
RINASCENTE COMFORTABEL WONEN IN EEN HOFJE
NABIJ HET DORPSCENTRUM



WELKOM IN VUGHT

Het station van Vught is gemakkelijk bereikbaar. De
aansluiting met de A2 is zeer dichtbij en binnen 10
minuten staat u in het gezellige en  bourgondische ’s-
Hertogenbosch, met alle culturele voorzieningen binnen
handbereik.  

Vught is een mooi dorp met stadse voorzieningen en een
groen karakter. Vught heeft bijna 130 winkels, een goede
mix aan landelijke winkelketens en exclusieve winkels.
Ook de vele horecagelegenheden en zorg- en
ontmoetingscentrum 'DePetrus' zijn de moeite waard om
te bezoeken. 

Buiten het centrum ligt het recreatiegebied 'de IJzeren
man'' en de Vughtse heide.  Deze voorzieningen en de
gunstige geografische ligging maakt Vught een ideale
plek om te wonen.
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De woningen zijn onder architectuur ontworpen en worden
gebouwd met ecologische materialen. De stijl van de
woningen is bepaald. De woningen worden gebouwd met een
prefab houtbouw systeem. U bent als koper echter
opdrachtgever van uw eigen woning. Daarmee heeft u de
mogelijkheid om uw eigen wensen in te brengen m.b.t. de
indeling. De inrichting van uw keuken en badkamer wordt
waar mogelijk afgestemd op uw individuele wensen.

DUURZAME EN LEVENSLOOPBESTENDIGE WONINGEN 

Het plan Rinascente ligt in de directe nabijheid van het levendige
centrum van Vught. 

Rinascente verwijst naar een steengroeve in Italië waarmee de
gerenommeerde firma Van Nunen Natuursteen generaties lang zaken
deed. Van Nunen Natuursteen was gevestigd op deze locatie aan de
Helvoirtseweg. Wolters Vastgoed heeft het terrein in een uniek plan
ontwikkeld, in de vorm van een hofje omringd door 6 stijlvolle
levensloopbestendige en energiezuinige woningen. RINASCENTE | 3



1.

2.

3.

4.

5.

OP STEENWORP AFSTAND VAN HET CENTRUM

 Locatie Rinascente
 Huisartsenpraktijk de Groene Beuk
 Ontmoetingscentrum DePetrus
 Station Vught
 Patisserie de Rouw
 Viermakelaars Vught

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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De Rijksweg N65 tussen Tilburg en Den Bosch: bepalend voor het landschap en de
leefbaarheid van Vught. De N65 zal in de aankomende jaren drastisch veranderen.
De Rijksweg wordt verdiept en zal onder de kruispunten doorlopen. Door het
verdiepen van de Rijksweg N65 wordt het geluid gereduceerd.  
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De 6 moderne levensloopbestendige
woningen zijn ontworpen door

WakkerArchitecten
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WakkerArchitecten is een creatief architectenbureau uit Vught. Functionaliteit en vorm
worden afgestemd op de specifieke vraag of zoals Janssens het zegt: 'iedere opgave
vraagt om een bijzondere benadering waarmee de oplossing uniek en eigen is'.

Functionaliteit, creativiteit en vormgeving zijn voor ons één. 

Meer over: www.wakkerarchitecten.nl

KRACHTIGE ARCHITECTUUR

Alle in deze brochure vermelde beelden zijn impressies. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De werkelijkheid kan afwijken en zal worden 
afgestemd op individuele wensen.

 

De vorm en uitstraling liggen vast;
het is aan u om in overleg met

aannemer en architect de indeling
aan te passen naar uw wens



WONINGEN MET KARAKTER
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De woningen worden met
 een duurzame

houten gevel bekleed en
deels met stucwerk afgewerkt.

 

De kapvorm is een mansarde dak. Deze vorm verwijst naar
de veel voorkomende dakvorm aan de Helvoirtseweg. 
De ruimte op de verdieping heeft door deze vorm meer
hoogte en wordt hierdoor  optimaal  benut.



KAVELS EN WONINGEN
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KAVEL PERCEEL
 OPPERVLAK

1 277 M2

WOON
 OPPERVLAK

INHOUD 

2 242 M2 123,4 M2 516,6 M3

3 259 M2 123,4 M2 516,6 M3

4 207 M2 123,4 M2 516,6 M3

5 286 M2 123,4 M2 516,6 M3

6 184 M2 125,4 M2 516,6 M3

VERKOCHT

De woningen op kavel nummers 4 en 5 zijn
geschakeld
De woningen op kavel nummers 1, 2, 3 en 6 zijn
vrijstaand

De woning op kavel nummer 6 heeft 2 M2 meer
oppervlak ivm aansluiting op de perceelgrens

De toegangsweg van het gemeenschappelijk terrein
wordt bestraat en hiernaast wordt een aanplanting
verzorgd

Per woning zijn twee parkeerplaatsen voorzien op
eigen terrein

Bestrating/verharding op eigen terrein wordt door de
koper verzorgd

Naast uw eigen perceel wordt u mede-eigenaar van 
de gemeenschappelijke toegangsweg en het
binnenterrein. 
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Gevarieerd en eigentijds door de situering van de woningen en  het gebruik van natuurlijke

materialen

Bestrating, straatverlichting en een groenvoorziening meegenomen in het plan

Per woning 2 parkeerplaatsen op eigen terrein met de optie voor een laadpaal.

S T R A A T B E E L D

W O N I N G  E N  I N R I C H T I N G
Buitenzijde voorzien van houten gevelbekleding in thermisch gemodificeerd fraké,

duurzaamheidsklasse 1 o.g. en een deel stucwerk aan de zijde van de entreedeur

Groenstrook/tuin aan de voorzijde en aan de achterzijde van de woning tuin op het 

Wonen, slapen en baden in basis op de begane grond en de verdieping vrij in te richten naar

eigen keuze

Eigen keuze in leverancier voor de inrichting van de keuken en sanitaire ruimten 

Eventuele bouwkundige wijzigingen in afstemming met Hout & Visie

zuidoosten of het zuidwesten 

S M A R T  W O N E N  
Met Smart Wonen haalt u slimme functionaliteiten in huis, als centrale lichtbediening en de

mogelijkheid om uw stroomverbruik te monitoren. Er kan nog veel meer om het gemak of de

veiligheid in uw woning te vergroten. Bespreek uw wensen met de kopersbegeleiding en

maak uw woning zo smart als u wilt. 

(optioneel)
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Ruimtelijke indeling met open keuken 
In basis 1 slaapkamer en badkamer op de begane
grond
De verdieping is voorzien van 2 onbenoemde
ruimtes
Energiezuinige woning
Ruimte voor twee parkeerplaatsen op eigen terrein
De indeling kan worden aangepast aan uw
wensen
Uitkijk op de tuin vanuit de woonkamer
Rolstoeltoegankelijk gemaakt

L E V E N S L O O P B E S T E N D I G E    W O N I N G

BEGANE GROND
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Ruime woonkamer met de
keuken aan de voorzijde, 

uitzicht op het hof 



VERDIEPING
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2 ruime kamers in  te
vullen naar uw wens
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GROENE STROOM
De keuze voor groene stroom is nauwelijks duurder dan grijze stroom en
overstappen is zo gedaan. Het beste is natuurlijk een energieleverancier
die veel investeert in groene energiebronnen, of die groene stroom levert
die grotendeels in Nederland is opgewekt. 

TIP: Alle groene stroomproducten staan in de Groene stroom checker op  
 www.hier.nu.

Kiezen voor groene stroom is een milieuvriendelijke keuze, maar minder
stroom verbruiken levert nog meer voordeel op voor het milieu.

ZONNEPANELEN
De woningen worden in basis voorzien van

zonnepanelen op het dak. 

DUURZAAM WONEN

GASLOOS - LUCHT-WARMTEPOMP
Nieuwbouwwoningen waarvan de bouwaanvraag na 1 juli 2018 wordt
ingediend, moeten gasloos worden gerealiseerd. De woning wordt
verwarmd met een lucht-warmtepomp. Een lucht-warmtepomp wint
warmte uit de lucht en zet het met een warmtewisselaar om in bruikbare
energie/ warmte. Hierdoor is er geen gas meer nodig om de woning te
verwarmen.

WATERVERBRUIK
Iedere dag verbruiken we gemiddeld 120L water per
persoon voor o.a. douchen, schoonmaken en het
toilet. Door 1 minuut korter te douchen bespaart u 7
liter water! Om het water te zuiveren is veel energie
benodigd. Met een zuinig waterverbruik  bespaart u
geld en helpt u het milieu!



 WONEN NAAR UW ZIN 

De binnenzijde van de woning kan geheel naar eigen wens worden ingericht. U heeft de vrijheid
in uw keuze voor de leverancier van uw badkamer en keuken. Indien er bouwkundige
aanpassingen nodig zijn, dan wordt dit tijdig in overleg met de aannemer en architect 
 besproken.

Samen met de aannemer architect
gaat u de woning aanpassen. Dit
dient wel binnen de mogelijkheden
van basiswoning en het
bestemmingsplan 
te zijn. 
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De foto's geven een mogelijke inrichting weer, welke  in overleg naar eigen wens in te vullen. 
De inrichting maakt geen deel uit van de verkoop van de woning.



b o u w s t e e n  v o o r  d e  t o e k o m s t

BETER BOUWEN
Hout is een uitermate geschikte en duurzame bouwgrondstof. Het is een natuurlijk
en duurzaam materiaal met uitstekende isolerende en vochtregulerende
eigenschappen. 

BETER PLANNEN
De verregaande prefabricage in de fabriek en snelle montage op de bouwplaats
verminderen het risico van tegenslagen. 

De woningen worden middels de houtelementen-bouw methode
gerealiseerd. Dit is een verregaande vorm van prefab houtbouw, waarbij
u verzekerd bent van een duurzame en comfortabele woning. 

H O U T - E L E M E N T E N B O U W
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BETER WONEN
Door de droge bouwwijze is uw huis al direct na montage volledig af te werken. 
De hoogwaardige bouwmaterialen met hoge akoestische en thermische waarden
zorgen voor een huis waarin u gezond en prettig kunt wonen 
en werken.



4 REGEL UW FINANCIERING
Na de koop regelt u de financiering
van uw woning. U kunt hiervoor zelf
bepalen, welke hypotheekverstrekker
u kiest. 

5 MAAK EEN AFSPRAAK MET DE
NOTARIS
Zodra de overdracht kan
plaatsvinden, krijgt u hierover
bericht. Bij het passeren bij OWK
Notarissen in Vught van de akte. Na
de onherroepelijke vergunning
betaalt u de grondkosten. De
aanneemsom betaalt u in termijnen,
die gelijk opgaan met de vorderingen
van de bouw.

6 KIES UW MAATWERK
In een persoonlijk gesprek met de
kopersbegeleider van uw aannemer
Hout & Visie neemt u alle geboden
kopersopties door. Vanaf nu is de
kopersbegeleider het aanspreekpunt
voor al uw vragen en zorgt Hout &
Visie voor de bouw van uw huis.
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1 ONTMOET DE MAKELAAR
Viermakelaars Vught informeert u
graag over de woningen en de
mogelijkheden.

2 SCHRIJF IN ALS GEÏNTERESSEERDE 
Wilt u graag een woning kopen, dan 
 schrijft u zich in bij Viermakelaars.
Viermakelaars legt u alles uit over de
procedure van verkoop. 

3 TEKEN DE KOOPOVEREENKOMST
Viermakelaars geeft u alle informatie
over uw gekozen woning met de
concept-koop- en aannemings-
overeenkomst. Na ondertekening heeft
u een wettelijke bedenktijd van 1 week.
Daarna is de koop definitief!

7 BEZOEK DE SHOWROOMS
U gaat uw eigen keuken, badkamer,
tegels en tuininrichting uitzoeken.

 8 VOLG DE BOUW
Tijdens de bouw van uw woning
houden wij u op de hoogte van de
ontwikkelingen. U krijgt toegang tot
een portal, waarin u de voortgang op 
de voet kunt volgen.
 
9 ONTVANG UW SLEUTEL
Wanneer uw huis bijna klaar is, lopen
we hier samen doorheen; de
zogenaamde voorschouw.
Verbeterpunten worden genoteerd en
opgelost. Dan wordt uw huis
opgeleverd en ontvangt u de sleutel
van uw nieuwe thuis! 

.  

I N  1 0  S T A P P E N  N A A R  U W  N I E U W E  T H U I S  
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De planning is ter indicatie en afhankelijk van diverse factoren, zoals de afgifte van de onherroepelijke omgevingsvergunning door de gemeente. 

GEPROGNOTISEERDE PLANNING 



ONTWIKKELAAR:
Wolters Vastgoed 
www.wolters-vastgoed.nll

ARCHITECT:
WakkerArchitecten
www.WakkerArchitecten.nl

MAKELAAR:
Viermakelaars Vught
Kerkstraat 5, Vught
T 073-6110077
vught@viermakelaars.nl
www.viermakelaars.nl

AANNEMER:
Hout & Visie 
www.hout-visie.nll

CONTACT

Deze brochure is bedoeld om de sfeer en mogelijkheden van dit project te laten zien. T.a.v. de vermelde informatie en tekeningen aanvaarden wij geen
aansprakelijkheid. Al onze voorbeelden zijn geheel vrijblijvend. Alle maten zijn bij benadering. Aan de beelden, illustraties, plattegronden en teksten in deze
brochure kunnen geen rechten ontleend worden.

tel:073-6110077
mailto:vught@viermakelaars.nl?subject=Contact%20via%20website

