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Heerli j ck wonen in Heeze
EEN DORP WAAR JE JE THUIS VOELT

ALLES DICHTBIJ

Je dagelijkse boodschappen doe je gewoon in Heeze. Er 

zijn twee supermarkten en een flink aantal speciaal- 

zaken, zoals kledingwinkels, een kaaswinkel, een fietsen- 

winkel, meerdere bakkers, een slagerij en een kapper. 

Ook zijn er verschillende eetgelegenheden waar je kunt 

genieten. Er is een groot aantal sportverenigingen en 

een rijk verenigingsleven. Heeze heeft vier basisscholen 

en voor het voortgezet onderwijs hoef je maar vijf kilo-

meter te fietsen naar Geldrop.

CULTUUR

Heeze kent een rijke historie. Het dorp heeft meerdere 

rijksmonumenten en er vinden regelmatig cultuur- 

historische evenementen plaats. Inmiddels heel bekend 

is de Brabantsedag, een cultuurfestival dat jaarlijks ruim 

30.000 bezoekers trekt. Hoogtepunt is de optocht, die het 

verleden van het Hertogdom Brabant tot leven brengt: 

zestien wagens met tweeduizend acteurs trekken door 

de straten van Heeze, dat versierd is met huizenhoge 

theaterdecors. Verder kent Heeze ook het jaarlijkse eve-

nement KunstSmullen: een kunstwandelroute met veel 

verrassende kunstwerken, een galerieënexpositie en een 

artiestenpodium.

NATUUR

In de unieke groene omgeving van het mooie Heeze kun 

je eindeloos wandelen en fietsen. De overweldigende en 

gevarieerde natuur reikt tot aan de Belgische grens. Om 

het dorp heen liggen meerdere bijzondere bos- en heide- 

gebieden, zoals de Strabrechtse Heide en de Groote Heide, 

het Leenderbos, de Herbertusbossen en de Pan. Het 

fiets- en het wandelroutenetwerk leidt je langs de meest 

verrassende plekjes. Ook skaters, mountainbikers en 

ruiters komen in deze schitterende omgeving ruim-

schoots aan hun trekken.

ER OP UIT

Op de fiets is het slechts 12 kilometer naar het centrum 

van Eindhoven. In de hoofdstad van design geniet je van 

mooie winkels, musea, topsport en al het andere wat een 

grote stad te bieden heeft. Ook op het gebied van cul- 

tuur kom je niets te kort in onder andere het Parktheater, 

Plaza Futura, de Effenaar en Muziekcentrum Frits Philips. 

Ook de rest van het land is prima bereikbaar vanuit Heeze. 

In een mum van tijd zit je op de A67 richting Eindhoven 

of op de A2 naar Amsterdam of Maastricht. De spoorlijn 

Maastricht-Amsterdam is dichtbij en Eindhoven Airport 

bereik je in 20 minuten.

HEEZE-LEENDE IS EEN GEMOEDELIJK BRABANTS DORP WAAR JE HEERLIJK KUNT WONEN, WERKEN EN 

RECREËREN. EEN DORP WAAR MENSEN ELKAAR NOG KENNEN. WAAR MENSEN ZICH BETROKKEN VOELEN BIJ 

ELKAAR. EN WAAR ALTIJD GENOEG TE DOEN IS.

Heeze, 
een gezellig en 

groen Brabants dorp 
met de stad binnen 

handbereik!
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De Bulders
WONEN WAAR LANDELIJK EN DORPS ELKAARS BUREN ZIJN

TWEE WOONGEBIEDEN

Schaversvelden, in het westelijke woongebied, oogt lan- 

delijk met relatief ruime kavels. Het oostelijke woon- 

gebied krijgt een meer dorpse uitstraling. Dit deel van De 

Bulders sluit aan op de bestaande kern van Heeze. Hier 

wordt het overgrote deel van de woningen gebouwd.

WONEN IN HET WESTELIJK WOONGEBIED

Het westelijk woongebied is een mooie landelijke woon-

omgeving, met veel groen, bomen en ruig grasland. Hier 

zijn inmiddels de eerste woningen gerealiseerd. De hui-

zen staan op ruime kavels met een voortuin. De kleur-

stelling van de woningen is gemengd rood, roodbruin 

en wit-aardetint. Een bijzonder deel van dit gebied is 

het centraal gelegen cluster waarbinnen uitsluitend wo-

ningen in lichte kleurstelling worden gerealiseerd. Zo 

ontstaat een mooie levendige afwisseling.

GROTE DIVERSITEIT

De Bulders bestaat uit een zeer breed pallet aan wonin-

gen. Van starterswoningen tot aan vrije sector kavels. 

Ook deze nieuwe fase heeft weer een diversiteit aan 

woningen te bieden. Zo komen er hoek- en rijwoningen 

in zowel de koop- als in de huursector. Verder worden 

er nog 5 riante vrijstaande en 2 prachtige twee-onder- 

een-kapwoningen gerealiseerd. Doordat de woningtypen  

afwisselend geplaatst zijn ontstaat een fantastisch  

gemengd en ruimtelijk beeld. En dit allemaal in een 

unieke, groene omgeving ingeklemd door een aantal 

bos- en heidegebieden.

DUURZAAM BOUWEN

In de nieuwe wijk De Bulders staat duurzaamheid hoog 

in het vaandel. In de procesvoering wordt veel rekening 

gehouden met efficiëntie, flexibiliteit en energiebespa-

ring. Bij de bouw is veel aandacht voor materiaalreductie, 

afvalreductie, hernieuwbare materialen en hergebruik. 

Kortom: in de Bulders wordt gestreefd naar duurzaam-

heid op meerdere aspecten.

DE 7 HEERLIJCKHEDEN VAN WONEN IN DE BULDERS:  

 Groen en ruimte 

 Rijke historie 

 Vriendelijk dorps

 Goede bereikbaarheid

 Goede voorzieningen

 De stad om de hoek

 Duurzaam leven

DE BULDERS IS GELEGEN AAN DE ZUIDRAND VAN HEEZE EN BESTAAT UIT HET WESTELIJKE EN OOSTELIJKE 

WOONGEBIED. IN HET WESTELIJKE WOONGEBIED, GENAAMD SCHAVERSVELDEN, ZIJN DE EERSTE WONINGEN 

UIT FASE 1 EN 2 INMIDDELS GEREALISEERD EN WORDT BINNENKORT GESTART MET FASE 3.

DE BULDERS BIEDT:

 Een prachtige, groene 

 omgeving voor rust en 

 ontspanning

 Landelijk wonen met dorpse 

 gezelligheid, dichtbij de stad

 Een gevarieerde wijk met een sterk eigen 

 karakter

 Duurzame woningen

 Alle belangrijke voorzieningen     

 binnen handbereik

 Zeer goede verbindingen     

 met de rest van het land
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WONEN IN SCHAVERSVELDEN BETEKENT WONEN IN DE NATUUR. ZO VER ALS JE KUNT KIJKEN

 ZIE JE GROEN. JE HOORT DE VOGELS FLUITEN EN VOELT JE ÉÉN MET DE NATUUR.

Schaversvelden fase 3
LANDELIJK WONEN, DICHTBIJ DE STAD

De landelijke woonomgeving van Schaversvelden be-

staat uit ruig grasland en groepen bomen. Dit gebied 

grenst aan het agrarische ommeland. Een unieke om-

geving met een overweldigende en gevarieerde natuur 

die reikt tot aan de Belgische grens. Je woont heel dicht 

bij de bijzondere bos- en heidegebieden. En dat voel je.

Tussenwoning type A (koop)

Tussenwoning met topgevel type B (koop)

Hoekwoning met garage type C (koop)

Twee-onder-een-kapwoning type E (koop)

Vrijstaande woning type F (koop) 

Tussenwoning type A (huur)

Hoekwoning type C en D (huur)

De inrichting op deze situatie is indicatief en wordt nader 

bepaald. Hieraan kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Inrit

Entree woning

Haag circa 50 cm hoog

Erfafscheiding gemetseld circa 700 mm hoog

Erfafscheiding gemetseld circa 1800 mm hoog

FASE 1: 30 woningen

FASE 2:  10 woningen

N
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BOUWNUMMERS 6 T/M 14 EN 23 T/M 29

BOUWNUMMERS 36 T/M 40

TYPE 

A, B EN C

De sfeervolle hoek-                        en tussenwoningen  
      
          VAN SCHAVERSVELDEN WORDEN 

   UITGEVOERD IN TWEE KLEUREN STEEN  
            MET MOOIE BIJPASSENDE ACCENTEN. 

 
De hoek- en tussenwoningen zijn verdeeld over vier blokken 

die bestaan uit meerdere woningtypen. De woningen worden 

uitgevoerd in wit of in roodbruin metselwerk waarbij ge-

bruik wordt gemaakt van mooie contrasterende donker- 

bruine accenten. De accenten vind je terug in de plint, de 

omkadering van de deuren en op de verdieping van de tus-

senwoning met topgevel. Door deze terugkerende accenten 

tonen de woningen als een sterk samenhangend geheel. De 

donkergrijze daken maken het geheel mooi af. De variatie in 

de voorgevels zorgt voor een mooi en speels effect. De wonin-

gen zijn heerlijk ruim van binnen en praktisch ingedeeld. De 

tussenwoningen met een topgevel bieden nog meer ruimte 

doordat deze breder en dieper zijn. Ook de hoekwoningen 

zijn breder waardoor er extra woonruimte ontstaat. Alle hoek- 

woningen worden voorzien van een fijne garage.

Tussenwoning met langskap = type A

Tussenwoning met topgevel = type B

Hoekwoning met garage = type C
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KENMERKEN

 Perceelsoppervlakte variërend van circa 110 tot circa 140 m2    

 Diepte achtertuinen variërend van circa 10,60 tot circa 16,35 meter

 Bruto inhoud van de woning circa 370 m3

 Maten in mm

Eerste verdieping Tweede verdiepingBegane grond

BEGANE GROND

 Ruime entree met toegang tot de woonkamer, het toilet, 

 de meterkast en de trapopgang naar de verdieping.

 Begane grond voorzien van comfortabele vloerverwarming.

 Handige trapkast voor extra bergruimte.

 Mooie open keuken aan de voorzijde van de woning. 

 Fijne zithoek aan de tuinzijde met veel lichtinval.

 Heerlijke, via een achterom bereikbare achtertuin met 

 praktische houten buitenberging. 

EERSTE VERDIEPING

 De overloop verbindt de slaapkamers en de badkamer. 

 Drie slaapkamers waarvan een master bedroom van 

 ruim 11 m2. 

 Complete badkamer met wastafel, tweede toilet en inloop-

 douche. Het sanitair is van het merk Villeroy en Boch.

TWEEDE VERDIEPING

 Bereikbaar via een vaste trap.

 Grote, multifunctionele ruimte met de opstelplaatsen 

 voor de wasmachine, wasdroger en technische installaties.

 Gebruik deze verdieping als speel- of hobbyruimte, of kies 

 voor een optionele indeling om nog meer praktische 

 leefruimte te creëren.

Tussenwoningen type A
Bouwnummer 8, 12, 27, 28 en 38 als getekend 

Bouwnummer 7, 11, 24, 26 en 37 gespiegeld
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     Een ki jkje in. . .
                         . . .DE GEZELLIGE WOONKAMER 

                                               VAN DE TUSSENWONING.

Even heerlijk tot rust 
    komen in je droomwoning

1514



KENMERKEN

 Perceelsoppervlakte variërend van circa 130 tot circa 150 m2

 Diepte achtertuinen variërend van circa 13,25 tot circa 16,35 meter

 Bruto inhoud van de woning circa 450 m3

 Maten in mm

Eerste verdieping Tweede verdiepingBegane grond

BEGANE GROND

 Ruime entree met garderobe en toegang tot de woonkamer, 

 het toilet, de meterkast en de trapopgang naar de verdieping.

 Begane grond voorzien van comfortabele vloerverwarming.

 Handige trapkast voor extra bergruimte.

 Mooie open keuken aan de voorzijde van de woning. 

 Fijne zithoek aan de tuinzijde met veel lichtinval.

 Heerlijke, via een achterom bereikbare achtertuin met 

 praktische houten buitenberging.

EERSTE VERDIEPING

 De overloop verbindt de slaapkamers en de badkamer. 

 Drie slaapkamers waarvan een master bedroom van 

 bijna 13 m2. 

 Complete badkamer met wastafel, tweede toilet en inloop-

 douche. Het sanitair is van het merk Villeroy en Boch.

TWEEDE VERDIEPING

 Zeer ruime tweede verdieping met daglicht, vrij indeelbaar.

 Bereikbaar via een vaste trap.

 Dit type springt er uit door de gedraaide topgevel! 

 Dit zorgt voor een fraai straatbeeld én een zee aan extra ruimte.

 Opstelplaatsen voor de wasmachine, wasdroger en 

 technische installaties.

 Mogelijkheid om te kiezen voor een optionele indeling 

 zodat er nog meer praktische leefruimte ontstaat.

Tussenwoningen met topgevel type B
Bouwnummer 13 en 39 

Bouwnummer 25 gespiegeld
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KENMERKEN

 Perceelsoppervlakte variërend van circa 200 tot circa 260 m2

 Diepte achtertuinen variërend van circa 9,30 tot circa 16,35 meter

 Bruto inhoud van de woning circa 415 m3

 Bruto inhoud van de garage circa 65 m3

 Maten in mm

Eerste verdieping Tweede verdiepingBegane grond

BEGANE GROND

 Heerlijke hoekwoning met garage en  

 parkeermogelijkheid op de eigen oprit.

 Ruime entree met toegang tot de   

 woonkamer, het toilet, de meterkast   

 en de trapopgang naar de verdieping.

 Begane grond voorzien van vloerverwarming.

 Handige trapkast voor extra bergruimte.

 Mooie open keuken aan de voorzijde  

 van de woning. 

 Fijne zithoek aan de tuinzijde.

 Heerlijke achtertuin over de volledige  

 breedte van de woning.

EERSTE VERDIEPING

 De overloop verbindt de drie slaapkamers 

 en de badkamer. 

 Grote master bedroom van bijna 13 m2. 

 Complete badkamer met wastafel, tweede  

 toilet en inloopdouche. Het sanitair is van  

 het merk Villeroy en Boch.

TWEEDE VERDIEPING

 Bereikbaar via een vaste trap.

 Opstelplaatsen voor de wasmachine, 

 wasdroger en technische installaties.

 Eventuele optionele indeling mogelijk.

Hoekwoningen met garage type C
Bouwnummer 9, 14, 29 en 40 als getekend 

Bouwnummer 6, 10, 23 en 36 gespiegeld
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De mix tussen binnen- en buitenruimte is optimaal. Door de vele mooie raampartijen oogt de woning nog ruimtelijker en is 

de, aan de voor-, achter- en zijgevel gelegen, royale privétuin als het ware een verlengstuk van de woning. Dit alles geeft je 

een heerlijk gevoel van vrijheid. Op de eigen oprit is plek voor maar liefst twee auto’s. De ruime garage is multifunctioneel 

en kan ook bij de woning betrokken worden als kantoor of bijvoorbeeld als speelkamer.

Dé blikvanger van plan Schaversvelden! Door twee kleuren metselwerk op een unieke manier te combineren krijgen deze 

fantastische twee-onder-een-kapwoningen een zeer bijzondere en stijlvolle uitstraling. De gecentreerde topgevel wordt 

in een contrasterende lichte kleur metselwerk uitgevoerd, hierdoor lijken de twee-onder-een-kapwoningen bijna samen 

te smelten tot één prachtige, imposante woning. 

TYPE E

De stijlvolle 
twee-onder-een-kapwoningen

      
           VORMEN EEN PRACHTIGE 

BLIKVANGER IN HET PLAN 
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KENMERKEN

 Perceelsoppervlakte variërend van circa 355 tot circa 435 m2

 Diepte achtertuinen variërend van circa 12,20 tot circa 15,00 meter

 Bruto inhoud van de woning circa 565 m3

 Bruto inhoud van de garage circa 65 m3 

 Maten in mm

Eerste verdieping Tweede verdiepingBegane grondTwee-onder-een-kapwoningen type E
Bouwnummer 35 als getekend

Bouwnummer 34 gespiegeld

BEGANE GROND

 Entree in zijgevel met toegang tot de   

 woonkamer, het toilet, de meterkast en   

 trapopgang naar de eerste verdieping.

 Begane grond voorzien van comfortabele

 vloerverwarming.

 Royale zithoek aan de straatzijde met   

 raampartijen in voor- en zijgevel.

 Grote leefkeuken met openslaande deur. 

 Fijne op het westen gelegen achtertuin.

 Aanpandige garage en twee opstelplaatsen   

 voor parkeren op eigen terrein.

EERSTE VERDIEPING

 Riante master bedroom van bijna 18 m2 over   

 de volledige breedte van de woning.

 Twee ruime slaapkamers gelegen aan de   

 straatzijde. 

 Zeer complete badkamer met wastafel,   

 inloopdouche en ligbad.

 Separaat tweede toilet.

 Het sanitair is van het merk Villeroy en Boch.

TWEEDE VERDIEPING

 Bereikbaar via een vaste trap.

 Daglichttoetreding door raam in zijgevel.

 Grote, vrij indeelbare functionele ruimte    

 met volop mogelijkheden om in te delen. 

 Opstelplaatsen voor de wasmachine, 

 wasdroger en technische installaties.

2322



   Een ki jkje in. .
... DE MOOIE, RIANTE EETKAMER 

                                   VAN DE SCHITTERENDE 

      TWEE-ONDER-EEN-KAPWONING.

Lekker genieten 
van het fijne gevoel
 van“thuiskomen”
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De royale vrijstaande woningen
      
           PASSEN GOED IN DE SFEER VAN DE 

LANDELIJK OGENDE WOONOMGEVING DIE 
                    SCHAVERSVELDEN KARAKTERISEERT.

de situering op de ruime kavels met grote voor- en achtertuin geven de woningen een stijlvolle uitstraling. De zonnige 

op het zuidwesten gelegen achtertuin, is te bereiken via de eigen achterom. Daarnaast hebben de woningen een ruime 

aanpandige garage en een extra diepe oprit waar je maar liefst twee auto’s kunt parkeren.

TYPE F

De royale vrijstaande woningen hebben een eigentijdse statige uitstraling. Het mooie roodbruine metselwerk, de luiken  

aan de voorzijde, de doorgestoken kopgevels en de schoorsteenelementen creëren de sfeer van de vorige eeuw, maar 

dan in een modern jasje. Deze woningen zijn uniek in omvang en ligging. De grote raampartijen op de begane grond en 
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KENMERKEN TYPE F

 Perceelsoppervlakte van circa 300 tot circa 435 m2

 Diepte achtertuin is circa 15,00 meter

 Bruto inhoud van de woning circa 565 m3

 Bruto inhoud van de garage circa 65 m3

 Maten in mm

Eerste verdieping Tweede verdiepingBegane grond

BEGANE GROND

 Entree in zijgevel met toegang tot de   

 woonkamer, het toilet, de meterkast en   

 trapopgang naar de eerste verdieping.

 Begane grond voorzien van vloerverwarming.

 Heerlijke zithoek met veel lichtinval.

 Mooie keuken aan de achterzijde met   

 openslaande deuren richting de tuin. 

 Brede, op zuidwest georiënteerde achtertuin. 

 Aanpandige garage en twee opstelplaatsen   

 voor parkeren op de eigen oprit.

EERSTE VERDIEPING

 Riante master bedroom van circa 18 m2 

 over de volledige breedte van de woning.

 Twee ruime slaapkamers gelegen aan   

 de straatzijde. 

 Zeer complete badkamer met wastafel,   

 inloopdouche en ligbad.

 Separaat tweede toilet.

 Het sanitair is van het merk Villeroy en Boch.

TWEEDE VERDIEPING

 Bereikbaar via een vaste trap.

 Prettige daglichttoetreding door een raam   

 in zowel de voor- als de achtergevel.

 Royale, vrij indeelbare functionele ruimte

  met volop mogelijkheden om in te delen.

 Opstelplaatsen voor de wasmachine, 

 wasdroger en technische installaties.

 

Vrijstaande woning type F
Bouwnummer 1 t/m 5 als getekend
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Een kijkje in. .
... DE MOOIE, RIANTE WOONKAMER VAN 

        DE SCHITTERENDE VRIJSTAANDE WONING.

Ervaar het gevoel van vrijheid  
            in deze ruime, lichte woning
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        Koken met plezier 
KIES DE KEUKEN DIE BIJ JE PAST

DE KEUKEN IS INMIDDELS VEEL MEER DAN DE 

RUIMTE WAAR WE VLUCHTIG ONZE MAALTIJD 

BEREIDEN. DE KEUKEN IS HET LEVENDIGE HART 

VAN HET HUIS. DE PLEK WAAR JE GEZAMENLIJK DE DAG 

DOORNEEMT, HUISWERK MAAKT, VRIENDEN ONTVANGT, 

EEN FEESTMAALTIJD BEREIDT EN MET ELKAAR GENIET.

 De woningen van Schaversvelden leveren wij daarom zonder keuken op. Op die 

manier kun je zelf een keuken kiezen die volledig past bij je smaak en behoeften.

Het leidingwerk wordt afgedopt opgeleverd, waardoor de keukenleverancier direct 

na de oplevering van je woning kan starten met het plaatsen van je droomkeuken. 

Baden in luxe
MOOI SANITAIR EN HOOGWAARDIG TEGELWERK

EEN NIEUWE WONING KOPEN IS FIJN, OM MEERDERE REDENEN. 

EEN GLOEDNIEUWE BADKAMER IS ZEKER ÉÉN VAN DE PLUSPUNTEN. 

HOE ZIET JE ULTIEME BADKAMER ERUIT? IS HET EEN FUNCTIONELE 

BASIS DIE JE VOORAL PRAKTISCH BEDIENT OF JE EIGEN MINI 

WELLNESSCENTER? DE MOGELIJKHEDEN VOOR DE BADKAMER IN JE 

NIEUWE WONING ZIJN TALRIJK.

De sanitaire ruimten van de woningen in Schaversvelden worden keurig 

afgewerkt met sanitair van Villeroy en Boch en hoogwaardige tegels. 

De badkamer van de hoek- en rijwoningen is standaard voorzien van een 

(inloop)douche, een tweede toilet en een wastafel. De twee-onder-een- 

kapwoningen en de vrijstaande woningen hebben een separaat tweede 

toilet. De badkamer van deze woningen is naast een (inloop)douche 

en een wastafel standaard voorzien van een luxe ligbad.

 

Wil je graag het toilet en de badkamer aanpassen aan je 

persoonlijke wensen, dan kan dat natuurlijk ook! We 

bespreken graag je wensen en uiteraard kun je al-

tijd een bezoek brengen aan de showroom(s).  
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   Maten in mm

Eerste verdieping Tweede verdieping

Wijziging van 
de kanteldeur van 
de garage in een

 pui met loopdeur

Isoleren garage, toegankelijk 
maken vanuit woonkamer en   
creëren van een extra kamer

Begane grond

VRIJSTAANDE WONING    TYPE F VRIJSTAANDE WONING    TYPE F TUSSENWONING    TYPE B

Wijzigen formaat slaapkamer

Vergroten
 badkamer

Inloopkast hoofdslaapkamer

Dakvenster

Indeling met wasruimte en (slaap)kamer

Ruimte voor woondromen
EEN GREEP UIT DE OPTIEMOGELIJKHEDEN

HEB JE IN PLAN SCHAVERSVELDEN 

EEN WONING GEVONDEN DIE PAST 

BIJ JE BUDGET, WOONWENSEN EN 

GEZINSSAMENSTELLING MAAR WIL 

JE NET WAT MEER RUIMTE OF EEN 

ANDERE INDELING?

We hebben diverse indelingsvarianten 

en uitbreidingsopties voor je uitgewerkt 

in een uitgebreide koperslijst.

 

De woonconsulent neemt je persoonlij-

ke wensen graag met je door, zo maken 

we samen van jouw huis een thuis!

Op deze pagina hebben we een greep 

uit de mogelijkheden voor je uitgewerkt 

ter inspiratie.

Vraag naar de uitgebreide koperskeuzelijst 

voor de indelingsvarianten en uitbreidingen 

van de overige woningtypes.

Leefkeukn aan de voorzijde en 
woonkamer aan de achterzijde

Uitbouw 2,4 meter

3534



Klaar voor de toekomst
DUURZAAM EN COMFORTABEL WONEN

SCHAVERSVELDEN IS DUURZAAM ONTWIKKELD. ZO ZIJN 

ALLE WONINGEN IN HET PLAN GASLOOS. DIT BETEKENT DAT DE 

WONINGEN VOLLEDIG ELEKTRISCH VERWARMD WORDEN EN DAT JE 

GEEN GASREKENING HEBT!

De woningen in Schaversvelden worden voorzien van een warmtepomp, die de 

warmte voor de verwarming en warm water uit de buiten- of binnenlucht haalt. 

De energie hiervoor wordt voor een deel opgewekt door de zonnepanelen die op 

het dak geplaatst worden.

AANGENAAM BINNENKLIMAAT

Alle woningen zijn uitstekend geïsoleerd. Daardoor gaat er in de winter weinig 

warmte verloren en blijft het in de zomer heerlijk koel in huis. Door de slimme 

ventilatie heb je altijd genoeg frisse lucht in huis. De warmte uit de lucht die 

wordt afgevoerd wordt tevens gebruikt om de frisse lucht ‘van buiten’ weer op te 

warmen.

Vloerverwarming op de begane grond zorgt voor een comfortabel en 

aangenaam klimaat in huis. De slaapkamers en de badkamer van 

de tussen- en hoekwoningen, twee-onder-een-kap- en vrij-

staande woningen worden voorzien van elektrische radia-

toren, die indien nodig snel voor warmte zorgen.

De pluspunten
OP EEN RIJ

   GASLOOS

   VLOERVERWARMING OP DE BEGANE GROND  

   HOOGWAARDIGE VLOER-, DAK- EN MUURISOLATIE   

  ENERGIEZUINIGE LUCHT-WATER-WARMTEPOMP

(TWEE-ONDER-EEN-KAP EN VRIJSTAANDE WONINGEN)  OF

VENTILATIEWARMTEPOMP (EENGEZINSWONINGEN)  

   ZONNEPANELEN VOOR HET DUURZAAM

OPWEKKEN VAN ENERGIE 

    ISOLEREND HR++ GLAS 
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Heeze, Parel van Brabant
 

Ik ken een dorpje in Brabant, daar is het leven zo f ijn,
Daar kun je volop genieten, daar wil ik altijd zijn.

Met al zijn straten en wegen, zijn vennen en zijn hei,
Zijn bossen en zijn lanen, bezing ik daarom blij:

 
Heeze, ik zal aan jou denken, waar ik ook mag gaan

Overal in den lande, zul je steeds voor me staan
Met al je bouwland en weiden, met je kasteel en je vliet

Heeze, Parel van Brabant, jou vergeet ik niet.

Gedeelte uit het Volkslied, 

door Jan Martens, 1949

         DISCLAIMER 

De verkoopdocumentatie is met zorg samengesteld aan de 

hand van gegevens zoals die ten tijde van het samenstellen 

van deze sfeerbrochure bekend waren. Desondanks maken 

wij een voorbehoud ten aanzien van de eventuele wijzigingen. 

Aan deze sfeerbrochure kunnen geen rechten ontleend worden. 

Voor de juiste informatie verwijzen wij naar de tot de contractstukken 

behorende tekeningen en technische omschrijving. Deze sfeerbrochure is geen 

contractstuk. De ingeschreven maten zijn ‘circa’-maten en de artist impressies 

geven een impressie waaraan dan ook geen rechten kunnen worden ontleend. 

De inrichting van de openbare ruimte en de verkaveling van de overige woningen 

is indicatief weergegeven. Hieraan kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. 

 

Colofon
VERKOOP EN INFORMATIE

Van Santvoort Makelaars
Boutenslaan 195A   5654 AN Eindhoven
E. info@eindhoven.vansantvoort.nl
I. www.vansantvoort.nl
T. +31 (040) 269 25 30

Makelaardij Olav Veldhuizen
Kapelstraat 11   5591 HC Heeze
E. info@makelaardijolav.nl  
I. www.makelaardijolav.nl
T. +31 (040) 22 33 345

ONTWIKKELING

Janssen de Jong Projectontwikkeling B.V.
Bezoekadres Science Park Eindhoven 5049   5692 EB Son en Breugel
Postadres Postbus 30  5690 AA Son en Breugel
E. projectontwikkeling@jajo.com
I. www.jajo.com
T. 088 355 94 00

REALISATIE

Janssen de Jong Bouw Zuid B.V.
I. www.janssendejongbouw.nl

ONTWERP

Bulkens Architecten bna 
I. www.bulkensarchitecten.nl

Hoeveve ld 2
024-3573359 www.bulkensarch i tecten .n l

6584  GG  Molenhoek

38



www.schaversvelden.nl

Kijk ook eens op

wonenindebulders.nl


