
MODELWONING  I  TYPE A1 
UITGAVE HEGEMAN BOUWTEAM BV  I  VRIJSTAANDE VILLA'S



Een moderne, strakke villa met een super royaal woonoppervlak van 150m² en een inhoud van bijna 600m³. Altijd al op zoek geweest naar meer ruimte in huis? Dan biedt deze woning de oplossing. Een echte 

gezinswoning, waar je tot rust komt en kunt genieten van een heerlijk uitzicht. Maar wel in stijl en met klasse.  Aan de zijkant vind jij de entree. Doordat deze zich aan de zijkant van de woning bevindt, wordt de 

begane grond op natuurlijke wijze ingedeeld in de riante living en een heerlijke leefkeuken waar voldoende plaats is voor een kookeiland. Al dan niet gescheiden door een (stalen) pui is deze verdeling gewoon 

mooi en praktisch. De riante afmetingen (13,4 x 6,7 m) geven jou de ruimte. De grote raampartijen geven jou enorm veel licht! Op de eerste verdieping vind jij 2 ruime slaapkamers, een ruime badkamer en 

een separaat toilet. Daarnaast ook nog een 3e woonlaag. Via een vaste trap naar een riante zolder waar je de master bedroom vindt. Op deze verdieping is gemakkelijk een 4e slaapkamer,  2e badjkamer en/

of een werkkamer te realiseren. De woning wordt hoogwaardig afgewerkt met o.a. stijlvol metselwerk, hardhouten kozijnen, verduurzaamde gevelbekleding en zinken hemelwaterafvoeren. 
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STIJL KENMERKEN 

·   licht metselwerk

·   houten gevelbekleding

·   zwart/grijze kozijnen  

·   veel glas

·   plat dak

·   zinken afdeklijsten en hwa 

·   gelijke dakopbouw
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OPTIONEEL:

DAKTERRAS OF UITBREIDING 

WONING VOOR EEN EXTRA 

SLAAPKAMER OF WERKRUIMTE
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TIP:

IN DE BASIS HEEFT DEZE WONING 3 SLAAPKAMERS MAAR 

DEZE IS GEMAKKELIJK UIT TE BREIDEN NAAR 4 OF 5. 

OF EEN EXTRA BADKAMER OP DE 2E VERDIEPING



Prijzen en voorwaarden

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; Mortelschroefpalen, rond 300mm. lang 14,0m.

 • Sonderingen; 2 sonderingen per woning uitgevoerd.  

6. VLOEREN

 • Begane grondvloer; geïsoleerde systeembetonvloer Rc 5,0m2 K/W + cementdekvloer

 • Verdiepingsvloer(en); kanaalplaatvloer / breedplaatvloer + cementdekvloer 

 • Plat dakvloer(en); kanaalplaatvloer 

7. METSELWERK

 • Buitenblad; metselwerk, handvorm, wildverband, aankoop 1000st. €500,- 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

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

	 •	Hang-	en	sluitwerk;	inbraak-klasse	2,	driepuntssluitingen	en	anti-kerntrek	beslag.

 • Binnendeurkozijnen; hardhout zonder bovenlicht 

 • Binnendeuren; stompe vlakke deur, Skantrae SKB 280 VS 930x2315 mm 

10. TRAPPEN, BINNENINRICHTING EN AFTIMMERWERK

	 •	Trap(pen);	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

	 •	Platte	daken;	bitumen	op	isolatieplaten	Rc	6,0m2	K/W,	met	zinken	kraal	afwerking.

12. DAKAFVOEREN EN HEMELWATERAFVOEREN

 • Hemelwaterafvoeren; 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;	6	stuks	zwarte	panelen	(definitief	conform	EPC	berekening,	aantal	verrekenbaar)

16. CENTRALE VERWARMING EN WARMTAPWATERINSTALLATIE

 • Lucht/water warmtepomp (ca. 8KW met geïntegreerde boiler van ca. 230 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	



Kavel Opp.   Prijs

·   kavel 5  421 m²  € 135.570,-

·   kavel 6  422 m²  € 135.570,-

·   kavel 7  427 m²  € 137.830,-

·   kavel 29  671 m²  € 221.140,-

·   kavel 30  605 m²  € 194.640,-

·   kavel 31  503 m²  € 162.361,-

·   kavel 32  439 m²  € 142.349,-

·   kavel 34 415 m²  € 133.633,-

·   kavel 35  437 m²  € 138.973,-

+

TYPE A1KAVELS sectie A

=
prijs is gebasseerd op kavel 34  (415 m²)

v.a. € 476.650,- v.o.n.*

BOUW NAAR EIGEN WENS 
PASSEND BIJ JOUW BUDGET 

De prijzen zijn gebaseerd op de getoonde modelwoningen in deze brochure. 

Er is  nog volop ruimte voor jouw eigen woonwensen binnen deze

modelwoningen. Of ga voor een geheel eigen ontwerp! Onze adviseur bekijkt 

samen met jou alle mogelijkheden en de daarbij behorende prijs. Je kunt dus nog 

alle kanten op! 

Kavel Opp.   Prijs

·   kavel 6  422 m²  € 135.570,-

·   kavel 7  427 m²  € 137.830,-

·   kavel 29  671 m²  € 221.140,-

·   kavel 30  605 m²  € 194.640,-

·   kavel 31  503 m²  € 162.361,-

·   kavel 32  439 m²  € 142.349,-

+

TYPE A2KAVELS sectie A

= v.a. € 461.375,- v.o.n.*

Kavel Opp.   Prijs

·   kavel 11  603 m²  € 198.399,-

·   kavel 12 607 m²  € 200.706,-

·   kavel 13  608 m²  € 200.377,-

·   kavel 14 572 m²  € 188.512,-

·   kavel 17  657 m²  € 210.779,-

·   kavel 19  639 m²  € 205.292,-

+

TYPE B1KAVELS sectie B

= v.a. € 569.995,- v.o.n.*

Kavel Opp.   Prijs

·   kavel 20  539 m²  € 174.304,-

·   kavel 24 545 m²  € 175.918,-

·   kavel 25  530 m²  € 171.077,-

·   kavel 26 425 m²  € 137.184,-

+

TYPE C1KAVELS sectie C

= v.a. € 471.745,- v.o.n.*

De vermelde prijzen in deze brochure kennen voorwaarden. Hieronder en op de vorige pagina staan deze 

beknopt beschreven. 

PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF:

+  Lucht water warmtepomp

+  6 PV panelen

+  Paalfundering (*) 

+  BTW (21%)

+		Prijspeil	kavel	is	1-1-2019.	De	kavelprijzen	worden	maandelijks	geïndexeerd	tegen	een	jaar	indexatie-

percentage	van	1,5%	en	dus	de	maandindexatie	1/12	daarvan.	 

De	indexatie	loopt	door	tot	het	moment	van	levering	van	de	kavel		(**) 

+  Verkoopcourtage Kavelteam

+  Notariskosten en inmeetkosten kadaster (*)

+  Aansluitkosten nuts (*)

+  Ontwerp, advies en bouwbegeleiding Hegeman Bouwteam

+  Vergunningsaanvraag 

+  Leges (*)

+  Sonderingen 

 

PRIJZEN ZIJN EXCLUSIEF:

-  Indeling zolder (indien van toepassing)

-  Houten berging

-  Dakterras (indien van toepassing)

-		Keuken-	en	badkamer	inrichting

(*)   Stelpost

(**)	Bij	de	indexatie	is	uitgegaan	van	een	grondlevering	op	31-06-2020	(+	1,5	jaar)	 

        Indien de kavel eerder / later wordt geleverd. Wordt dit verrekend.

De verkoop wordt vastgelegd in een koop- en aannemingsovereenkomst (onder Woningborg).

prijs is gebasseerd op kavel 6  (422 m²)

prijs is gebasseerd op kavel 14  (572 m²)

prijs is gebasseerd op kavel 25  (530 m²)

Prijspeil 1-1-2019



BEN JE BLIJ 

VERRAST?

ZET DAN ZELF 

DE EERSTE STAP! 
Meld je aan via de website voor jouw 

favoriete kavel en plan alvast een

kennismakingsgesprek met de 

kavelmanager van Kavelteam! 

Hegeman Bouwteam BV

Martinusweg 19

7391 AC Twello 

T  0571-262063 

E  info@hegemanbouwteam.nl 

I   www.hegemanbouwteam.nl 

Ontwerp & bouwbegeleidingVerkoop

Kavelteam

Martinusweg 17

7391 AC Twello 

T  0571-760109 

E  info@kavelteam.nl 

I   www.kavelteam.nl 

Aan het samenstellen van deze brochure is de hoogste zorg besteed. Desondanks kan het voorkomen dat zich kleine onvolkomenheden voordoen. Aan de inhoud van het gepubliceerde 

kunnen op generlei wijze rechten worden ontleend. De getoonde informatie kan niet worden aangemerkt als een aanbod en is niet bedoeld ter vervanging van deskundig persoonlijk advies.

https://kavelteam.nl/projecten/lelystad-schoener-west-bouwkavels/

https://kavelteam.nl/projecten/lelystad-schoener-west-bouwkavels/
https://kavelteam.nl/projecten/lelystad-schoener-west-bouwkavels/
http://www.hegemanbouwteam.nl/kavels-en-projecten/schoener-west-lelystad-vrijstaand
http://www.hegemanbouwteam.nl/kavels-en-projecten/schoener-west-lelystad-vrijstaand
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