaan, met veel mogelijkheden
om uw woonvoorkeuren tot uiting te brengen.
Op de begane grond vindt u een royale leefruimte met moderne keuken. Op de
verdieping vindt u drie slaapkamers, een bad
kamer met wastafel, ligbad
en inloopdouche. De vaste trap naar de zolder biedt u de mogelijkheid
om een extra werkkamer, hobbyruimte of slaap
kamer te realiseren!
Verder zijn deze woningen heel duurzaam met moderne warmtepomp
verwarming en zeven opbouw zonnepanelen.
Diverse zaken kunt u naar eigen wens laten realiseren.
Extra lichtpunten of stopcontacten bijvoorbeeld.
Maar ook grotere aan
passingen zoals een
uitbouw, dakkapel of schuifpui is mogelijk!
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Technische omschrijving
twee-onder-één-kapwoningen
en vrijstaand geschakelde woning

Keuken

Verwarming & ventilatie

De woning wordt geleverd met een complete keuken
van ASWA keukens en is voorzien is van een composiet werkblad, combi magnetron, koelkast met vriesvak,
een vaatwasser en spots voor verlichting. De keuken
kan in overleg met ASWA volledig naar eigen wens aan
gepast worden.

Uw woning wordt verwarmd door een lucht-water
warmtepomp installatie die geplaatst wordt in de
tech
niek zone en een buitenunit heeft. De installatie
is voorzien van een waterboiler van 300 liter. De badkamer wordt verwarmd middels een elektrische radiator.

Tegelwerk
Ter plaatse van de badkamer en het toilet worden wandtegelwerk uitgevoerd met een afmeting van 25 x 40 cm,
de tegels worden liggend verwerkt. Op het toilet en in
de badkamer tot een hoogte van 1,5 meter. Ter plaatse
van de douche tot een hoogte van 2 meter.

Op de begane grond en op de 1e verdieping wordt
een laag temperatuur vloerverwarming aangebracht.
De temperatuur op de slaapkamers is middels een
losse regeling te begrenzen. De woning wordt tevens
geleverd met een gebalanceerd ventilatiesysteem met
warmte terug winning.

Hang- en sluitwerk
De vloertegels hebben en afmeting van 33 x 33 cm,
ter plaatse van de douch waar de tegels onder afschot
worden gelegd passen we tegels van 15x15 cm toe.

Het hang en sluitwerk voldoet aan het bouwbesluit en de
vigerende NEN5087 u bent dus goed beschermd tegen
inbraak.

In de showroom kunt u het assortiment bekijken en
volledig aanpassen naar eigen wens.

Berging

Sanitair

De woning is voorzien van een zeer ruimte buitenberging
die goed toegankelijk is door de toegepaste sectionaalpoort en de deur naar uw achtertuin.

Het toilet wordt voorzien van een Geberit inbouwtoilet
incl. fontein.

Ruimte keus aan opties

De badkamer wordt voorzien van een wastafelcombinatie, een inloopdouche incl. glazen douchescherm, een
ligbad met kraan en handdouche en een elektrische
verwarming. De badkamer kunt u bij de showroom naar
eigen smaak aanpassen.

Algemeen

Binnenwanden

Op de woning is de Woningborg Garantie- en waarborg
regeling van toepassing.

De dragende binnenwanden worden uitgevoerd in
gelijmde kalkzandsteen elementen. De niet dragende
binnenwanden worden gerealiseerd van verdiepings
hoge cellenbeton elementen.

Gevels
Alle buitengevels die in het zicht komen worden afgewerkt met diverse metselwerkverfraaiingen zoals rollagen
en metselwerksprongen.
De voorgevel krijgt kozijnen met een verdiepte neggemaat met boven de kozijnen een terugliggende rollaag
van 1,5 strek hoog. Eén kozijn in de voorgevel t.p.v. de verdieping ligt gelijk met de voorkant van het metselwerk
geplaats. Tevens wordt in de voorgevel incl. bepaalde
delen van de zijgevel een betonnen gevelband geplaatst.

Kozijnen
Het voordeurkozijn wordt uitgevoerd in hardhout met
een houten voordeur. De kozijnen van ramen (incl.
raamvleugels en achterdeurkozijn) wordt uitgevoerd in
een verdiept kunststof profiel. Onder de kozijnen worden,
ter plaatse van gemetselde borstweringen, prefab
betonnen raamdorpels geplaatst. De deuren krijgen een
kunststeen onderdorpel.

Binnen afwerking
De woning zal hierdoor fraai ogen en een eigen unieke
uitstraling hebben.

Vloeren
De geïsoleerde begane grond vloer wordt in het werk
gestort. Voor de eerste en twee verdiepingsvloer wordt
een gewapende betonnen breedplaatvloer toegepast.
De vloeren worden afgewerkt met een cementdekvloer.

Alle binnenwanden worden behangklaar opge
leverd,
m.u.v. de meterkast, trapkast en de techniekzone. Niet
betegelde wanden in de sanitaire ruimtes worden
gespoten met structuurspuitwerk, net als de plafonds
van de eerste en tweede verdieping.
Er worden daarnaast stalen binnen kozijnen met boven
licht en opdek deuren toegepast.

Elektra
De woning wordt voorzien van een moderne elektra
installatie met voldoende groepen en 7 opbouw zonne
panelen. Er worden tevens rookmelders geplaatst.
Alle ruimtes zijn voorzien van ruim voldoende stop
contacten, lichtpunten. Ook worden er buitenlichtpunten
aangelegd.

De woningen zijn verder uit te breiden middels de onderstaande opties
- Uitbouw begane grond
- Dakraam of dakkapel op de zolder
- Dubbele tuindeuren of schuifpui aan de achterzijde
-	Diverse aanpassingen in de buitenberging
(b.v. isoleren, andere sectionaal poort, etc.)
- Uitbreiding aantal zonnepanelen

Levensloopbestendige woning
Deze woning heeft alle voorzieningen om gelijkvloers te wonen. Zo kunt u in elke levensfase
blijven genieten van uw huis in Aan het Groenewoud.
De woningen hebben op de begane grond standaard één slaapkamer en één badkamer
met inloopdouche en toilet. Voor uw comfort en levensloop is een separaat toilet
beschik
baar. Op de begane grond vindt u onder meer een royale leefruimte met
prachtige open keuken en is de hoekwoning van een kookeiland voorzien. Verder is er
een inpandige, geïsoleerde berging met loopdeur. Op de verdieping zijn nog eens
twee ruimte slaapkamers aanwezig.
Ook in deze woning kunt u diverse zaken naar eigen wens laten aanpassen.
Extra lichtpunten of stopcontacten bijvoorbeeld. Maar ook grotere aanpassingen zoals een aparte provisiekast die vanuit de keuken
bereikbaar is, een uitbouw, een extra badkamer op de
verdieping of een schuifpui naar de tuin is mogelijk!
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Technische omschrijving
levensloopbestendige woningen

Binnenafwerking

Elektra

Alle binnenwanden worden behangklaar opgeleverd,
m.u.v. de meterkast, trapkast en de techniekzone. Niet
betegelde wanden in de sanitaire ruimtes worden
gespoten met spuitstructuurwerk, net als de plafonds
van de eerste en tweede verdieping.

De woning wordt voorzien van een moderne electra
installatie met voldoende groepen en 3 zonnepanelen.
Bij de hoekwoning worden 4 zonnepanelen geinstal
leerd. Er worden tevens rookmelders geplaatst. Alle
ruimtes zijn voorzien van ruim voldoende stopcontacten
en lichtpunten. Ook worden er buitenlichtpunten aangelegd.

Er worden daarnaast stalen binnen kozijnen met boven
licht en opdekdeuren toegepast. De deur van de hoofdslaapkamer naar de badkamer wordt uitgevoerd als
schuifdeur.

Keuken
De woning wordt geleverd met een keuken van ASWA
keukens en is voorzien is van een composiet werkblad,
combi magnetron, koelkast met vriesvak, een vaat
wasser en spots voor verlichting. De keuken kan in overleg met ASWA volledig naar eigen wens aangepast
worden.

Tegelwerk
Ter plaatse van de badkamer en het toilet worden
wandtegelwerk uitgevoerd met een afmeting van
25 x 40 cm, ze worden liggend verwerkt. Op het toilet
en in de badkamer tot een hoogte van 1,5 meter.
Ter plaatse van de douche tot een hoogte van 2 meter.
In de showroom kunt u het assortiment bekijken.

Algemeen

Binnenwanden

Op de woning is de Woningborg Garantie- en waarborg
regeling van toepassing

De dragende binnenwanden worden uitgevoerd in
gelijmde kalkzandsteen elementen. De niet dragende
binnenwanden worden gerealiseerd van verdiepings
hoge cellenbeton elementen.

Gevels
Alle buitengevels die in het zicht komen worden afgewerkt
met schoonmetselwerk. Het metselwerk van de woning
wordt verfraaid met staand metselwerk. Op de begane
grond wordt een accent in het voegwerk toegepast.
Het metselwerk op de verdieping zal voorzien worden
van een gekeimde afwerklaag.

Vloeren
De geïsoleerde begane grond vloer wordt in het werk
gestort.
Voor de eerste verdiepingsvloer wordt een gewapende
betonnen breedplaatvloer toegepast. De vloeren worden
afgewerkt met een cementdekvloer.

Kozijnen
De voorgevel krijgt een modern samengesteld hardhouten kozijnen ter plaatse van de entree en berging
voorzien van houten deuren. De kozijnen van ramen
(incl. raamvleugels en achterdeurkozijn) wordt uitgevoerd
in een verdiept kunststof profiel. Indien nodig wordt er
een glazen valbeveiliging toegepast.
Aan de buitenzijde van de raamkozijnen worden alumi
nium lekdorpels toegepast.

De vloertegels hebben en afmeting van 33 x 33 cm, ter
plaatse van de douche waar de tegels onder afschot
worden gelegd passen we tegels van 15 x 15 cm toe.

Sanitair
Het toilet wordt voorzien van een Geberit inbouwtoilet
incl. fontein.
De badkamer wordt voorzien van een wastafel
combinatie, een inloopdouche, een toilet en elektrische
verwarming. Zodoende heeft u alles binnen handbereik.
De badkamer kunt u bij de showroom naar eigen smaak
aanpassen.

Verwarming & ventilatie
Uw woning wordt verwarmd door een lucht-water
warmtepomp installatie die geplaatst wordt in de
techniek zone en een buitenunit heeft. De installatie is
voorzien van een waterboiler van 300 liter.
Op de begane grond en op de 1e verdieping wordt
een laag temperatuur vloerverwarming aangebracht.
De temperatuur op de slaapkamers is middels een
losse thermostaat te begrenzen. De woning wordt
tevens geleverd met een gebalanceerd ventilatiesysteem met warmte terug winning.

Hang- en sluitwerk
Het hang en sluitwerk voldoet aan het bouwbesluit en
de vigerende NEN5087 en is dus goed beschermd tegen
inbraak.

Ruimte keus aan opties
De woningen zijn verder uit te breiden middels de onderstaande opties
- Uitbouw begane grond
- Dubbele tuindeuren of schuifpui aan de achterzijde
-	Deur/raamkozijn in de voorgevel t.p.v. de buitenberging
- Badkamer op de eerste verdieping
- Extra PV panelen

De voordelen van nieuwbouw
aan het Groenewoud
- 6 twee-onder-één-kapwoningen
en 1 vrijstaand geschakelde woning
- 6 levensloopbestendige woningen
Een nieuwbouwwoning aan het Groenewoud in Swalmen kent veel voordelen. Wij zetten ze voor u op een rijtje.

1.	Voor de hand liggend, maar o zo fijn: bij nieuwbouw

6.	De hoogwaardige isolatie en het uitstekende venti

bent u de eerste bewoner. Alles is nog nieuw en fris
en u bent niet gebonden aan keuzes van vorige
bewoners. Hoe heerlijk is dat?

latiesysteem dragen bij aan een zeer prettig leef
klimaat. En, wat mooi meegenomen is, het heeft
een gunstig effect op de energierekening. Net als de
aanwezige zonnepanelen.

2.	U bepaalt zelf hoe uw woning eruit gaat zien. Diverse
zaken kunt u naar eigen wens laten realiseren. Extra
lichtpunten of stopcontacten bijvoorbeeld. Maar ook
grotere aanpassingen zoals een uitbouw, dakkapel
of schuifpui is mogelijk!

3.	De

woning wordt fraai afgewerkt met kwalitatief
hoogwaardig sanitair en tegelwerk. Maar u kunt er
ook voor kiezen om de sanitaire ruimtes geheel naar
uw individuele wensen in te richten. Zo creëert u uw
ultieme droombadkamer.

4.	Bij

de prijs van de woning is een luxe keuken van
ASWA Keukens inbegrepen die van alle gemakken is
voorzien. Toch behoefte aan extra functionaliteiten
of een andere stijl? ASWA adviseert u graag om
uw persoonlijke droomkeuken te realiseren.

5.	Uitstekende

isolatie, de nieuwste bouwtechnieken
en strenge wettelijke eisen beperken contact- en
omgevingsgeluid tot een minimum. U woont dus
heerlijk rustig en uw woning is energiezuinig!

7.	Onderhoud? Daar hebt u bij nieuwbouw voorlopig
geen omkijken naar. Des te meer tijd en geld blijft
er over voor leuke dingen.

8.	Het schept een band tussen bewoners om op hetzelfde moment op een nieuwe woonplek te starten.
Dit maakt de kans op een goede relatie met uw
buren groter. En dát draagt weer bij aan sociale
veiligheid.

9.	Uw

woning wordt gebouwd volgens de laatste
veiligheidseisen en inzichten. Datzelfde geldt voor
de inrichting van de woonomgeving. Hier zijn u en
uw bezittingen volkomen veilig.

aanhetgroenewoud.nl

Ontwikkelaar

Makelaar

Makelaar

T 0881 86 63 63
W jpo.nl

Graaf Reinaldstraat 1
6041 XB Roermond

Minderbroederssingel 19
6041 KH Roermond

T 0475 33 52 25
W jackfrenken.nl

T 0475 35 19 70
W maatmakelaars.nl

Disclaimer
Deze documentatie is met de grootste zorg samengesteld, aan de hand van gegevens zoals die ten tijde van het samenstellen van deze brochure
bekend waren. Desondanks maken wij een voorbehoud m.b.t. kleine wijzigingen in uitvoering, afwerking en maten in de appartementen en/of de
omgeving. De getoonde plattegronden en artist impressions dienen enkel ter illustratie. Deze brochure maakt geen onderdeel uit van de contractstukken; hieraan kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

