


UITGAVE HEGEMAN BOUWTEAM BV

Aan deze tekening kan geen enkel recht worden ontleend.
Maten in het werk te controleren.



UITGAVE HEGEMAN BOUWTEAM BV

Lekker nieuw wonen

Wonen in Plan Kobus betekent ‘nieuw’ wonen. Altijd een goede en veilige keuze. Een nieuwbouwhuis is een huis zonder zorgen waar je 

geen omkijken naar hebt. Alles is nieuw, alles doet het. Op bijna alles zit garantie en onderhoudskosten heb je de eerste jaren vrijwel niet.  

Voordeliger in gebruik dus. Maar ook bij de aanschaf zijn er meer mogelijkheden. Zo is het bijvoorbeeld makkelijker om de keuken en 

badkamer mee te financieren. 

Onze modelwoningen hebben standaard energielabel A. Daardoor is de woning veel zuiniger dan een bestaande woning. De moderne 

installatie geeft een aangename warmte in de wintermaanden en koelte in de zomermaanden. Echt een groot voordeel ten opzichte van 

‘oude’ huizen. Standaard rusten wij onze woningen uit met een lucht-water warmtepomp (gasloos) en PV panelen. Dankzij het gebruik van de 

hoge isolatiewaarden zijn de woningen in Plan Kobus ook stiller en beter geïsoleerd dan ooit tevoren. Heerlijk toch! Geen last dus van een 

buurmeisje die weer aan het oefenen is op haar dwarsfluit.

De modelwoningen zijn standaard uitgerust met een rookalarm, Co2 melder, hang- en sluitwerk conform inbraakwerendheidsklasse 2,  

driepuntssluiting en buitenverlichting. Alles voor een veilig thuis!

Voordeliger

Energiezuiniger

Stiller

Duurzamer

Veiliger

Aangenamer

Zorgelozer

De 7 voordelen van nieuwbouw



UITGAVE HEGEMAN BOUWTEAM BV

Prijs v.a. € 358.900,- v.o.n.
grondkosten o.b.v. kavel 19 (306m²)

·  notaris- en inmeetkosten 

·  sonderingen

·  bouwrijp maken

·  aansluitkosten nuts

·  bouwkosten 

·  legeskosten

INCLUSIEF

·  sanitair

·  tegelwerk

·  keuken

·  overige binnen en buiteninrichting 

EXCLUSIEF

DE BULS63_LUXE
als getoond in de brochure 

NIEUW
WONEN

·   6,3 x 10,15m. (2 lagen + schilddak) 
·   oppervlakte 154 m²
·   inhoud 595 m³
·   3 slaapkamers en vrij in te delen zolderverdieping
·   uitbouw achterzijde (1,2 x 6,3m - 1 laag)  
·   geïsoleerde bijkeuken (2,7 x 4,15 m)
·   erker voorzijde (4,15 x 1,0 m)
·   dakkapel voorzijde
·   keimwerk en houten gevelbekleding (verduurzaamd) 

KENMERKEN    twee-onder-één-kap



UITGAVE HEGEMAN BOUWTEAM BV

Prijs v.a. € 322.200,- v.o.n.
grondkosten o.b.v. kavel 19 (306m²)

·  notaris- en inmeetkosten 

·  sonderingen

·  bouwrijp maken

·  aansluitkosten nuts

·  bouwkosten 

·  legeskosten

INCLUSIEF

·  sanitair

·  tegelwerk

·  keuken

·  overige binnen en buiteninrichting 

EXCLUSIEF

DE BULS63  

vraag de uitgebreide brochure van deze woning bij ons aan

NIEUW
WONEN

·   6,3 x 10,15m. (2 lagen + schilddak) 
·   oppervlakte 142 m²
·   inhoud 545 m³
·   3 slaapkamers en vrij in te delen zolderverdieping
·   uitbouw achterzijde (1,2 x 6,3m - 1 laag)  
·   keimwerk 

KENMERKEN    twee-onder-één-kap



UITGAVE HEGEMAN BOUWTEAM BV

Prijs v.a. € 357.750,- v.o.n.
grondkosten o.b.v. kavel 19 (306m²)

·  notaris- en inmeetkosten 

·  sonderingen

·  bouwrijp maken

·  aansluitkosten nuts

·  bouwkosten 

·  legeskosten

INCLUSIEF

·  sanitair

·  tegelwerk

·  keuken

·  overige binnen en buiteninrichting 

EXCLUSIEF

DE KAMP63_LUXE  
als getoond in de brochure

NIEUW
WONEN

·   6,3 x 10,15m. (2 lagen + schilddak) 
·   oppervlakte 154 m²
·   inhoud 595 m³
·   3 slaapkamers en vrij in te delen zolderverdieping
·   uitbouw achterzijde (1,2 x 6,3m - 1 laag)  
·   geïsoleerde bijkeuken (2,7 x 4,15 m)
·   erker voorzijde (4,15 x 1,0 m)
·   dakkapel voorzijde
·   houten gevelbekleding (verduurzaamd) 

KENMERKEN    twee-onder-één-kap



UITGAVE HEGEMAN BOUWTEAM BV

Prijs v.a. € 321.200,- v.o.n.
grondkosten o.b.v. kavel 19 (306m²)

·  notaris- en inmeetkosten 

·  sonderingen

·  bouwrijp maken

·  aansluitkosten nuts

·  bouwkosten 

·  legeskosten

INCLUSIEF

·  sanitair

·  tegelwerk

·  keuken

·  overige binnen en buiteninrichting 

EXCLUSIEF

DE KAMP63 
vraag de uitgebreide brochure van deze woning bij ons aan

NIEUW
WONEN

·   6,3 x 10,15m. (2 lagen + schilddak) 
·   oppervlakte 145 m²
·   inhoud 560 m³
·   3 slaapkamers en vrij in te delen zolderverdieping
·   uitbouw achterzijde (1,2 x 6,3m - 1 laag)  

KENMERKEN    twee-onder-één-kap



UITGAVE HEGEMAN BOUWTEAM BV

Prijs v.a. € 458.450,- v.o.n.
grondkosten o.b.v. kavel 35/36 (400m²)

·  notaris- en inmeetkosten 

·  sonderingen

·  bouwrijp maken

·  aansluitkosten nuts

·  bouwkosten 

·  legeskosten

INCLUSIEF

·  sanitair

·  tegelwerk

·  keuken

·  overige binnen en buiteninrichting 

EXCLUSIEF

DE KOBUS70_LUXE 
als getoond in de brochure

NIEUW
WONEN

·   7,0 x 10,15m. (2 lagen + schilddak) 
·   oppervlakte 170 m²
·   inhoud 660 m³
·   3 slaapkamers en vrij in te delen zolderverdieping
·   uitbouw achterzijde (1,2 x 7,0m - 1 laag)  
·   geïsoleerde bijkeuken (2,7 x 4,15 m)
·   uitbouw voorzijde (4,6 x 0,6 m - 3 lagen)
·   dakkapel zijkant
·   houten gevelbekleding (verduurzaamd) 

KENMERKEN    vrijstaand



UITGAVE HEGEMAN BOUWTEAM BV

Prijs v.a. € 416.150,- v.o.n.
grondkosten o.b.v. kavel 35/36 (400m²)

·  notaris- en inmeetkosten 

·  sonderingen

·  bouwrijp maken

·  aansluitkosten nuts

·  bouwkosten 

·  legeskosten

INCLUSIEF

·  sanitair

·  tegelwerk

·  keuken

·  overige binnen en buiteninrichting 

EXCLUSIEF

DE KOBUS70 
vraag de uitgebreide brochure van deze woning bij ons aan

NIEUW
WONEN

·   7,0 x 10,15m. (2 lagen + schilddak) 
·   oppervlakte 145m²
·   inhoud 590 m³
·   3 slaapkamers en vrij in te delen zolderverdieping
·   uitbouw achterzijde (1,2 x 7,0m - 1 laag)  
·   dakkapel zijkant

KENMERKEN    vrijstaand



UITGAVE HEGEMAN BOUWTEAM BV

Prijs v.a. € 448.300,- v.o.n.
grondkosten o.b.v. kavel 35/36 (400m²)

·  notaris- en inmeetkosten 

·  sonderingen

·  bouwrijp maken

·  aansluitkosten nuts

·  bouwkosten 

·  legeskosten

INCLUSIEF

·  sanitair

·  tegelwerk

·  keuken

·  overige binnen en buiteninrichting 

EXCLUSIEF

DE KOBUS76_LUXE  
als getoond in de brochure

NIEUW
WONEN

·   7,6 x 11,35m. (1 laag + zadeldak) 
·   oppervlakte 160 m²
·   inhoud 630 m³
·   3 slaapkamers en bergzolder
·   uitbouw achterzijde (1,2 x 7,0m - 1 laag)  
·   geïsoleerde bijkeuken (2,7 x 4,15 m)
·   dakkapel zijkant
·   keimwerk en houten gevelbekleding (verduurzaamd) 

KENMERKEN    vrijstaand



UITGAVE HEGEMAN BOUWTEAM BV

Prijs v.a. € 421.350,- v.o.n.
grondkosten o.b.v. kavel 35/36 (400m²)

·  notaris- en inmeetkosten 

·  sonderingen

·  bouwrijp maken

·  aansluitkosten nuts

·  bouwkosten 

·  legeskosten

INCLUSIEF

·  sanitair

·  tegelwerk

·  keuken

·  overige binnen en buiteninrichting 

EXCLUSIEF

DE KOBUS76 
vraag de uitgebreide brochure van deze woning bij ons aan

NIEUW
WONEN

·   7,6 x 11,35m. (1 laag + zadeldak) 
·   oppervlakte 152 m²
·   inhoud 630 m³
·   3 slaapkamers en bergzolder
·   dakkapel zijkant
·   keimwerk 

KENMERKEN    vrijstaand



UITGAVE HEGEMAN BOUWTEAM BV

Beknopte Technische omschrijving

1. REGELGEVING EN GARANTIES
• De woning voldoet aan het actuele bouwbesluit
• De aannemer verzekert het werk met een CAR verzekering
• De woning wordt gebouwd onder Woningborg 
 
2. BOUW- EN KOPERSBEGELEIDING HEGEMAN BOUWTEAM
 Tijdens het bouwtraject zal Hegeman:
• het ontwerp vervaardigen
• de aanvraag van de omgevingsvergunning verzorgen
• de koop-/aannemingsovereenkomst tussen de kopers en de aannemer coördineren
• controle van de uitvoering en neemt zaken rechtstreeks op met aannemer
• vraagbaak zijn voor kopers tijdens het gehele traject
• bij de oplevering aanwezig 

3. GRONDWERKEN
• gesloten grondbalans 

4. RIOLERING
• De buitenriolering van VWA en HWA wordt volgens eisen van de gemeente, in een gescheiden systeem uitgevoerd. 

5. FUNDATIE
• Fundering; Strokenfundering 200x800mm. 
• Aanlegdiepte is ca. 1220mm –Peil. 
 eventueel verbrede stroken, hei- of boorwerk en/of grondverbetering, drainage, vullen kruipruimte en bronbemaling worden 
 verrekend met koper.
• Sonderingen; 2 sonderingen per woning uitgevoerd.  

6. VLOEREN
• Begane grondvloer; geïsoleerde systeembetonvloer Rc 5,0m2 K/W + cementdekvloer
• Verdiepingsvloer(en); kanaalplaatvloer + cementdekvloer 
• Plat dakvloer(en); kanaalplaatvloer 

7. METSELWERK
• Buitenblad; metselwerk, handvorm, wildverband, aankoop 1000st. €450,- incl. btw v.v. terugliggende kopse rollen, gemetselde      
 vensterbanken en terugliggende voegen.
• Isolatie; spouwisolatie Rc 4,5m2 K/W
• Binnenblad; kalkzandsteen
• Binnenwanden (niet dragend); gasbeton G5/800 en de G4/600

8. HOUTEN DRAAGCONSTRUCTIES EN TIMMERWERKEN
• De schuine kap; prefab kap (witte onderzijde) Rc 6,0 m2 K/W met dragend knieschot v.v. beplating en 3 luiken.
• Goot en Luifel; vurenhouten balkconstructie, geprofileerde boeiplank WRC 19mm dik, knellat WRC 19mm dik  en vlak plafond               
 garantiplex.
• Dakrand laagbouw (indien van toepassing) geprofileerde boeiplank WRC 19mm dik, knellat WRC 19mm dik op een ventilatie lat.

 



UITGAVE HEGEMAN BOUWTEAM BV

9. KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN
•   Kozijnen; Hardhout (Dark Red Meranti) v.v. HR++ glas.
•   Buitendeuren; Luxe voordeur, openslaande tuindeuren met zijlichten en achterdeur
•   Ramen; draaikiep
•   Dakraam; tuimeldakraam 78 x 98cm
•   Hang- en sluitwerk; inbraak-klasse 2, driepuntssluitingen en anti-kerntrek beslag.
•   Binnendeuren; stompe vlakke deur, Skantrae SKB 280 VS 930x2315 mm 

10. TRAPPEN, BINNENINRICHTING EN AFTIMMERWERK
• Trappen; vuren hout, gesloten, v.v. 2 stuks antislip zwart rubber strippen, met rechthoekige houten leuning en  spijlenhekwerk.
• Trapkast; Aftimmering tot onderzijde trapboom v.v. deurkozijn met binnendeur
• Vensterbanken; MDF of Kunststeen

11. DAKBEDEKKING
• Dakpannen; keramische dakpannen, model Nelskamp H10 zwart engobe. 
• Platte daken; bitumen, met zinken kraal afwerking.

12. DAKAFVOEREN EN HEMELWATERAFVOEREN
• Hemelwaterafvoeren; Zink
• Goot; Zink

13. VLOERAFWERKING EN STUCADOORWERK
• Plafonds; fijn structuurspuitwerk  
• Wanden; behangklaar

14. SCHILDERWERK
• Buiten; dekkend geschilderd. 
• Binnen; gegrond 

15. ELEKTRAWERK
• De wandcontactdozen worden op 300mm+ vloer geplaatst, schakelaars op 1050mm+ , positie n.t.b. in overleg met installateur
• Belinstallatie +  Rookmelders
• Meterkast; 11 groepen op 3 aardlekschakelaars. 
• Schakelmateriaal; Niko Intens White serie.
• PV panelen; 4 stuks zwarte panelen (definitief conform EPC berekening, aantal verrekenbaar)

16. CENTRALE VERWARMING EN WARMTAPWATERINSTALLATIE
• Lucht/water warmtepomp (ca. 8KW met geïntegreerde boiler van ca. 190 liter). 
• Vloerverwarming; Begane grond (excl. de berging) en 1e verdieping

17. VENTILATIE
• Afvoer; mechanisch ventilatiesysteem Duco Comfort System 
• Toevoer; natuurlijke toevoer d.m.v. roosters in het glas Ducoline ZR

18. LOODGIETERSWERK 
• Binnenriolering;  afvoeren t.b.v. keuken, badkamer en toilet 
• Vorstvrije buitenkraan 
• Loze buis van rond 110mm in voor- en achtergevel door fundatie



 

ZET ZELF DE 

EERSTE STAP! 
Bel of mail ons voor een kennismaking! 

Hegeman Bouwteam BV

Martinusweg 19

7391 AC Twello 

T  0571-262063 

E  info@hegemanbouwteam.nl 

I   www.hegemanbouwteam.nl

Ontwerp & bouwbegeleidingVerkoop Realisatie

Kavelteam

Martinusweg 17

7391 AC Twello 

T  0571-760109 

E  info@kavelteam.nl 

I   www.kavelteam.nl

Klomps Bouwbedrijf

Meniststraat 2

7091 ZZ Dinxperlo

T  0315-657 000 

E  info@klomps.nl

I   www.klomps.nl


