NOORDBROEK
DR. W. DREESLAAN

12 WONINGEN, TYPE 2-ONDER-1-KAP

EEN HEERLIJKE STRAAT
VOOR GEZINNEN EN
SENIOREN
Op de locatie in Noordbroek wordt in 2022 aan de Dr. W. Dreeslaan
12 prachtige 2-onder-1- kap woningen gebouwd.
Alle woningen worden voorzien van de nieuwste technieken en
installaties die voldoen aan de nieuwste BENG-NORM.
Hierdoor woon je straks in een super energiezuinige woning.

IN DEZE BROCHURE
Ontdek de Dr. W. Dreeslaan
Omgeving
Kavelindeling
Comfortabel en duurzaam wonen
Woningtypes en plattegronden
Verkoopinformatie
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Dr. W. Dreeslaan
Groots en energiezuinig wonen in een dorpse sfeer. Alle dagelijkse
voorzieningen bereikbaar op loopafstand.
Deze 12 ruime twee-onder-één kap woningen worden gerealiseerd in
nagenoeg ‘hartje dorpscentrum’ van het mooie Noordbroek.
Op loopafstand van alle dagelijkse voorzieningen, verschillende
winkels, supermarkt, bibliotheek en MFC (Multi Functioneel
Dorpscentrum). Een locatie die in één woord ‘super’ kan worden
genoemd. De woningen worden optimaal energiezuinig geïsoleerd en
gas-loos uitgevoerd.
Zonnepanelen verzorgen voor een groot deel de energiebehoefte.
De verwarming middels warmtepomp i.c.m. vloerverwarming.
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Prettig
wonen
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OMGEVING NOORDBROEK
Vanuit uw mooie woonplek Noordbroek maakt u gemakkelijke
culturele en historische uitstapjes.
Op fietsafstand vindt u natuurgebieden en o.a. de Fraelemaborg.
Dit landgoed met haar parkbos, in romantisch Engelse landschapsstijl
ooit ontworpen door G.A. Blum en L.P. Roodbaard, is voor publiek
toegankelijk. In het koetshuis is een museumwinkel met
expositieruimtes en in de oranjerie een speelse presentatie over de
ontwikkeling vanaf de IJstijd tot heden.
In het park staan 17e en 18e eeuwse zandstenen tuinornamenten en
in het schathuis is een restaurant.
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EEN RUSTIGE EN GROENE WOONWIJK,
GELEGEN OP LOOPAFSTAND VAN HET
CENTRUM
Welkom in Noordbroek. (Noordbrouck) is een oud dorp met een aantal
middeleeuwse buurtschappen en streken met in het midden de Romano
Gotische Kruiskerk met losstaande toren, liefkozend de Olle Dodde
genoemd. Ernaast de originele Pastorie met Engelse tuin.
Romantisch is de Korenmolen en ook het carillon op het ‘Torentje’ van de
oude school.
Noordbroek dat zichzelf omschrijft als “gezelligheid op klompen” telt ruim
1900 inwoners met gemiddeld een iets groter gevoel van verbondenheid
met de medemensen.
Het dorp heeft alle voorzieningen zoals winkels voor de dagelijkse
voorzieningen: een supermarkt, een ambachtelijke slagerij, servicepunt voor
posterijen, drogisterij, kappers, prima cafetaria,
weekmarkt, een tankstation, 2 garagebedrijven, schoonheidssalon, 2 goed
aangeschreven woonzorgcentra, (basis) scholen, kinderopvang,
huisartsenpraktijk met apotheek, sportaccommodaties, Multifunctioneel
dorpscentrum, Aparthotel en keuze uit Bed- en Breakfast.
Op steenworp afstand is de Botjeszwembaai, een recreatieplas met
glashelder zwemwater. De flora en fauna rondom het Botjesbaai is mooi. Er
zijn bijzondere planten en dieren zoals oeverzwaluwen in het natuurgebied.
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BOUWKAVELS
Met

Woning

Opervlak
kavel

woning

Grond kosten
incl. btw

Gebruiks-oppervlak
woning

Bouwkosten
v.o.n.

Kavel 1 hoekkavel

Ca. 325m2

verkocht

Ca. 125 m2

verkocht

Kavel 2 halfvrijstaand

Ca. 325m2

verkocht

Ca. 125 m2

verkocht

Kavel 3 halfvrijstaand

Ca. 325m2

€ 53.972,00

Ca. 125 m2

€ 315.000,-

Kavel 4 halfvrijstaand

Ca. 325 m2

€ 53.972,00

Ca. 125 m2

€ 315.000,-

Kavel 5 halfvrijstaand

Ca. 325m2

€ 53.972,00

Ca. 125 m2

€ 315.000,-

Kavel 6 halfvrijstaand

Ca. 325m2

€ 53.972,00

Ca. 125 m2

€ 315.000,-

Kavel 7 halfvrijstaand

Ca. 325m2

€ 53.972,00

Ca. 125 m2

€ 315.000,--

Kavel 8 hoekkavel

Ca. 325m2

€ 58.298,00

Ca. 125 m2

€ 321.000,-

Kavel 9 hoekkavel

Ca. 320m2

verkocht

Ca. 125 m2

verkocht

Kavel 10 halfvrijstaand

Ca. 320m2

verkocht

Ca. 125 m2

verkocht

Kavel 11 halfvrijstaand

Ca. 320m2

verkocht

Ca. 125 m2

verkocht

Kavel 12 hoekkavel

Ca. 320m2

verkocht

Ca. 125 m2

verkocht

Extra opties zijn slechts mogelijk wanneer de werkzaamheden nog kunnen worden uitgevoerd conform de stand van het werk (e.e.a. in overleg met bouwgroep Martens te Veendam)
Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21 % BTW en geldig tot 1 September 2022

Bestaande woningen
KAVEL

KAVEL

KAVEL

KAVEL

KAVEL

KAVEL

KAVEL

KAVEL
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Dr. W. Dreeslaan
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Bestaande woningen
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Prettig
wonen
VOOR

JONGE

GEZINNEN
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EN

GENIET VAN
COMFORTABEL
EN DUURZAAM WONEN
De woningen worden standaard uitgerust met zonnepanelen en een
luchtwaterwarmtepomp waarmee de woning op een milieuvriendelijke
manier wordt verwarmd. Door vloerverwarming op de begane grond blijft de
woning op een constante temperatuur. Jarenlang geen zorgen over het
onderhoud van de woning. Puur comfort!

— Alle voorzieningen dichtbij
— Royaal parkeren op eigen terrein
— Bijna energieneutraal
— Duurzaam
— Zonnepanelen, vloerverwarming en lucht-waterwarmtepomp

Wonen in Noordbroek
betekent; Voel je
thuis in een unieke
woning in
Noordbroek!
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TWEE-ONDER-ÉÉN-KAP
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BEGANE GROND

EXTRA OPTIES
— Uitbouw levensloopbestendig
— Openslaande tuindeuren
— Carport
— Kamer en-suite deuren
— Garage
— Bijkeuken
— Vaste trap zolder

KAVELS 1 TOT 12
KAVELGROOTTE
320 - 325 m2
WOONOPPERVLAKTE
125 m2
AANTAL KAMERS
4
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EERSTE VERDIEPING

Riante badkamer

Riante slaapkamer

Via de vaste trap is de eerste verdieping te bereiken,
hier bevinden zich drie ruime slaapkamers en een
riante badkamer. De slaapkamers beschikken over
voldoende ruimte voor inbouwkasten.
De badkamer wordt casco opgeleverd met afgedopte leidingen.

Extra
studeerkamer

Uitpakken maar
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TWEEDE VERDIEPING
Via een tweede vaste trap is de tweede verdieping te
bereiken. Deze zolderverdieping is naar eigen smaak
in te richten. Denk aan een kantoor, loungeruimte,
sportruime of een extra slaapkamer.
Je hebt hier tevens de mogelijkheid om de natte
groepen aan te sluiten.

EXTRA OPTIES
— Dakkapel plaatsen
— Extra slaapkamer realiseren
— Dakraam toevoegen
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extra
studeerkamer

Achtergevel aanzicht
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Voorgevel aanzicht

A-RMT makelaar Jesse van Bergen is enthousiast over de door Servira BV ontworpen woningen. Servira BV heeft het ontwerp
enigszins afgeleid en is geïnspireerd door de architectuur jaren dertig stijl, passend op deze ruime kavels en de mooie locatie.
“Het is WONEN Å LA CARTE oftewel de Koper bepaald zelf zijn indelingskeuze.
De ideale woning voor zowel (jonge) gezinnen en ook senioren!”

Met een ruime keuze aan opties kun je je woning naar eigen smaak uitbreiden.
- Levensloopbestendig, slaapkamer badkamer beneden.
- Thuiswerkplek
- Garage
- Beloopbare 2e verdieping met vaste trap.

Raadpleeg ons kantoor ook voor een degelijk advies in hypotheken, verzekeringen, financieringen, belastingaangiften en alle
bankzaken!
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BEKNOPTE TECHNISCHE OMSCHRIJVING (2022)
12 RIANTE ENERGIEZUINIGE
HALFVRIJSTAANDE WONINGEN

Grondwerk
Er wordt grondwerk uitgevoerd voor de funderingen en leidingen. De ontgraven grond wordt gebruikt voor het aanvullen van onder
andere de fundering en de afwerking van het terrein. De vrijgekomen grond wordt hierbij geëgaliseerd afgewerkt over de kavel,
aflopend van de woning tot aan de kavelgrenzen. In de vrijgekomen grond kunnen zich mogelijk kluiten bevinden. Op de bodem van de
kruipruimte onder de vloer wordt een zandpakket van ca. 10 cm dik aangebracht.
Riolering
Er wordt een gescheiden rioleringssysteem toegepast. De aanleg - en aansluitkosten en de eventuele kosten van ingebruikstelling van
de riolering zijn in de v.o.n. prijs inbegrepen. De diverse afvoerpunten voor vuilwater van de woningen worden uitgevoerd in PVC en
aangesloten op de riolering. Buiten de voorgevel van de woning zal in de rioleringsbuis een ontstoppingsvoorziening worden
aangebracht.
Goten en hemelwaterafvoeren
De goten en hemelwaterafvoeren worden uitgevoerd in polyester kleur wit.
Peil van de woning
De gemeente bepaalt het peil van uw woning. Het peil komt normaliter overeen met de bovenkant van de begane grondvloer. Dit peil
ligt ongeveer 15 cm boven de kruin van de voorliggende weg.
Bestratingen
Er wordt geen straatwerk op de kavel aangebracht. Martens Bouwgroep BV kan u desgewenst via hun eigen verkoopkanalen hierin
ontzorgen.
Terreininventaris
De erfgrenzen worden aangegeven door middel van perkoenpaaltjes.
Fundering
Aan de hand van de resultaten van het terreinonderzoek wordt een fundering toegepast zoals plaatselijk noodzakelijk. Aan de
funderingswijze en afmetingen liggen berekeningen van de constructeur ten grondslag. Naar verwachting wordt een fundering op
betonstroken met mogelijk grondverbetering toegepast. De woning is daarnaast voorzien van een kruipruimte onder de vloer die
bereikbaar is via een afsluitbaar geïsoleerd kruipluik.
Buitengevels en wanden
De buitengevels van de woningen zijn als volgt opgebouwd:
•Gevelmetselwerk
•Luchtspouw
•Spouwisolatie
•Kalkzandsteen binnenmuur (aan binnenzijde behangklaar uitgevlakt)
Voor de isolatie van de gevels van de woning wordt spouwisolatie met een Rc waarde van minimaal 4.5 m2K/W toegepast.
De geadviseerde dilatatievoegen van het gevelmetselwerk worden voorzien van een rotbestendige compressieband.
Voor het metselwerk worden gebakken handvorm bakstenen in waalformaat toegepast, gemetseld in halfsteens verband. Het voegwerk
wordt platvol geborsteld uitgevoerd.
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Buiten kozijnen
De buitenkozijnen, ramen en buitendeuren worden uitgevoerd in kunststof met verdiept profiel, kleur glad wit. De voordeur is voorzien
van een driepuntsluiting. Onder de raamkozijnen in het metselwerk worden keramische raamdorpelstenen toegepast.
Glas
Er wordt isolerende HR++ beglazing in de kunststof kozijnen toegepast.
Het dak
De schuine dakconstructie van de woning met een Rc waarde van ca. 6,0 m2K/W bestaat uit geïsoleerde dakelementen en wordt
afgedekt met zwart-grijze dakpannen (betonpan). De binnenzijde van de schuine kap bestaat uit plaatmateriaal en wordt niet nader
afgewerkt. Er worden dakdoorvoeren gemonteerd ten behoeve van de mechanische ventilatie en rioolontluchting.
Begane grondvloer
De begane grondvloer wordt uitgevoerd in een geïsoleerde betonnen systeemvloer voorzien van een cementdekvloer. De vloeren
hebben een Rc–waarde van ca. 3.7 m2K/W conform de BENG berekening.
Verdieping – en zoldervloer
De verdiepingsvloer wordt uitgevoerd in een ongeïsoleerde betonnen systeemvloer voorzien van een cementdekvloer. De zoldervloer
bestaat uit een vuren houtenbalklaag met spanoplaat.
Plafond begane grond en verdieping
De betonnen plafonds (met uitzondering van garage en meterkast) worden voorzien van spackwerk. Aan de onderzijde van de
plafonds blijven tussen de betonnen vloerdelen ‘v – naden’ zichtbaar.
Binnenwanden
De scheidingswanden in de woning worden uitgevoerd in gas – of cellenbeton met een dikte van 10 cm en deels 7 cm. Alle
binnenwanden in de woning, met uitzondering van de badkamer, het toilet en de zolder, worden uitgevlakt en behangklaar opgeleverd.
Dit wil zeggen dat de wanden gereed zijn voor het aanbrengen van spackwerk of behang (wordt niet aangebracht). Voor het
aanbrengen van bijvoorbeeld een glasvezelbehang met fijnere structuur kan een extra bewerking van de wand noodzakelijk zijn
(behoeft een hogere vlakheidsklasse van de ondergrond).
Binnenkozijnen en opdekdeuren
Alle binnenkozijnen in de woning worden uitgevoerd in stalen fabrieksmatig wit gelakte kozijnen met bovenlicht. In de bovenlichten
wordt blank glas geplaatst. De binnendeuren zijn fabrieksmatig gespoten vlakke opdekdeuren in de kleur (alpina)wit. T.b.v. de
meterkast wordt een stalen kozijn met opdekdeur zonder bovenlicht geplaatst. De meterkastdeur wordt voorzien van twee roosters
t.b.v. verplichte ventilatie.
Deur en raambeslag
Het hang- en sluitwerk van de ramen en deuren voldoet aan de huidige veiligheidsnormen (NEN 5087 en NEN 5096). De voordeur
en de loopdeur naar de tuin vanuit de keuken zijn voorzien van een driepuntsluiting. De cilinders van de buitendeuren zijn
gelijksluitend en daarmee met een gelijke sleutel te bedienen. De ramen zijn voorzien van raambeslag dat voldoet aan de geldende
veiligheidsnormen.
Vensterbanken en dorpels
Onder raamkozijnen welke niet tot op de vloer doorlopen worden aan de binnenzijde kunststof vensterbanken toegepast, kleur wit.
Onder de deur van de badkamer en het toilet wordt een kunststeen dorpel aangebracht.
Trappen
Voor de toegang van de eerste verdieping wordt een open vuren houten trappen met onder- en bovenkwart geplaatst. De trappen
met bijbehorende traphekken worden fabrieksmatig voorzien van witte grondverf. De trappen kunnen door de koperzelf naar eigen
keus dekkend worden afgelakt.
Langs de muurzijde wordt een houten blank gelakte muurleuning aangebracht. De trap naar de zolder wordt uitgevoerd als een
driedelige vlizotrap.
Binnentimmerwerk
Er worden geen plafond- en vloerplinten geleverd en aangebracht. Het trapgat wordt rondom afgewerkt met multiplex, voorzien
van witte grondverf. Leidingkokers worden afgetimmerd en eveneens voorzien van witte grondverf.
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Behangwerken
Er wordt geen behangwerk uitgevoerd.
Keukeninrichting
De woning wordt zonder keukeninrichting aangeboden. Het leidingwerk en afvoeren worden op de standaard positie conform de
verkooptekening afgedopt aangebracht. Aansluitpunten voor onderstaande voorzieningen zijn in de koopsom opgenomen:
• 2x dubbele wandcontactdoos boven aanrecht Vaatwasser (op aparte elektra groep) Magnetron (op aparte elektra groep)
•Inductie kookplaat (op aparte elektragroep) Koelkast
•Spoelbak
•Enkele wandcontactdoos t.b.v. een recirculatie afzuigkap.
U bent vrij in de keuze voor een leverancier van de keuken. Martens Bouwgroep BV kan u desgewenst via hun eigen verkoopkanalen
ontzorgen in het aanschaffen van een kwalitatief hoogwaardige en betaalbare keuken.
Sanitair en vloer & wandtegelwerk
De woning wordt zonder sanitair en vloer & wandtegelwerk aangeboden. Het leidingwerk en afvoeren worden op de standaard
positie conform de verkooptekening afgedopt aangebracht. Het vloerverwarmingsnet wordt boven op de ruwe betonvloer zonder
cementdekvloer aangebracht. Het plafond wordt gespacked en de wanden worden onafgewerkt opgeleverd. T.p.v. de op de
verkooptekening afgebeelde toestellen zijn de benodigde elektra, warm- en koud water aansluitingen alsmede riolering afvoerpunten
(afgedopt) in de koopsom opgenomen.
U bent vrij in de keuze voor een leverancier en de wijze waarop de het sanitair en vloer- en wandtegelwerk wordt aangebracht.
Martens Bouwgroep BV kan u desgewenst via hun eigen verkoopkanalen hierin ontzorgen.
Mechanische ventilatie
Ten behoeve van de ventilatie van de woning wordt een mechanisch afvoersysteem toegepast, gecombineerd met natuurlijke
luchtaanvoer middels raamroosters. De capaciteit van de mechanische afzuiging wordt middels CO2 meting gestuurd alsmede vanaf
een bedieningspaneel in de woonkamer. Afzuiging zal plaatsvinden via afzuigventielen in het plafond van de keuken, de badkamer en
het toilet.
Water
De aanleg- en aansluitkosten, alsmede eventuele kosten van ingebruikstelling met betrekking tot water zijn in de v.o.n. prijs
inbegrepen. De kosten van het gebruik van water tijdens de bouw zijn tot de dag van oplevering in de bouwsom opgenomen. De
koudwaterleiding in de woning wordt aangelegd vanaf de watermeter in de meterkast. De waterleiding is afsluitbaar en aftapbaar en
beschermd tegen bevriezing. De volgende tappunten worden in de woning aangesloten: twee toiletten, een fonteintje, wastafel,
douche, en een afgedopte leiding
t.b.v. het aanrecht. Voor de wasmachine wordt op zolder een aansluiting aangebracht. De warmwaterleiding wordt aangesloten op
het warmwatertoestel.
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Gas
De woningen worden ‘gasloos’ dus zonder gasaansluiting uitgevoerd.
Elektrische installatie
Standaard bestaat de groepenkast uit negen groepen, verdeeld over 3 lichtgroepen naar de diverse aansluitpunten in de woning,
alsmede groepen t.b.v. de wasmachine, vaatwasser; magnetron; inductiekookplaat, zonnepanelen en de luchtwaterwarmtepomp.
De leidingen worden weggewerkt in de wanden en vloeren. De wandcontactdozen en schakelaars worden ingebouwd en afgewerkt
met wit kunststofafdekramen van het fabricaat Busch Jaeger type Balance o.g.
Het schakelmateriaal wordt op ca. 105 cm boven de vloer aangebracht en de wandcontactdozen op ca. 35 cm boven de vloer. Op
zolder en in de garage wordt het elektrawerk als opbouwmateriaal aangebracht. De loze leidingen in de woning worden voorzien
van een trekdraad.
Zonnepanelen
Op het dak van de woning worden PV panelen aangebracht (zonne energie). Het aantal en het vermogen van de panelen is
gebaseerd op de BENG berekeningen. De panelen hebben een antraciet
/zwarte kleur en zijn ca. 100 cm (b) x 160 cm (h). De PV panelen hebben een piekvermogen van minimaal 300 Wp/per paneel ten
behoeve van de opwekking van elektriciteit.
Verwarming- en warmwaterinstallatie
De woningen zijn uitgerust met een lage temperatuur vloerverwarmingsysteem. De ruimten worden door de stralingswarmte van
de vloer gelijkmatig verwarmd zonder grote luchtbewegingen te veroorzaken. De als aangenaam ervaren stralingswarmte van de
vloer creëert behaaglijkheid en verhoogt zo het gevoel van comfort. Het water dat door het vloerverwarming systeem gepompt
wordt heeft een vrij lage aanvoertemperatuur van ca. 35 - tot ca. 45 graden Celsius. De warmteopwekking ten behoeve van zowel
deze vloerverwarming alsmede voor het tapwater (kraan /douche) vindt plaats door middel van een all-electric
luchtwaterwarmtepomp (geen gasaansluiting). Deze bestaat uit een binnen- en een buitenunit. Het buitendeel van de warmtepomp
wordt aan de buitenzijde van de woning geplaatst, op een nader door de installateur aan te wijzen plek. Het binnendeel wordt
geplaatst op zolder, waar tevens t.b.v. warm tapwater een buffervat van ca. 180 liter wordt geplaatst. Via een vloerverwarming
verdeler op zowel de begane grond als op de verdieping wordt het verwarmde CV water door het vloerverwarmingsnet
rondgepompt. Bij het in gebruik nemen van de woning is het van belang om de vloer van de woning waarin de vloerverwarming is
opgenomen op basis van het voorgeschreven opstookprotocol geleidelijk op te warmen. Op deze wijze wordt mogelijke
scheurvorming van de cementdekvloer voorkomen. De projectinstallateur zal u hierover informeren.
Gasloze energiezuinige woningen
In basis wekt de woning door de opbrengst van de zonnepanelen voldoende energie op voor het gebouw gebonden verbruik
(verbruik van de gebouw gebonden installaties), alsmede een deel van het gebruik van uw huishouden (het individuele gebruikers
gebonden verbruik zoals verbruik voor verlichting, TV, computer, etc). Uiteraard, elk huishouden heeft een uniek verbruik van
apparatuur.
De beschreven waarden in deze technische omschrijving voor isolatie (Rc waarden), verbruik en opgewekte energie zijn gebaseerd
op de uitkomsten van een onderliggende ‘BENG berekening’. De uitkomsten van deze ‘BENG berekeningen’ zijn onder voorbehoud
van mogelijke wijzigingen naar aanleiding van veranderde regelgeving, eisen van gemeenten /of nutsbedrijven.
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VERKOOP & INFORMATIE

Huis Makelaardij
Kerkstraat 1
9636 AA Zuidbroek
0598-451751
Info@makelaarhuis.nl
Openingstijden
Maandag t/m vrijdag 900-12.00 en 13.30-17.00.
Ook voor een hypotheekadvies kunt u bij Huis
terecht.

Neem contact met ons op

REALISATIE

ONTWIKKELING

woneninnoordbroek.nl
Deze sfeerbrochure is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet, of niet meer juist is. De getoonde illustraties, situatie,
foto’s en ingekleurde plattegronden geven een impressie van het project weer en zijn geen contractstukken. Aan de informatie in deze sfeerbrochure kunnen dan ook geen rechten worden
ontleend. Wij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van activiteiten die door derden op basis van de informatie uit deze sfeerbrochure worden ondernomen
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