
DE HEUVELHOOKER SMEED



•  Op basis van EPC-waarde 0,4 (sinds januari 2016)
•  Vloer op zand ( RC +/- 3,8 m2k/W )
•  Dragende wanden kalkzandsteen 
•  Lichte scheidingswanden Ytong VHP
•  Buitengevelisolatie ( RC +/- 4,5 m2k/W )
•  Beton dekken breedplaatvloeren
•  Buitenkozijnen, ramen en deuren kunststof 
    incl. tripel beglazing (voordeurkozijn incl. deur in hout)
•  Houten binnen nastelkozijnen voorzien van vlakken  
   opdekdeuren met standaard H&S-werk
•  Verdiepingstrappen vuren gegrond dicht
•  Toegangstrappen appartementen in beton
•  Dakbedekking kunststof ( RC +/- 6,0 m2k/W )
•  Binnendeurdorpels in badkamer en wc

Omgeving
De Heuvelhooker Smeed is direct gelegen aan het centrum van Panningen. De ligging is uiterst gunstig dichtbij winkels, horeca en uitvalswegen.  
Alles is op loopafstand vanaf uw woning.

De woningen
Het bouwplan omvat 15 woningen verdeeld over 6 levensloopbestendige woningen, 6 appartementen en 3 starterswoningen. De grondgebonden 
woningen of appartementen zijn voorzien van een royale tuin. De appartementen zijn voorzien van een ruim dakterras.  Elke woning of appartement 
zal van een eigen buitenberging voorzien worden. U parkeert de auto op de achtergelegen parkeerplaats. Via de Kerkstraat kunt u met de auto de 
parkeerplaatsen oprijden. 

Vereniging van eigenaren 
Bij aankoop van uw woning of appartement wordt u mede-eigenaar van het achterliggend parkeerterrein. In de notariële akte van V.V.E. worden alle 
noodzakelijkheden hieromtrent opgenomen.

Vrij op naam
De prijs van de woning of appartement is vrij op naam, hetgeen wil zeggen dat de volgende kosten in de koopsom zijn opgenomen:
•  Grondkosten
•  Bouwkosten
•  Kosten architect en overige adviseurs
•  Notaris- en kadasterkosten voor leveringsakte
•  Aansluitkosten water, elektra en riolering
•  Legeskosten voor de omgevingsvergunning

Niet inbegrepen:
•  Financieringskosten
•  Notariskosten voor de hypotheekakte
•  Rentekosten
•  Kosten m.b.t. koperskeuzes

•  Buitendeurdorpels IsoStone
•  Vensterbanken composiet 20 mm
•  Wanden en plafonds afgewerkt als zijnde spuitwerk
•  Wandtegels toilet 120 cm (+/- € 25,-/m2 excl. btw)
•  Wandtegels badkamer tot plafond (+/- € 25,-/m2 excl. btw)
•  Vloertegels toilet en badkamer (+/- € 30,-/m2 excl. btw)
•  Geen plinten opgenomen
•  Geen schilderwerk opgenomen (m.u.v. voordeur)
•  Geen keukeninrichting gerekend
•  Stelpost leveren en plaatsen sanitair € 3.500,- excl. btw
•  Infiltratie hemelwater (afhankelijk van locatie)
•  Geen gasaansluiting
•  All Elektric luchtwarmtepomp systeem (binnenunit en  
   buitenunit)
•  Gebalanceerd ventilatiesysteem met warmteterugwinning  
   (WTW)
•  PV-panelen op basis van EPC 0,40
•  E-installatie conform NEN1010
•  Mede eigenaar achterliggend parkeerterrein middels V.V.E.
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WONING 1
woonoppervlakte incl. 
buitenberging: 105 m²

Koopsom incl. btw v.o.n.

€ 240.000

WONING 2
woonoppervlakte incl. 
buitenberging: 102 m²

Koopsom incl. btw v.o.n.

€ 234.000

Begane grond
•  Ruime hal met toilet, meterkast

   en garderobe
•  In hal, trap naar 1ste verdieping
•  Royale woonkamer, liggend aan

    de tuinzijde
•  Open keuken aan de tuinzijde

•  Slaapkamer
•  Douche / badkamer

•  Buitenberging

1ste verdieping
•  1 slaapkamer

•  Berging / cv-ruimte
•  Overloop
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STARTERSWONING

4 + 5

WONING 4
woonoppervlakte incl. 
buitenberging: 98 m²

Koopsom incl. btw v.o.n.

€ 221.000

WONING 5
woonoppervlakte incl. 
buitenberging: 98 m²

Koopsom incl. btw v.o.n.

€ 219.500

Begane grond
•  Ruime hal met toilet, meterkast

   en garderobe
•  In hal, trap naar 1ste  verdieping

•  Royale woonkamer
   liggend aan de tuinzijde

•  Open keuken aan de voorzijde
•  Bergkast onder trap

•  Buitenberging

1ste verdieping
•  3 slaapkamers

•  Douche / badkamer
•  Berging / cv-ruimte

•  Kastruimte
•  Overloop

3

STARTERSWONING

WONING 3
woonoppervlakte incl. 
buitenberging: 99 m²

Koopsom incl. btw v.o.n.

€ 219.500

Begane grond
•  Ruime hal met toilet, meterkast
   en garderobe
•  In hal, trap naar 1ste  verdieping
•  Royale woonkamer
   liggend aan de tuinzijde
•  Open keuken aan de voorzijde
•  Bergkast onder trap
•  Buitenberging

1ste verdieping
•  3 slaapkamers
•  Douche / badkamer
•  Berging / cv-ruimte
•  Kastruimte
•  Overloop
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APPARTEMENT

WONING 6
woonoppervlakte incl. 
buitenberging: 95 m²

Koopsom incl. btw v.o.n.

€ 233.000

Begane grond
•  Ruime hal met toilet, meterkast
   en garderobe
•  Royale woonkamer
   liggend aan de straatzijde
•  Open keuken aan de tuinzijde
• Slaapkamer aan de tuinzijde
•  Douche / badkamer
•  Berging / cv-ruimte
•  Buitenberging

APPARTEMENT
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WONING 7
woonoppervlakte incl. 
buitenberging: 110 m²

Koopsom incl. btw v.o.n.

€ 257.500

Begane grond
•  Ruime hal met toilet, meterkast

   en garderobe
•  Royale woonkamer

   liggend aan de straatzijde
•  Open keuken aan de tuinzijde

• Slaapkamer aan de tuinzijde
•  Douche / badkamer
•  Berging / cv-ruimte

• Optioneel slaapkamer
•  Buitenberging
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WONING 8
woonoppervlakte incl. 
buitenberging: 115 m²

Koopsom incl. btw v.o.n.

€ 253.250

1ste verdieping
•  Ruime hal met toilet, meterkast
   en garderobe
•  Royale woonkamer
   liggend aan achterzijde dakterraszijde
•  Open keuken aan de straatzijde
•  Berging
•  In de keuken, trap naar 2de  verdieping
•  Bergkast onder trap
•  Dakterras
•  Buitenberging nabij parkeerplaatsen

2de verdieping
•  2 slaapkamers
•  Berging / cv-ruimte
•  Douche / badkamer
•  Overloop

APPARTEMENT
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WONING 9
woonoppervlakte incl. 
buitenberging: 117 m²

Koopsom incl. btw v.o.n.

€ 253.250

1ste verdieping
•  Ruime hal met toilet, meterkast

   en garderobe
•  Royale woonkamer

   liggend aan achterzijde dakterraszijde
•  Open keuken aan de straatzijde

•  Berging
•  In de keuken, trap naar 2de  verdieping

•  Bergkast onder trap
•  Dakterras

•  Buitenberging nabij parkeerplaatsen

2de verdieping
•  2 slaapkamers

•  Berging / cv-ruimte
•  Douche / badkamer

•  Overloop
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WONING 10
woonoppervlakte incl. 
buitenberging: 109 m²

Koopsom incl. btw v.o.n.

€ 254.000

Begane grond
•  Ruime hal met toilet, meterkast
   en garderobe
•  Royale woonkamer
   liggend aan de straatzijde
•  Open keuken aan de straatzijde
•  Slaapkamer aan de tuinzijde
•  Douche / badkamer
•  Berging / cv-ruimte
•  Buitenberging

APPARTEMENT
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WONING 11
woonoppervlakte incl. 
buitenberging: 165 m²

Koopsom incl. btw v.o.n.

€ 298.500

1ste verdieping
•  Ruime hal met toilet, meterkast

   en garderobe
•  Royale woonkamer

   liggend aan de straatzijde
•  Open keuken aan de straatzijde

•  Dakterras
•  Buitenberging

2de verdieping
•  2 slaapkamers

•  Berging / cv-ruimte
•  Douche / badkamer

•  Overloop
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12 + 14

WONING 12
woonoppervlakte incl. 
buitenberging: 137 m²

Koopsom incl. btw v.o.n.

€ 266.000

WONING 13 + 14
woonoppervlakte incl. 
buitenberging: 132 m²

Koopsom incl. btw v.o.n.

€ 261.000

Begane grond
•  Ruime hal met toilet, meterkast
   en garderobe
•  Royale woonkamer
   liggend aan de straatzijde
•  Open keuken aan de tuinzijde
•  Slaapkamer
•  Douche / badkamer
•  Buitenberging

1ste verdieping
•  Zolder / cv-ruimte

LEVENSLOOPBESTENDIGE
WONING

15

WONING 15
woonoppervlakte incl. 
buitenberging: 137 m²

Koopsom incl. btw v.o.n.

€ 289.500

Begane grond
•  Ruime hal met toilet, meterkast

   en garderobe
•  Royale woonkamer

   liggend aan de straatzijde
•  Open keuken aan de tuinzijde

•  Slaapkamer
•  Douche / badkamer

•  Buitenberging

1ste verdieping
•  Zolder / cv-ruimte



Meer informatie
Janssen Bouwen | Ontwikkelen
J.F. Kennedylaan 203
5981 WZ Panningen
T 077 307 12 129
www.janssenbo.nl
info@janssenbo.nl

Deze brochure is met zorg samengesteld, desondanks kunnen er nog wijzingen optreden. Er kunnen geen rechten ontleend worden 
aan de in deze brochure opgenomen teksten, tekeningen en impressies. De tekst, tekeningen en impressies dienen enkel ter illustratie 
om u een idee te geven van het uiterlijk. De belangrijkste maten zijn aangeven in de tekst en tekeningen, er kunnen echter afwijkingen 
ontstaan na uitwerkingen van de details. UW PERSOONLIJKE BOUWER


