
UITGAVE HEGEMAN BOUWTEAM BV

TE KOOP
Stijlvolle 2 onder 1 kap woning op kavel 18 in plan Kobus Aalten
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Stijlvol wonen in Aalten.
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Je hebt interesse in het bouwen van een nieuwbouwhuis in Plan Kobus in Aalten. Ons bouwteam biedt 

jou een zelfbouwoplossing. Met een complete en persoonlijke begeleiding bouwen wij samen met 

jou in 8 stappen jouw droomwoning.  Zie ons als de helpende hand in de wereld van vergunningen, 

schetsontwerpen, begrotingen, technische bouwrapporten en aannemingsovereenkomsten. Want zeg nu 

zelf: je eigen huis bouwen moet toch een feest zijn? Ons bouwteam is in ieder geval pas tevreden als jij dat 

gevoel hebt!

In deze brochure nemen wij jou mee in de omgeving van Plan Kobus, de kavels, de mogelijkheden en 

bouwopties van de 4 modelwoningen.  

Op de vraag wat de kopers van Plan Kobus allemaal te kiezen hebben, antwoordt Hegeman: “Kopers 

schrijven zich onder voorwaarden in voor een kavel en modelwoning met een bepaalde architectuurstijl. Na 

de start verkoop volgt de toewijzing en kunnen mensen definitieve keuzes maken uit diverse bouwopties 

per modelwoning”. Kijk voor alle info op www.hegemanbouwteam.nl/plankobus.

Maar laten we starten met de belangrijkste vraag: Hoe ziet jouw droomhuis eruit?

Samen bouwen
met Hegeman Bouwteam
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bekijk onze bedrijfsfilm

Je eigen huis bouwen 
is een feest!

‘‘ ‘‘
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MODERN DORP

Behalve ruimte en natuur biedt Aalten alle faciliteiten van een 

modern dorp. Op de fiets ben je vanuit Plan Kobus binnen 5 

minuten in het historische centrum van Aalten. Voor de liefhebbers 

zijn er volop mogelijkheden om cultuur te snuiven of te winkelen.

Dit Gelderse dorpje, tegen de Duitse grens aan, biedt een unieke 

mix aan winkels en speciaalzaken. Om nog maar te zwijgen over 

de aantrekkelijke horeca in de gezellige kern.

EVENTS 

Aalten zit vol variatie en verrassingen. Het hele jaar door zijn er 

evenementen, activiteiten en andere niet te missen druktes.

Evenementen maken het dorp en de variatie daarin past perfect 

bij Aalten. Zoals wijn proeven op Het Wijnfeest, genieten van 

muziek en theater tijdens de Aaltendagen of een speciaal biertje 

drinken op  Bockbierdag. 

BEREIKBAARHEID

Plan Kobus is uitstekend bereikbaar met de auto, de fiets 

én het openbaar vervoer. Steden of dorpen in de omgeving 

bezoeken? De ontsluitingswegen leiden jou er vlot naar toe.    

De gunstige ligging van de gemeente wordt verder nog eens 

benadrukt door de ligging aan de N313/Enschede. De A18/R15 

(Doetinchem-Enschede) ligt op 8 kilometer afstand van Plan 

Kobus. Reis je graag met de trein? Door het NS-station in Aalten 

kun jij je ook snel met het openbaar vervoer verplaatsen. 

Aalten is een dorp van ruimte en groen. 

Ruimte om te leven en om te groeien. 

Om te onthaasten. Ruimte om te wonen 

en werken. Om te genieten van de 

natuur die in ieder aspect van het dorp 

terug komt. 

PLAN KOBUS IS GOED BEREIKBAAR

Enschede  : 45 min (auto)    

Doetinchem : 25 min (auto)

Arnhem  : 45 min (auto)

Zutphen  : 48 min (auto) 

Aalten geeft jou de ruimte  

Om te genieten van 
natuur en cultuur

‘‘ ‘‘
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Winkelen in Aalten
Aalten heeft een gezellig winkelcentrum, die ook verder loopt 

naar de kleine zijstraten. Of je nu komt voor mode, leuke 

cadeaus, inrichting van jouw droomhuis, je gezondheid of lekker 

eten? Aalten heeft het allemaal! 

Loohuisbos
Het Loohuisbos is een bos ten oosten van Aalten ingeklemd 

tussen de Looshuisweg en Haartseweg. Een onderdeel van het 

Nationaal Landschap Winterswijk. Een bos waar je met het hele 

gezin lekker kunt wandelen, fietsen of hardlopen. Of lekker er 

even tussen uit kan met de hond! 

Lekker eten in Aalten
Genieten van een glas wijn of heerlijke maaltijd doe je in het 

centrum van Aalten. Of genieten van een lekkere lunch met 

vrienden op het terras. Er is voldoende keus in het centrum. Maar 

ook in het buitengebied is lekker eten of drinken een optie. 

Voetballen
Op fietsafstand van Plan Kobus zijn 2 voetbalverenigingen, 

Voetbalvereninging AZSV en AD’69. Dus voetballiefhebber....kies 

jouw favoriet! Ook de overige sport en spel activiteiten zijn goed 

vertegenwoordigd in Aalten en omgeving. Zoals sportscholen, 

een tennisvereniging en atlethiek. Voor ieder wat wils. 

Groene omgeving
Naast de dorpse voorzieningen biedt Plan Kobus ook een 

zeer aantrekkelijke omgeving met veel groen en water.   

Het groene landschap van de Achterhoek begint bij de achterdeur 

van je nieuwe huis en kent meerdere natuurgebieden. Een goed 

start- en eindpunt dus voor prachtige fiets- en wandeltochten.

Theetuin Rensink
Met elkaar genieten van het mooie landschap in Aalten? Dan zit 

je hier goed! Samen met de familie lekker een kopje koffie of 

thee op het terras met heerlijk huisgemaakt gebak. Ook kun je 

hier lekker lunchen met lokale producten. Er is trouwens een 

theehuisroute verkrijgbaar bij de VVV, want er zijn er meer in 

Aalten en omgeving. 

Slingeplas 
Nabij Aalten ligt het veelzijdige recreatiegebied Slingeplas. 

Het zandstrand, de ruime ligweiden en voorzieningen maken 

Slingeplas tot de ideale plek voor een dagje uit met het hele 

gezin. De kinderen vermaken zich uitstekend op het strand en 

op de diverse speeltoestellen. 

Tennisvereniging Altec
Op 10 minuten fietsen van Plan Kobus vind je de 

tennisbanen van tennisvereniging Altec, waar je op een 

gezellige en sportieve wijze de tennisport kan beoefenen.  

Ook de overige sport en spel activiteiten zijn goed 

vertegenwoordigd in Aalten en omgeving. 

1 2 3 4

5 6 7 8



8 I PLAN KOBUS 

141516171819

30

35 36

Plan Kobus; een wijk met een rustig, 

kindvriendelijk en stijlvol karakter

Plan Kobus maakt deel uit van de wijk Kobus in Aalten. Een 

wijk die nog volop in ontwikkeling is, is een kindvriendelijke 

en groene wijk die zeer gunstig gelegen is. Wonen in Plan 

Kobus betekent wonen in een natuurlijke omgeving 

in een dorp met een gezellige dorpskern, een actief 

verenigingsleven, een bruisend bedrijfsleven en een goede 

ontsluiting richting de diverse uitvalswegen. 

In de woonwijk is voldoende speelruimte voor de kinderen. 

Dit in combinatie met de autoluwe opzet maakt dat de 

kinderen er veilig kunnen spelen. Met alle voorzieningen 

in de nabije omgeving en grenzend aan het centrum van 

Aalten maakt dit project een unieke nieuwbouwlocatie. 

Deze woonwijk waar al meerdere woningen zijn 

gerealiseerd nadert zijn einde en heeft nog 9 kavels te 

vergeven. Dit zijn dan dus ook de laatste in Plan Kobus. 

De locatie geeft invulling aan 6 twee-onder-één-kap 

kavels vanaf 305m² en 3 vrijstaande kavels vanaf 400 m². 

Prachtige kavels aan de rand van wijk Kobus. Je vindt de 

kavels aan de Bulsinkkamp . Eerder in deze brochure las 

je alle ins en outs over de veelzijdigheid van de omgeving 

van dit project. Verderop zie je een situatieschets en de 

kavelnummers met bijbehorende kenmerken.   
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De ontwerper aan het woord

Neem een kijkje in de wijk

De woningen zijn zo vormgegeven dat de indelingen 

een functioneel en behaaglijk geheel vormen. Een 

mooie buitenkant, passend bij Plan Kobus, maar 

toch met een vernieuwende uitstraling. Dus een 

jaren 30 basis, maar in een eigentijds jasje door licht 

grijs genuanceerd metsel- of wit keimwerk, grijs 

zwarte kozijnen, zwart houten gevelbekleding en 

een zwarte pan. Luxe, exclusieve woningen die een 

stoere uitstraling hebben. Zie jij jezelf er al wonen? 

De grote overstekken, de rijke detaillering in het 

metselwerk, de betonnen vensterbanken en spekbanden, 

typische kenmerken van de gewilde jaren 30 architectuur. 

Door hier moderne kleurtinten aan toe te voegen ontstaan 

er stoere maar stijlvolle woningen.  De erkers, dakkapellen 

en uitbouwen maken de woning af. Allen met hun eigen 

karakteristieken, varierend in verschillende kleuren 

metselwerk tot uiteenlopende kapvormen. Veel glas en 

eigentijdse raamindelingen. Woningen die het straatbeeld 

en jouw woonbeleving nog levendiger maken! De woningen 

hebben allen 3 woonlagen en een woonoppervlakte van 

wel ca 145 tot 165m², met minimaal 3 slaapkamers, maar 

makkelijk uit te breiden naar 5. Ideaal voor gezinnen dus! 

Het ambitieniveau is hoog, met hoogwaardige 

materialisatie, uitgebreide keuzevrijheid en in een 

duurzaam jasje. Elke woning wordt standaard opgeleverd 

met hardhouten kozijnen met stompe deuren, 

vloerverwarming als hoofdverwarming (zowel beneden 

als boven), een lucht-water warmtepomp en PV panelen. 

De ontwerpen zijn ter inspiratie maar nog niet definitief. 

Zo zijn er meerdere materiaalkeuzes, uitbouw -en 

indelingsopties. Ons ontwerpteam loodst jou door alle 

opties heen om er uiteindelijk

echt jouw eigen huis van te maken. Gaaf hè! 

Woonplezier anno nu is het creëren van 

een plek waar jij je goed voelt en heerlijk 

kunt ontspannen. Waar je de deur opent, 

binnenkomt en denkt; Ja, fijn...ik ben 

thuis! Dat is eigenlijk wel de basis voor 

iedere woning die wij ontwerpen. Zo ook 

voor de 4 modelwoningen.                                           
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BURENMATCH

Kavel 19 is inmiddels verkocht dus wachten 

op buren hoeft niet meer. De start bouw van 

de woning is begin 2020 en de prognose 

oplevering kwartaal 3 - 2020.
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STIJL KENMERKEN 

·   zwarte plint

·   geel / grijs genuanceerd metselwerk

·   zwarte gevelbekleding

·   witte KUNSTSTOF kozijnen - zwart/grijs raamhout 

·   zwarte dakpannen

·   verticale roedeverdeling

·   zinken goten en hwa 

WOW!  

WAT EEN 

HEERLIJKE

WONING

COOL!
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3 woonlagen

KENMERKEN

154 m2

 

595 m3

geïsoleerde bijkeuken

3 slaapkamers

 

entree zijkant

TWEE-ONDER-ÉÉN-KAP

bekijk deze woning 
in een 360° video

Deze indrukwekkende halfvrijstaande woning komt helemaal tot zijn recht in een landelijke omgeving. De kenmerkende brede overstekken, rijke detaillering in het metselwerk, kozijnindeling en keramische dakpan 

geven deze woning de typische Jaren 30 uitstraling. De zwarte gevelbekleding en het contrasterende kleurgebruik geven de woning echter een eigentijds-landelijke uitstraling. 

Via  de achterdeur kom je binnen in de geïosoleerde bijkeuken en loop je zo de woonkeuken in. De achtertuin bereik je makkelijk via de openslaande tuindeuren, die binnen en buiten verbinden met elkaar. Aan de 

voorzijde van de wonign een mooie lichte woonkamer, waar je lekker kunt relaxen en kunt genieten van de zon in de heerlijke lichte en royale erker. Op de 1e verdieping vind je 3 royale slaapkamers en de badkamer.  

Via de vaste trap bereik je de zolderverdieping.  Een ruime verdieping voorzien van een dakraam die nog multifunctioneel in te delen is.  Ben je er snel bij, dan zijn er overigens nog diverse indelings- en 

uitbreidingsmogelijkheden, zoals o.a. dakramen, uitbouwen begane grond (t.b.v. keuken, woonkamer of berging), kamer ensuite en een indeling voor extra (slaap)kamers.    

Ontwerp kavel 18
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Verkoopprijs     € 353.955,- v.o.n.
De vermelde verkoopprijs is gebaseerd op het getoonde ontwerp op kavel 18. Er is  nog volop ruimte voor jouw 

eigen woonwensen. Zoals bijvoorbeeld een indeling op zolder, kamer ensuite, een grotere uitbreiding aan de ach-

terzijde of een grotere berging. Onze adviseur bekijkt samen met jou alle mogelijkheden en de daarbij behorende 

prijs. Je kunt dus nog alle kanten op!

PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF:

+  Grondkosten (305 m²) 

+  Verkoopcourtage Hegeman Bouwteam BV

+  Notariskosten en inmeetkosten kadaster (*)

+  Aansluitkosten nuts (*)

+  Leges (*)

+  Sonderingen 

+  Ontwerp, vergunningsaanvraag en bouwbegeleiding 

+  Bouwkosten (op basis van gepresenteerd ontwerp en incl.) 

+  Infiltratie op eigen terrein

+  Uitbreiding achterzijde woning met 1,2m.

+  Erker 

+  Geïsoleerde bijkeuken

+  Een dakraam

+  Kunststof kozijnen

+  Gasloos bouwen (middels lucht-water warmtepomp) en 4 PV panelen  

 

PRIJZEN ZIJN EXCLUSIEF:

-  Keuken- en badkamer inrichting

-  Binnenschilderwerk

-  Overige binnen- en buiteninrichting

(*)   Stelpost

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

WONINGBORG

Jouw woning wordt gebouwd onder Woningborg garantie. 

Dit is een zekerheid die jou als consument beschermt, zodat 

je aanzienlijk minder risico loopt.  Dat gebeurt met behulp 

van een certificaat (projectmatige bouw) die waarborgt dat 

jouw woning gegarandeerd wordt afgebouwd ook al is de 

aannemer failliet. De bouw is tegen brand, storm en diefstal 

meeverzekerd tot aan de oplevering van jouw woning en 

daarnaast waarborgt het de garantieverplichtingen van de 

aannemer na oplevering. 
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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. Het   

     hemelwater zal geinfiltreerd worden op eigen terrein

5. FUNDATIE

 • Fundering; Strokenfundering, conform opgave constructeur

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

9. KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

 • Kozijnen; Kunststof

 • 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

 • 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

 • Schuine daken; keramische dakpannen, model; Nelskamp H10 zwart engobe

 • 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; 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. 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 
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Tijdens de onderteken-afspraak word je 

geïnformeerd over het vervolg van jouw 

stappenplan. Welke werkzaamheden 

pakken wij op en welke acties moet jij de 

komende tijd zelf ondernemen? Bij iedere 

stap staat er een expert uit ons bouwteam 

aan jouw zijde. Je krijgt toegang tot 

een digitale omgeving, genaamd ’Mijn 

bouwplan’, waar wij alle documenten 

plaatsen.    

Na het tekenen van de offerte verzorgen wij de opmaak 

van de stukken voor de omgevingsvergunning-aanvraag 

en de indiening daarvan. Is de vergunning verleend? 

Dan is de vierde stap gezet. In dezelfde periode stellen 

wij ook de aannemings- (en grond)overeenkomst voor 

jou op. Vervolgens ontvang je een uitnodiging voor een 

overdrachtsgesprek met de aannemer . 

Nadat de overeenkomsten zijn getekend wordt het 

woningborg-certificaat aangevraagd en start de zesde stap, 

namelijk de bouwvoorbereiding. Werktekeningen worden 

uitgewerkt en samen met jou en de installateur werken wij 

jouw wensen uit met betrekking tot alle installaties in het 

huis. Persoonlijke wensen kun jij dan per vertrek kenbaar 

maken. Weer een stap dichterbij jouw droomhuis. 

Nadat de vergunning onherroepelijk is en de grond op jouw 

naam staat, start de bouw. Wij begeleiden de gehele bouw 

van jouw woning en volgen de bouw op de voet. Tussentijds 

informeren wij jou over de voortgang. De kijkmomenten 

worden voor je ingepland, zodat jij zelf ook regelmatig een 

kijkje kan nemen. Je ziet dan letterlijk jouw huis tot leven 

komen. 

Tijdens het laatste kijkmoment (twee weken voor de 

oplevering) vindt er een vooroplevering plaats. Samen met 

jou lopen wij door het huis voor een laatste kritische blik. 

De aannemer werkt in de laatste twee weken van de bouw 

het huis tot in de perfectie af. Dan is het moment daar: je 

ontvangt de sleutel van jouw droomhuis! Daarbij eindigt 

ook jouw stappenplan met ons bouwteam. Bij de oplevering 

zijn wij uiteraard aanwezig en checken samen met jou 

of “alle puntjes op de i” zijn gezet. Daarna ontvang jij de 

sleutel en de woonwijzer en kun je starten met jouw eigen 

werkzaamheden. Nog even en je kunt volop genieten van 

jouw nieuwe thuis! 

Hoe werken wij  

VAN OFFERTE NAAR SLEUTEL

Nog even en dan 
hebben wij gewoon 
een compleet 
nieuw thuis!

‘‘

‘‘
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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



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.

www.hegemanbouwteam.nl/plankobus


