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De heatpipes ontbreken nog op deze impressie. 



bergse veld

WELKOM OP HET 
BERGSE VELD
Op een gewilde woonlocatie in het gezellige Brabantse dorp Berghem wordt een mooi nieuw plan gerealiseerd. 

Het plan omvat een stijlvol appartementengebouw, genaamd Sofia Kraan Staete, met in totaal 40 apparte- 

menten waaronder 14 koopappartementen, 14 vrije sector huurappartementen en 12 sociale huurappartementen. 

In deze brochure informeren we je over het wonen in Berghem, geven we een korte toelichting op het plan en 

presenteren we je de koopwoningen. Daarnaast geven we alvast wat beknopte informatie over de aankoop 

en de afwerking van de woning.

04 Wonen in bijzonder Berghem

06 De visie van de architect

08 Appartementengebouw Sofia Kraan Staete

10 Het mooie plan Bergse Veld

12 Bergse Veld in Vogelvlucht

We wensen je alvast 
veel kijk- en leesplezier!

14 Overzicht verdiepingen

16 Woningtype C1

17 Woningtype C3

18 Woningtype D1

19 Woningtype D2 

22 Woningtype E3

26 Koken met plezier in je droomkeuken

27 Een moment van rust in je badkamer naar wens

28  Comfortabel en duurzaam wonen

30 Algemene verkoopinformatie
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BERGHEM IN HET KORT

Het dorp Berghem ligt aan de rand van Oss en heeft bijna 11.000 inwoners. Tot 1 januari 1994 

vormde het een zelfstandige gemeente, sindsdien behoort het tot de gemeente Oss. Berghem 

heeft een sterk dorpskarakter en zal er alles aan doen om ook in de toekomst haar eigen 

identiteit te kunnen behouden. 

GENOEG TE BELEVEN 

Berghem heeft een actief verenigingsleven dat er voor zorgt dat de Bergse agenda altijd 

bomvol staat. Van de competitie van voetbalclub Berghem Sport, de Bergse wielerronde met 

dikke bandenrace en de dorpszeskamp tot een biercollege bij café Roots en een musical of 

festival in openluchttheater Hoessenbosch. Maar ook in het ‘overdekte dorpsplein’ van de 

Berchplaets of het uitnodigende zalencentrum De Merx is altijd wat te doen. Kijk zelf maar 

eens op de agenda! www. mooiberghem.nl

PRACHTIGE NATUUR 

Berghem ligt in een overgangsgebied met aan de zuidkant hoog gelegen zandgronden met 

een typisch Brabants landschap, zoals akker- en weidepercelen, bos- en heidegebieden. Aan 

de noordkant treft men laaggelegen polderlandschap met de rivierklei van de Maasvallei. 

Ten zuiden van Berghem liggen naaldbossen en heiderestanten die aansluiten 

aan de Herpse Bossen en aan het Natuurpark Maashorst. Natuurliefhebbers 

kunnen hun hart ophalen in Herperduin. Een plek om tot rust te komen of juist actief 

bezig te zijn. Met natuurspeeltuin Klauterwoud, openluchttheater Hoessenbosch en 

diverse wandel- en fietsroutes valt er van alles te beleven. Geniet van de mooie na-

tuurkern, de heidevelden en de dieren die er leven. Maak een heerlijke wandeling 

langs de mooie waterpartijen en kabbelende beekjes. Om vervolgens bij te komen 

met een hapje en een drankje in één van de gezellige eetgelegenheden in het gebied. 

Een plek om je ogen uit te kijken. Kijk ook eens op www.bezoekdemaashorst.nl

BERGHEM 
LIGT DIRECT
NAAST DE 
GEZELLIGE 
STAD OSS

Van Bergse Veld naar het centrum van Oss:  • ±7 minuten met de auto  • ±15 minuten met de fiets
• ±16 minuten met de bus (bushalte op 5 minuten loopafstand) • ± 45 minuten lopen

WONEN IN EEN PRACHTIGE 
OMGEVING TE MIDDEN VAN 
BIJZONDER BERGHEM

Voor de mensen die al in Berghem wonen is het niets nieuws maar anderen zullen aangenaam verrast zijn 

door de veelzijdigheid van dit Brabantse dorp. In Berghem is namelijk altijd wel wat te beleven. Of je nu 

houdt van een lekker speciaal biertje op een terras, ergens gezellig een hapje eten of wilt genieten van een 

fijne wandeling of een mooie fietstocht in het prachtige nabijgelegen natuurgebied Herperduin. Het kan 

allemaal in Berghem. Daarnaast vind je er alle dagelijkse voorzieningen. Mocht dit alles nog niet genoeg 

zijn dan ben je in no-time in de ernaast gelegen bruisende stad Oss waar je je hart op kunt halen.
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HET ONTWERP

Het belangrijkste uitgangspunt voor het ontwerp van deze appartementen was voor ons de locatie: het Meester 

Gielenplein. In Brabantse dorpen wordt van oudsher de samenleving zichtbaar op het dorpsplein. Het is de plek 

waar mensen elkaar ontmoeten op de markt, de kermis en bij andere activiteiten en evenementen. Berghem 

vormt hierop geen uitzondering. Het dorp kent een rijk verenigingsleven waarbij veel evenementen georgani-

seerd worden. In ons ontwerp worden 40 appartementen ingepast met oog voor het dorpse DNA en het belang 

van deze locatie. 

Het gebouw past bij de dorpskern van Berghem en voegt dynamiek toe voor huidige en toekomstige generaties. 

Een complex met de uitstraling van vroeger en het gevoel van nu. 

HET GEBOUW

Vanuit stedenbouwkundige insteek kenmerkt deze opgave zich door het contrast tussen de kleinschalige 

bebouwing in de aangrenzende straten waar kleinere woningen met diverse kapvormen staan. Anderzijds is 

er de grotere schaal van de Jumbo supermarkt en dorpshuis De Berchplaets. Het ontwerp met appartemen-

ten in drie bouwlagen sluit aan bij de bebouwing met grote schaal. Zo ontstaat een centrale plek met drie 

grotere complexen aan het Meester Gielenplein die omringd wordt door de kleinere bestaande bebouwing.

De schaal van het stedenbouwkundig ontwerp in relatie tot de schaal van de oude dorpskern roept bij ons de 

associatie op met kloosterbebouwing. Dat komt omdat kloosters, historisch gezien (net als 

kerk of school) grote volumes zijn in een kleine kern. Kenmerken van dit type bouw zijn statige 

gevels, erkenning van de hoogte, diversiteit in volumes die gezamenlijk een groter ensemble 

vormen. Daarnaast zijn het alzijdige gebouwen zonder een directe voor- of achterkant. Ook bij 

de architectonische uitwerking is de associatie met een klooster als uitgangspunt genomen: 

meerdere massadelen, alzijdige hiërarchie van de gevels, sjieke uitstraling met opbouw in plint, 

tussenlagen en kap. Dit wordt verder ondersteund door mooie detaillering in het metselwerk.

INPASSING IN DE OMGEVING

Het nieuwe gebouw vormt een belangrijke wand aan het Meester Gielenplein. Dit gaat een 

grote positieve impuls geven aan het plein door de aanwezigheid van nieuwe bewoners die de 

huidige ‘leegte’ gaan opvullen. Andersom geeft het plein op zijn beurt een positieve impuls aan 

het wonen op deze plek in het centrum van Berghem vanwege de reuring en sfeer die activi-

teiten gaan geven en het geeft daarnaast ruimte voor de woning. Dit plan bewerkstelligt een 

goede wisselwerking zodat bewoners en plein elkaar op positieve wijze versterken.Het sedumdak is niet op de juiste wijze weergegeven. De heatpipes ontbreken nog op deze impressie. 

Theo van Esch

Ruud HeynenMeggie Bessemans
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APPARTEMENTENGEBOUW 
SOFIA KRAAN STAETE

Het sedumdak is niet op de juiste wijze weergegeven. De heatpipes ontbreken nog op deze impressie. 
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HET MOOIE PLAN 
BERGSE VELD

                    SCHAAL 1 : 750 

12  APPARTEMENTEN SOCIALE HUURAPPARTEMENTEN SOCIALE HUUR

 Gelegen op de begane grond • Parkeerplaatsen 01 t/m 12

14 APPARTEMENTEN VRIJE SECTOR HUURAPPARTEMENTEN VRIJE SECTOR HUUR
 Gelegen op de begane grond, eerste en tweede verdieping 

 Parkeerplaatsen 13 t/m 20, 27 t/m 30, 32 en 33

14  APPARTEMENTEN KOOPAPPARTEMENTEN KOOP  
 Gelegen op de eerste en de tweede verdieping 
 Parkeerplaatsen 21 t/m 26, 31 en 34 t/m 40

Op een zeer gewilde locatie direct aan het Meester Gielenplein wordt door Muller Bouw en Bouwbedrijf Wagemakers een stijl- 

vol en duurzaam nieuw appartementengebouw ontwikkeld. Bij het ontwerp van het plan is duidelijk rekening gehouden met 

het dorpse DNA en het belang van de locatie. Ook het plein krijgt een geheel nieuwe inrichting waarbij het ontwerp als doel 

heeft om het tot een attractieve ontmoetingsplek voor de inwoners van Berghem en de bewoners van het complex te maken.

Het appartementengebouw bestaat uit drie bouwlagen met daaronder een kelder waar zich de bergingen van de koop-

appartementen en de vrije sector huurappartementen bevinden. In de kelder bevinden zich tevens de collectieve in-

stallaties voor de levering van warmte, koeling en warm tapwater, alsmede de ondergrondse seizoensopslag waarin de 

energie wordt opgeslagen die met thermische collectoren op het dak van het gebouw wordt opgewekt. De bergingen van 

de sociale huur bevinden zich op de begane grond. Alle woningen krijgen daarnaast de beschikking over een eigen par-

keerplaats. Het metselwerk van het gebouw wordt uitgevoerd in een lichte steen waarbij meerdere massadelen worden 

afgewisseld met verspringingen in de gevels en speels uitstekende balkons. De mooie detaillering in het metselwerk en 

waar mogelijk de toepassing van sedumdaken, geven het gebouw een bijzondere en “groene” uitstraling.

Een mooie beschutte patio als entree van het gebouw. 
Het afgebeelde bankje en de boom zijn indicatief en 

derhalve niet bij de koop-/aannneemsom inbegrepen.
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BERGSE VELD IN 
VOGELVLUCHT
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V17
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K21 K38 V18 V19

K23

K35

K36

K40 K25 K39 K31

K26 K24 V20 V27

V28 V29 V30 V32 V33

BNR 29BNR 28 BNR 30 BNR 32 BNR 33BNR 31

BNR 35BNR 34 BNR 36 BNR 37 BNR 38 BNR 39 BNR 40
TYPE C1 TYPE D1 TYPE D1 TYPE D2 TYPE C3TYPE D2sTYPE D1

TYPE E3

V10 V09

V08

V07

V06

V05

V01 V02 V03 V04

V11

V12

BNR 01

BNR 03 BNR 04 BNR 05 BNR 06 BNR 07 BNR 08 BNR 09 BNR 10 BNR 11 BNR 12

BNR 02 BNR 13

BNR 15BNR 14 BNR 16 BNR 17 BNR 18 BNR 19 BNR 20

BNR 22BNR 21 BNR 23 BNR 24 BNR 25 BNR 26 BNR 27
TYPE C1 TYPE D1 TYPE D1 TYPE D2 TYPE D2sTYPE D1

koopappartementen vrije sector huurappartementen sociale huurappartementen

OVERZICHT
VERDIEPINGEN

KELDER • Schaal 1:150

BEGANE GROND • Schaal 1:300

EERSTE VERDIEPING • Schaal 1:300

TWEEDE VERDIEPING • Schaal 1:300

De appartementen zijn verdeeld over drie bouwlagen. Ieder appartement heeft een eigen berging. De bergingen van de koopappartementen (groen) en van de 
vrije sector huurappartementen (oranje) bevinden zich in de kelder. De bergingen van de sociale huurappartementen (geel) bevinden zich op de begane grond. 
In deze brochure komen verder alleen de koopappartementen aan bod. Voor informatie over de vrije sector huurappartementen kunt u terecht bij de makelaar.
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C1

C3
E3

D1 D2/D2s

40 34 35 36 38

21 22 23 25  24 26

 37 39
31

BOUWNUMMERS 21 en 34 

SCHAAL 1:50 • MATEN IN CMSCHAAL 1:50 • MATEN IN CM

BOUWNUMMER 40 

SCHAAL 1:50 • MATEN IN CMSCHAAL 1:50 • MATEN IN CM

TYPE C3TYPE C1

Kenmerken:
• Ruime, lichte woonkamer   

 met open keuken en    

 toegang tot het balkon.

• Separaat toilet. 

• 2 royale slaapkamers.

• Badkamer met douche, 

 wastafel en 2e toilet. 

• Technische ruimte met 

 aansluitpunten voor de 

 wasmachine en -droger.

• Praktische berging, 

 gelegen in het souterrain.

• Privé parkeerplaats.

Kenmerken:
• Ruime, lichte woonkamer   

 met open keuken en    

 toegang tot het balkon.

• Separaat toilet. 

• 2 royale slaapkamers.

• Badkamer met douche, 

 wastafel en tweede toilet. 

• Technische ruimte met 

 aansluitpunten voor de 

 wasmachine en -droger.

• Berging in souterrain.

• Privé parkeerplaats.

1e

2e 2e
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Bouwnummer 26 en 39 hebben een afwijkende kopgevel met ramen.
Vraag de makelaar naar de betreffende verkooptekeningen.

Bouwnummer 25 en 38 hebben een afwijkende kopgevel met ramen.
Vraag de makelaar naar de betreffende verkooptekeningen.

De wand tussen slaapkamer 1 en 2 ligt bij bouwnummer 25 en 38 iets verschoven t.o.v. de getoonde 
plattegrond. Slaapkamer 1 wordt hierdoor 5 cm smaller en slaapkamer 2 wordt 5 cm breder.
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TYPE D2

BOUWNUMMERS 

22, 23, 25, 35, 36 en 38 

SCHAAL 1:50 • MATEN IN CMSCHAAL 1:50 • MATEN IN CM

BOUWNUMMERS 24 en 37 als getekend, 

Bouwnummers 26 en 39 gespiegeld 

SCHAAL 1:50 • MATEN IN CMSCHAAL 1:50 • MATEN IN CM

TYPE D1

Kenmerken:
• Ruime, lichte woonkamer   

 met open keuken en    

 toegang tot het balkon.

• Separaat toilet. 

• 2 royale slaapkamers.

• Badkamer met douche, 

 wastafel en tweede toilet. 

• Technische ruimte met 

 aansluitpunten voor de 

 wasmachine en -droger.

• Praktische berging, 

 gelegen in het souterrain.

• Privé parkeerplaats.

Kenmerken:
• Ruime, lichte woonkamer   

 met open keuken en    

 toegang tot het balkon.

• Separaat toilet. 

• 2 royale slaapkamers.

• Badkamer met douche, 

 wastafel en tweede toilet. 

• Technische ruimte.

• Berging met aansluitpunten 

 voor wasmachine en -droger.

• Berging in souterrain.

• Privé parkeerplaats.

1e 1e

2e 2e
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APPARTEMENT TYPE D1
INTERIEURIMPRESSIE 
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Kenmerken:
• Ruime, lichte woonkamer met grote raampartijen en   

 schuifpui naar het dakterras van maar liefst ruim 25 m2. 

• Open keuken met halfhoog scheidingswandje en 

 deur naar het balkon. 

• Separaat toilet. 

• 3 mooie slaapkamers waarvan de minst grote 

 slaapkamer ook zeer geschikt is om bijvoorbeeld 

 in te richten als kantoor- of hobbyruimte.

• Master bedroom met inloopkast, gelegen over de 

 volledige breedte van het appartement.

• Badkamer met douche, wastafel en tweede toilet. 

• Technische ruimte met aansluitpunten voor de 

 wasmachine en de wasdroger.

• Praktische berging, gelegen in het souterrain.

• Privé parkeerplaats aan de achterzijde van het gebouw.

TYPE E3

C1

C3
E3

D1 D2/D2s
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BOUWNUMMER 31 

SCHAAL 1:50 • MATEN IN CMSCHAAL 1:50 • MATEN IN CM 2e
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APPARTEMENT TYPE E3
INTERIEURIMPRESSIE 
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(Afbeelding is geen standaard inrichting)

KOKEN MET PLEZIER IN 
JE DROOMKEUKEN

EEN MOMENT VAN RUST IN JE 
BADKAMER NAAR WENS

De keuken is een steeds belangrijkere ruimte geworden in ons huis. Het is de plek waar je samen met je 

gezin het ontbijt klaarmaakt of waar je gezellig een maaltijd bereidt voor familie of vrienden.

De badkamer geldt in de meeste woningen als dé relaxruimte om de stress van de dag 

even te vergeten. Een heerlijk verkwikkende douche doet soms wonderen. Geniet van 

de kwaliteit en de luxe van je complete badkamer.

Voor het sanitair in de badkamers van Bergse Veld zijn hoogwaardige kwaliteitsmaterialen 

gebruikt met onder andere kranen van Grohe en sanitair van Villeroy & Boch. De badkamers 

zijn standaard voorzien van een douchehoek, een wastafel en een tweede, vrijhangend toilet.

De badkamer is natuurlijk ook aan te passen naar je eigen wensen. Laat je informeren door 

de badkamerspecialist of neem eens een kijkje in de (nog door de aannemer aan te wijzen) 

showroom.

De appartementen in Bergse Veld worden standaard zonder keuken opgeleverd. Het voordeel hiervan is dat je 

de keuken nog volledig naar eigen smaak en behoeften kunt inrichten. Het leidingwerk wordt afgedopt aange-

leverd waardoor de keukenleverancier direct na oplevering van je appartement kan starten met het plaatsen 

van je droomkeuken.

Wil je graag je eigen wensen doorspreken of de mogelijkheden bekijken? Dat kan natuurlijk. De keukenspecialist 

helpt je graag verder. Breng gerust eens een bezoekje aan de showroom van Altis Keukens te Oss en doe alvast 

inspiratie op zodat je straks een keuken kiest die helemaal past bij jouw smaak en wensen!

26 27LEVEN OP HET BERGSE VELD



COMFORTABEL EN 
DUURZAAM WONEN

De installatie bestaat uit thermische collectoren op het dak van het gebouw, een ondergrondse sei-

zoensopslag waarin de warmte kan worden opgeslagen en warmte- en circulatiepompen die in de kelder 

worden geplaatst. In de zomer wordt warmte opgeslagen in de seizoensopslag  die in de winter kan wor-

den ingezet als warmtebron voor de verwarming van de appartementen. Ook het warm tapwater wordt 

vanuit de seizoensopslag verwarmd. Het is ook mogelijk om te koelen met dit systeem. Het systeem heeft 

een spectaculair hoog rendement, maar liefst vijf maal efficiënter dan de gebruikelijke warmtepompen. 

Het biedt een hoog comfort en lage energielasten. Bijkomend voordeel is dat er met deze methode in de 

appartementen weinig ruimte in beslag wordt genomen door de installaties.

DUURZAAM MATERIAALGEBRUIK 

Naast energieneutraal wonen wordt er in het plan zoveel mogelijk met circulaire materialen gewerkt 

zoals bijvoorbeeld baksteen, houtwolcementplaat, aluminium kozijnen, anhydrietvloer op folie etc. 

Op de hellende daken, met uitzondering van de gedeeltes waar heatpipes komen, worden sedumdaken 

toegepast, waarmee water langer vastgehouden kan worden en daarmee de riolering wordt ontlast. 

Omdat het energiesysteem kan koelen zijn er geen aparte voorzieningen nodig om oververhitting te 

voorkomen.

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. 

Duurzaam bouwen heeft de toekomst. Daar hebben wij bij het plan Bergse Veld natuurlijk al rekening 

mee gehouden. Hierbij hebben we gekozen voor een collectieve installatie met een zeer hoog 

rendement waarbij de opgewekte energie lokaal wordt opgeslagen. 

DE PLUSPUNTEN:

• Duurzaam

• Gasloos

• Veilig

• Vloerverwarming 

• Energieneutraal

• Comfortabel

• Efficiënt

• Ruimtebesparend
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ALGEMENE 
VERKOOPINFORMATIE

Je staat voor een belangrijke beslissing, namelijk de aankoop van een appartement. Een grote stap die vermoedelijk na veel wikken en wegen genomen wordt. Over 

de kwaliteit van deze appartementen hoef je je geen zorgen te maken. De bouw en de controle daarop is in goede handen, want tegelijk met je appartement koop je de  

ingebouwde garantie die alleen gerenommeerde ondernemingen kunnen bieden. Voor dit project is namelijk garantie- en waarborgregeling van Woningborg van toepassing. 

PROCEDURES

KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST

Door het ondertekenen van de gescheiden koop-/aannemings- 

overeenkomst koop je het appartement en verplicht je jezelf tot het 

betalen van de koopprijs, terwijl Muller Bouw zich door medeonder- 

tekening verplicht tot de bouw van je appartement en de levering 

van de daarbij behorende grond. Nadat de overeenkomst door beide 

partijen is getekend, ontvang je hiervan een kopie. Het originele  

exemplaar wordt naar de notaris gezonden die vervolgens de akte 

van levering opmaakt. De verkoop van het appartement wordt aan-

gegaan onder een aantal in de gescheiden koop-/aannemingsover-

eenkomst genoemde voorwaarden. Bij het in werking treden van 

de in de gescheiden koop-/aannemingsovereenkomst genoemde 

ontbindende voorwaarden zijn wederzijds geen rechten en/of ver-

plichtingen tot stand gekomen, tenzij anders blijkt uit de gescheiden 

koop-/aannemingsovereenkomst.

BETALINGEN 

Door het ondertekenen van de gescheiden koop-/aannemings-

overeenkomst heb je je verplicht tot het doen van betalingen zoals 

vermeld in de termijnregeling die in de koop-/aannemingsovereen-

komst is opgenomen. Zolang de levering van de grond nog niet heeft 

plaatsgevonden heb je automatisch uitstel van betaling. Over de 

verschuldigde, maar tot het moment van levering van de grond niet 

betaalde termijnen, wordt de in de gescheiden koop-/aannemings-

overeenkomst genoemde rente berekend, die je bij de levering van 

de grond in rekening wordt gebracht.

LEVERINGSAKTE

De levering van de grond vindt plaats nadat aan alle in de geschei-

den koop-/aannemingsovereenkomst genoemde voorwaarden is 

voldaan en door ondertekening van de leveringsakte bij de notaris. 

Voorafgaand aan de datum van levering zendt de notaris je een 

afrekening waarop het totale, op die datum verschuldigde bedrag is 

aangegeven inclusief de van toepassing zijnde bijkomende kosten. 

Bij appartementen worden op de leveringsdatum meestal twee akten  

getekend: de splitsings-/leveringsakte en de hypotheekakte. Bij 

nieuwbouwprojecten is het gebruikelijk dat het passeren van deze 

akten bij één notaris, de projectnotaris plaatsvindt.

OPLEVEREN

Wanneer het appartement gereed is bericht Muller Bouw je uiterlijk 

twee weken voor de oplevering schriftelijk over de definitieve datum 

en het tijdstip van oplevering. Tegelijkertijd met dit bericht ontvang 

je de eindafrekening, zijnde de laatste termijn en eventueel een 

renterekening over de te laat betaalde termijnen. Tevens ontvang je 

de laatste declaraties van het meerwerk.

Als de eindafrekening is betaald, kan het appartement aan je worden 

opgeleverd. Eventuele tekortkomingen worden vermeld in het proces- 

verbaal van oplevering.

ONDERHOUDSPERIODE

Binnen 15 werkbare werkdagen na ondertekening van het proces- 

verbaal worden de daarin vermelde tekortkomingen verholpen. 

Deze termijn kan worden overschreden indien voor de uitvoering 

van de werkzaamheden benodigde materialen niet tijdig geleverd 

kunnen worden. Na herstel van de gebreken heeft Muller Bouw 

aan haar verplichtingen voldaan en starten de termijnen van de  

Woningborggarantie.

WONINGBORG GARANTIE- EN WAARBORGREGELING

Het certificaat wordt uitgegeven door Woningborg N.V. onder de naam 

Woningborg-certificaat. De woningborg Garantie- en waarborgregeling 

beschermt kopers van nieuwbouwwoningen/appartementen tegen 

de risico’s van een eventueel faillissement van de bouwonderneming  

tijdens de bouw en bouwkundige gebreken na oplevering.

WONINGBORG: GEEFT U MEER ZEKERHEID

Voordat een bouwonderneming zich kan inschrijven bij Woningborg, 

toetst Woningborg de bouwonderneming op financieel gebied, techni-

sche vakbekwaamheid en deskundigheid. Bij ieder bouwplan worden de 

tekeningen en technische omschrijving getoetst aan het Bouwbesluit. 

Ook wordt de gescheiden koop-/aannemingsovereenkomst beoordeeld 

op een goede balans in de rechtsverhouding tussen koper en bouwon-

derneming.

Als je een huis met Woningborggarantie koopt, betekent dit voor jou 

o.a. het volgende:

•  Gaat je bouwonderneming tijdens de bouw failliet, dan zorgt Woning- 

 borg voor afbouw van je appartement. Is afbouw om wat voor reden  

 dan ook onmogelijk, dan verstrekt Woningborg je een financiële  

 schadeloosstelling.

• De bouwonderneming hanteert de standaard garantieregeling van  

 Woningborg. Woningborg waarborgt de garantieverplichting van de 

 bouwonderneming. Anders gezegd als de bouwonderneming niet  

 meer kan of wil herstellen dan draagt Woningborg hier zorg voor.

• Bouwondernemingen die bij Woningborg zijn ingeschreven, zijn ver- 

 plicht om een model koop-/aannemingsovereenkomst met bijbeho- 

 rende algemene voorwaarden en toelichting te gebruiken.

  Het modelcontract vormt de contractuele basis voor de rechtsver- 

 houding tussen jou als koper en de bouwonderneming. In dit model- 

 contract zijn de rechten en plichten van de koper en de bouwonder- 

 neming evenwichtig  vastgelegd.

• Wanneer er na oplevering van het appartement geschillen tussen de  

 koper en de bouwonderneming ontstaan over de kwaliteit van het 

 appartement, dan kan Woningborg hierin bemiddelen.

Onderdelen die niet door of via de bouwonderneming worden uitge-

voerd (bijvoorbeeld minderwerk), vallen niet onder de Woningborg 

Garantie- en waarborgregeling. Daarnaast worden in jou gescheiden 

koop-/aannemingsovereenkomst en in de Woningborg Garantie- en 

waarborgregeling een aantal aspecten genoemd die van de garantie 

zijn uitgesloten.

Ongeacht wat in de technische omschrijving is bepaald, gelden onver-

kort de door Woningborg gehanteerde en voorgeschreven regelingen, 

reglementen en standaardvoorwaarden. In het geval enige bepaling 

in de technische omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn c.q.  

nadeliger mocht zijn voor de verkrijgers, prevaleren steeds de bovenge-

noemde bepalingen van Woningborg.

 

Disclaimer

Ondanks alle zorgvuldigheid die we hebben nagestreeft bij de samen- 

stelling van deze brochure, kunnen aan de artist impressions, getoonde 

afbeeldingen, kleuren, sfeerplattegronden, afmetingen en de overige 

informatie geen rechten worden ontleend. 

Tijdens het gesprek met de makelaar worden de formele verkoopte-

keningen en technische omschijving overhandigd en toegelicht. Deze 

dienen als contractstukken.

VRIJ OP NAAM

De appartementen worden “vrij op naam” verkocht. Dat 

betekent dat in de koopsom niet alleen de bouw- en de 

grondkosten zijn begrepen, maar ook het architecten- 

honorarium, de notariskosten (voor de transportakte),  

de gemeentelijke leges, de BTW en de aansluitkosten 

van de nutsbedrijven, met uitzondering van de kosten 

voor centrale antenne (CAI)- en telefoonaansluiting.

Indien de kosten van bouwmaterialen en lonen tijdens 

de bouwperiode stijgen worden deze niet doorberekend.

De koopsom staat van tevoren vast en blijft gehand-

haafd. Alleen een eventuele wijziging van de BTW en 

rentekosten zullen worden doorberekend.

WOONWENSEN EN KOPERSBEGELEIDING

Bij de koop van het appartement ontvang je een  

“standaard optielijst” met diverse keuzemogelijkheden. 

Coördinatie hiervan ligt bij de kopersbegeleiding van 

Muller Bouw. Het is mogelijk om sanitair naar eigen  

keuze toe te passen, Muller Bouw zal hier een leveran-

cier voor aanwijzen.
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levenophetbergseveld.nl Volg ons ook op: www.facebook.com/levenophetbergseveld

REALISATIE

Muller Bouw
Postbus 660 • 5340 AR Oss

Bouwbedrijf Wagemakers
Postbus 243 • 5340 AE Oss

Van den Heuvel Makelaars
Oostwal 241 • 5341 KN Oss
T 0412 - 40 50 22 
E nieuwbouw@vandenheuvel.nl 
I www.vandenheuvel.nl

VERKOOP EN INFORMATIE

ARCHITECT

dat architecten  
Postbus 351 • 5000 AJ Tilburg


