
 

1 
 

 
 
 

 
 

 
                                                    

    

TML Makelaars BV Rijssensestraat 58 7442 MJ NIJVERDAL Telefoon:0548 - 618 660 



 

2 
 

 

Jansman Bouw BV ontwikkelt aan de rand van Luttenberg op een bijzonder fraaie, lommerrijke locatie 8 nieuwe appartementen. Geheel in de stijl van het pittoreske 
voormalige klooster Maria-Oord wordt dit unieke kleinschalige appartementengebouw gerealiseerd. 
 
Door de unieke ligging aan de rand van het dorp, in een fantastische groene omgeving én dicht aan het centrum, is het in alle opzichten een bijzondere plek om te wonen.  
 
Het gebouw is opgetrokken uit baksteen gevels, schuine pannendaken, dakkapellen die direct herkenbaar zijn ten aanzien van het bestaande klooster.  
De 8 appartementen zijn verdeeld over 2 bouwlagen. De appartementen op de 1e laag hebben extra ruimte door de ruime zolders onder de schuine kap en een dakkapel.  
 
De appartementen op de 1e laag zijn via de galerij aan de achterzijde bereikbaar met trap én lift. Alle ruimten in de appartementen zijn gelijkvloers en voorzien van brede 
(900mm) deuren waardoor ook minder valide bewoners prettig kunnen wonen.  
 
Elke bewoner heeft een eigen vaste parkeerplek in eigendom. Dit geldt ook voor de buitenberging, die aan de achterzijde van de appartementen bereikbaar is.  
In de notariële akten worden de eigendommen exact vastgelegd.  
 
De eigenaren zullen gezamenlijk een Vereniging Van Eigenaren vormen om samen goed voor het gebouw te zorgen. De notaris is meer dan bekend met het begeleiden en 
oprichten van deze vereniging.  
 
Jansman Bouw BV levert de appartementen onder Woningborg (uitgebreide informatie op de website www.woningborg.nl ).  
 
TML Makelaars te Nijverdal behartigen de verkoop. Contactpersoon: Karin van Boxtel. Telefoon:0548 - 618 660 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.woningborg.nl/
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Globale omschrijving van de appartementen: 
 
Buiten  
De toegangspaden en bergingen worden verhard door betontegels, grijs 30x30cm. De parkeerplaatsen worden verhard overeenkomstig het resterende terrein.  
De appartementen op de begane grond worden verhard door middel van betontegels, grijs 30x30cm.  
Het resterende terrein is onverhard en zal gezamenlijk door de Vereniging Van Eigenaren worden ingevuld, aangelegd en onderhouden.  
 
Fundering 
De appartementen worden gefundeerd op  betonnen funderingsstroken.  
 
Gevels,  
De buitengevels  van de appartementen bestaan uit schoonmetselwerk.  
Het metselwerk wordt uitgevoerd in halfsteens verband, een handvorm gevelsteen met een  platvolle voeg. De buitengevels zijn uitstekend geïsoleerd volgens de 
bouwvoorschriften. Het gevelmetselwerk wordt bijvoorbeeld boven kozijnen, opgevangen door stalen en /of beton lateien.  
 
Buitenkozijnen, -deuren en –ramen    
De buitenkozijnen, - deuren en ramen van de appartementen zijn uitgevoerd in onderhoudsvrij kunststof met deugdelijke tochtprofielen en inbraak werend hang en 
sluitwerk. De beglazingen zijn rondom eveneens geïsoleerd door toepassing van dubbelglas, een en ander conform de geldende eisen. 
 
Daken 
De dakconstructie van het hellende dak bestaat uit hoogwaardige geïsoleerde dak elementen. In stijl van het bestaande Maria-Oord wordt het gehele dak gedekt met fraaie  
keramische dakpannen. De gecombineerde schoorsteen / rookgasafvoer wordt uitgevoerd  middels een plaatstalen schoorsteen, kleur zwart. 
 
Goten en hemelwaterafvoer 
De daken worden aan de voor- en achtergevel voorzien van een zinken dakgoot met beugels. Zinken hemelwaterafvoeren voeren het regenwater af naar het terrein zodat het 
volgens de voorschriften terugstroomt in de bodem. 
 
Balkons en galerij 
De galerij aan de achterzijde en de balkons aan de voorzijde worden uitgevoerd in robuust hardhout.  
De bijpassende metalen hekwerken en leuningen geven samen met het hardhout een bijzondere uitstraling.  
 
Vloeren  
De begane grondvloer van de appartementen wordt uitgevoerd door middel van een geïsoleerde betonnen systeemvloer.  
De kruipruimte onder de woning van de begane grond is  toegankelijk middels een geïsoleerd kruipluik.  
De vloer van de 1e en 2e verdieping wordt uitgevoerd in betonnen systeemvloer. 
De vloeren worden aan de bovenzijde afgewerkt met een cementdekvloer  met uitzondering van de betegelde vloerdelen en achter de knieschotten op zolder.  
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Binnenwanden 
De niet-dragende binnenwanden worden uitgevoerd in zogenaamde lichte scheidingswanden, verdiepingshoge cellenbeton-elementen met een dikte  
van 10 cm.  
 
Stukadoorswerk 
Alle wanden in de appartementen, met uitzondering van  de meterkast, worden gereed voor behang opgeleverd.  De wanden boven het tegelwerk in het toilet en de 
betonplafonds in de appartementen, worden afgewerkt met spuitwerk.  
 
Wand- en vloertegels: 
De wand- en vloertegels worden aangebracht in de volgende ruimten: 

- toilet  
- badkamer 

 
In de badkamer en het toilet wordt de vloer afgewerkt met vloertegels met een afmeting van 20x20 cm welke in recht verband worden aangebracht en ingevoegd met grijze 
voegmortel. Het douchegedeelte in de badkamer wordt verdiept aangelegd en voorzien van een afvoerput.  
In de badkamer en het toilet worden wandtegels met een afmeting van 20x25 cm in aangebracht en ingevoegd met grijze voegmortel. In het toilet worden de wanden 
betegeld tot circa 120 cm hoogte. In de badkamer worden de wanden betegeld tot onderzijde plafond. De uitwendige hoeken van het tegelwerk worden voorzien van 
kunststof hoekprofielen. De voegen van vloer en wandtegels zullen niet strokend met elkaar aangebracht worden.  Alle inwendige hoeken en aansluitingen op kozijnen 
worden waterdicht gekit.  
 
Wandtegels, vloertegels en aanverwante materialen ter afwerking van badkamer, toilet en eventueel keuken kunnen worden uitgezocht binnen een keuzepakket. Indien 
binnen dit keuzepakket wordt gekozen, zijn er geen extra kosten bovenop de aankoopprijs van het appartement verschuldigd.  
Het is mogelijk om tot andere keuzes te komen tegen vergoeding van eventuele extra kosten.  
Wandtegels, vloertegels en aanverwante materialen uitsluitend te leveren door: 
 
BMN (van Buren bouwmaterialen) Nijverdal 
Bedrijvenweg 11, 7442 CX Nijverdal 
Postbus 57, 7440 AB Nijverdal 
T (0548) 61 35 67 
 
Binnenkozijnen en -deuren 
De binnenkozijnen zijn fabrieksmatig afgelakte plaatstalen kozijnen met een bovenlicht en een smalle bovendorpel. Alle bovenlichten worden voorzien van  
glas met uitzondering van het bovenlicht boven de meterkastdeur. Deze wordt voorzien van een gelakt paneel. Alle binnendeuren zijn fabrieksmatig afgelakte  
opdekdeuren met lichtmetalen deurbeslag. Toilet en badkamer voorzien van VRIJ/BEZET beslag.  
Onder de kozijnen van de badkamer en het toilet wordt een kunststenen rolstoel-dorpel aangebracht. Onder de overige kozijnen worden geen  
dorpels aangebracht en kan de vloerafwerking doorlopen.  
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Trappen 
De vaste open trap naar de zolderruimte is vervaardigd uit vurenhout.  
Langs de wanden worden muurleuningen aangebracht inclusief vurenhouten hekwerk rondom het trapgat. 
 
Binnen-timmerwerk 
De vloerranden, ter plaatse van de trapgaten (1e verdieping), worden afgewerkt met een strook multiplex. Deze wordt fabrieksmatig gegrond. In de hal komt een prefab 
meterkast.  
Vensterbanken onder de raamkozijnen worden uitgevoerd in kunststeen  m.u.v de badkamer en keuken. Hier wordt het wandtegelwerk doorgezet. 
 
Keuken 
Het appartement is voorzien van basis installaties ten behoeve van de keuken.  
In de aankoopprijs is een te besteden bedrag opgenomen waarvoor de koper een eigen keuze kan maken ten aanzien van de keuken.  
Het te besteden bedrag bedraagt € 5.000,= inclusief BTW.  Dit bedrag is uitsluitend te besteden bij: 
 
Keukenland Wijhe 
Wengelerafweg 6 
8131 TG Wijhe 
T 0570 522 032 
 
Schilderwerk 
De trapbomen, trapspil en traphekken worden fabrieksmatig in de grondverf gezet. De muurleuning wordt blank gelakt. De deuren en kozijnen van de meterkasten, 
binnendeuren en –kozijnen worden fabrieksmatig afgelakt in een standaard witte kleur.  
 
Riolering 
De kunststof binnenriolering wordt in de kruipruimte aangesloten op de buitenriolering .  
De standleiding wordt tot boven het dak doorgetrokken en ontlucht door middel van een beluchtingsdakpan. 
De volgende sanitaire toestellen worden aangesloten op de riolering: 

- wandcloset in de toiletruimte en badkamer 
- fontein in toiletruimte 
- wastafel in de badkamer 
- doucheputje in de badkamer 
- wasmachine  
- condens afvoer combi cv-ketel  
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Koud- en warmwaterinstallatie 
Vanaf de watermeter in de meterkast wordt een compleet waterleidingwerk voor de koudwater voorziening aangebracht naar de volgende tappunten: 
- wandcloset in de toiletruimte en badkamer 
- fonteinkraan in toiletruimte 
- wastafelkraan in de badkamer 
- douchekraan in de badkamer 
- gootsteenkraan in de keuken 
- wasmachinekraan / cv-vulkraan  
 
Vanaf de combi cv-ketel  wordt een compleet waterleidingwerk voor de warmwatervoorziening aangebracht en gelegd naar de volgende tappunten: 

- wastafelkraan in de badkamer 
- douchekraan in de badkamer 
- gootsteenkraan in de keuken 

Het leidingwerk wordt uitgevoerd in een kunststof leidingsysteem, een en ander volgens voorschriften.  
 
Sanitair per appartement. 
Het appartement is voorzien van compleet sanitair in een witte uitvoering.  

- 1 Wandcloset combinatie met inbouwreservoir, bedieningspaneel en zitting (badkamer) 
- 1 Wastafelcombinatie met mengkraan, chroom afvoergarnituur met muurbuis, planchet en spiegel ( badkamer) 
- 1 Thermostatische douchemengkraan met glijstangset. ( badkamer) 
- 1 Wandcloset combinatie met inbouwreservoir, bedieningspaneel en zitting  (toilet) 
- 1 Fonteincombinatie met fonteinkraan en chroom afvoergarnituur met muurbuis  (toilet) 
- 1 tapkraan met beluchter1/2” voor de wasautomaat. 

Het sanitair voor badkamer en toilet is compleet en in een witte uitvoering. Indien dit sanitair met bijbehorende garnituren, kranen etc. wordt gekozen, zijn er geen extra 
kosten bovenop de aankoopprijs van het appartement verschuldigd.  
Het is mogelijk om tot andere keuzes te komen tegen vergoeding van eventuele extra kosten.  
Sanitair en aanverwante garnituren uitsluitend te leveren door: 
 
BMN (van Buren bouwmaterialen) Nijverdal 
Bedrijvenweg 11, 7442 CX Nijverdal 
Postbus 57, 7440 AB Nijverdal 
T (0548) 61 35 67 
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Gasinstallatie 
Vanaf de gasmeter in de meterkast wordt een compleet leidingwerk voor de gasvoorziening aangebracht naar de volgende aansluitpunten: 

- de combi cv-ketel 
- de kook plaats in de keuken (afgedopt) 

Het leidingwerk wordt uitgevoerd in een kunststof leidingsysteem, een en ander volgens voorschriften. 
 
Centrale verwarmingsinstallatie 
De appartementen worden  verwarmd door een individueel (per appartement) gasgestookte HR combi cv-ketel. 
Deze combi cv-ketel heeft een warmwatervoorziening. 
Vanaf de combi cv-ketel worden kunststof leidingen met perskoppelingen in de afwerkvloer aangebracht naar de plaats van de paneelradiatoren. 
De rookgasafvoer en luchttoevoer van de CV ketel worden aangesloten op een dak doorvoer. 
 
 
De volgende ruimten worden verwarmd door plaatstalen paneelradiatoren in de kleur wit (RAL9010): 

- woonkamer 
- keuken 
- hal 
- badkamer 
- slaapkamer 

 
Voor de berekening van de capaciteit van de centrale verwarmingsinstallatie gelden de berekeningsgrondslagen conform de uitgave van ISSO Publicatie 51. 
Uitgangspunten zijn een opwarmtijd van 2 uur en een nachtverlaging van 3°C. 
De onderstaande temperaturen kunnen worden bereikt en onderhouden bij gelijktijdig functioneren van alle in deze omschrijving genoemde verwarmingselementen en bij 
gesloten ramen en deuren: 

- woonkamer/keuken 20°C 
- hal/overloop 15°C 
- badkamer 22°C 
- slaapkamers 20°C 
- toiletruimte 15°C (géén radiator) 
- zolder (géén radiator) 
-  

De temperatuurregeling vindt plaats door een ruimtethermostaat in de woonkamer. 
De verwarmingselementen in overige ruimten worden voorzien van dubbel instelbare radiatorkranen en afsluitbare onderblokken. 
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Ventilatie 
De appartementen  wordt geventileerd door middel van natuurlijke toevoer via ventilatieroosters en mechanische afzuiging. De ventilatieroosters voor de natuurlijke toevoer 
worden geplaatst in of boven de kozijnen en/of ramen van de appartementen.  
 
De luchtafvoer geschiedt door middel van een mechanische ventilatie-unit en in de woning gemonteerde afzuigkanalen. In de af te zuigen vertrekken worden afzuigventielen 
in het plafond of in de wanden aangebracht. De volgende vertrekken worden mechanisch afgezogen:  

- toilet 
- badkamer 
- keuken 

In de keuken bevinden zich twee afzuigpunten, één voor de afzuiging van de ruimte en één voor het aansluiten van een motorloze afzuigkap. De afzuigpunten zijn voorzien 
van ventielen. In de woonkamer is een bedieningsschakelaar ten behoeve van de regeling van het systeem aangebracht.  
 
Elektrische installatie 
In de appartementen wordt de elektrische installatie aangelegd volgens het centraaldozen-systeem conform de geldende voorschriften.  
De installatie wordt in de meterkast verdeeld over de benodigde groepen en is voorzien van twee aardlekschakelaars en 1 hoofdschakelaar. 
Het schakelmateriaal wordt uitgevoerd in standaard witte kleur, type volledig inbouw (1 inbouwdoos per wandcontactdoos) 
De schakelaars (gecombineerd met enkele wandcontactdoos) worden aangebracht op een hoogte van 105 cm boven het vloerpeil. 
De dubbele wandcontactdozen worden aangebracht op een hoogte van 30 cm boven het vloerpeil, dan wel qua hoogte worden geplaatst in overeenstemming met de functie. 
Rook melders worden conform voorschriften geïnstalleerd.  
 
Domotica 
De ontwikkelingen rondom ICT zoals domotica in relatie tot wonen zijn volop in ontwikkeling. De behoefte is zeer persoonsafhankelijk. Daarnaast zijn systemen meer en meer 
draadloos en worden als pakketten aangeboden in combinatie met internet, telefonie, televisie. Omwille van de keuzevrijheid is ICT volledig buiten beschouwing gelaten en 
niet doorberekend in de aankoopprijs. Hierdoor is de keuzevrijheid volledig aan de koper.   
 
Hal/entree: 
- 1 lichtpunt met enkelpolige schakelaar 
- 1 enkele wandcontactdoos naast de schakelaar 
- 1 enkelpolige schakelaar t.b.v. buitenlichtpunt voorgevel 
- 1 wisselschakelaar t.b.v. lichtpunt overloop 
- 1 optische rookmelder 
- 1 schel 
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Meterkast: 
1 verdeelinrichting bestaande uit: 
- 1 dubbele wandcontactdoos (ten behoeve van WIFI apparatuur of dergelijke) 
- hoofdschakelaar 
- aardlekschakelaar 
- beltrafo 
 
Toiletruimte: 
- 1 lichtpunt met enkelpolige schakelaar 
 
Woonkamer: 
- 2 lichtpunten met serieschakelaar 
- 5 dubbele wandcontactdoos 
- 1 loze leiding t.b.v. telefoon 
- 1 loze leiding t.b.v. cai 
- 1 bedrade thermostaatleiding 
- 1 bedrade leiding hoofdbediening ventilatie 
- 1 enkelpolige schakelaar t.b.v. buitenlichtpunt achtergevel 
 
Keuken: 
- 1 lichtpunt op enkelpolige schakelaar 
- 3 dubbele wandcontactdoos 
- 1 enkele wandcontactdoos t.b.v. afzuigkap 
- 1 enkele wandcontactdoos t.b.v. koelkast 
- 1 loze fornuisleiding 
- 1 drie standen schakelaar voor mechanische ventilatie systeem  
 
Slaapkamers 
- 1 lichtpunt met enkelpolige schakelaar 
- 2 dubbele wandcontactdoos 
- 1 loze leiding  
 
Badkamer: 
- 2 lichtpunten met serieschakelaar 
- 1 aarding vloer 
- 1 wandcontactdoos 
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Hobby Begane grond / Zolder   
- 1 lichtpunt met enkelpolige schakelaar 
- 2 dubbele wandcontactdoos  
 
Buiten: 
- 1 buitenlichtpunt bij de voordeur 
- 1 buitenlichtpunt bij de achterdeur 
- 1 beldrukker bij de voordeur 
- 1 lichtpunt en gecombineerde wandcontactdoos in buitenberging  
 
Verzekering 
Tijdens de bouw is het appartement volledig verzekerd tegen welke schade dan ook. Vanaf het moment van oplevering dient de koper het appartement conform wet- en 
regelgeving verzekert te hebben.  
 
Schoonmaken en opleveren 
De appartementen worden ‘bezemschoon’ aan u opgeleverd. Het sanitair, de tegels en het glas worden nat gereinigd. 
 
Garantie 
Nadat u de woning in gebruik heeft genomen, heeft u recht op wettelijke garanties.  
Daarnaast geldt een onderhoudstermijn gedurende de eerste maanden na oplevering. 
Het appartement wordt aan u opgeleverd onder de voorwaarden zoals Woningborg Garantie en Waarborgregeling die stelt.  
Deze voorwaarden prevaleren indien bovenstaande omschrijving hiermee tegenstrijdig blijkt. Hiermee heeft u extra onafhankelijke borging.   
 
Algemeen 
De indeling (ruimten, kozijnen, ramen, installaties, enzovoorts) van de appartementen ligt vast en kan niet gewijzigd worden.  
In overleg kunnen afwijkende wensen worden voorgelegd aan de verkoper.  
Aan deze mogelijkheid zijn in beginsel geen rechten te ontlenen.   
 
Koopovereenkomst 
Indien u besluit om over te gaan tot aankoop van een appartement ontvangt u daartoe een koop-aannemingsovereenkomst waarin alle afspraken en aanspraken worden 
vastgelegd. Deze koopovereenkomst wordt opgesteld door de makelaar.  
 
Notaris 
Notaris de Zwart te Raalte verzorgt de levering. U wordt daar toe uitgenodigd.  
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Kleur- en materiaalstaat 
 
Onderdeel    Materiaal   Type/kleur  
 
Buitenwerk                                                                                                                                          
Dakbedekking    keramisch  effen ( als bestaand) 
 
 
Metselwerk opgaande gevels baksteen  nader te bepalen 
Voegwerk   specie    grijs platvol 
Goten     zink    naturel  
Hemelwaterafvoeren   zink   naturel   
Kozijnen    kunststof   crème / nerf. 
Ramen     kunststof   n.t.b. nerf 
Deuren     kunststof   n.t.b. nerf 
Ventilatieroosters  aluminium   naturel / wit 
Raamdorpels    beton   naturel 
Schoorsteen    plaatstaal  zwart. 
 
Binnenwerk  
Binnenzijde buitenkozijnen, kunststof  crème, glad kunststof 
-ramen en deuren  
Binnendeurkozijnen  stalen montagekozijn crème  
Binnendeuren    boarddeur  crème 
Trappen    vuren hout  crème  
Prefab kap/knieschotten   Hout   fabrieksmatig wit afgewerkt, (geen nabehandeling waaronder schroefgaatjes en dergelijke). 
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Splitsingstekening / parkeerplaatsen / buitenbergingen. (toewijzing parkeerplaatsen en bergingen op basis van loting) 
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Verkoopprijzen Vrij Op Naam (VON)  
 
Begane grond; 
 
Appartement 1 € 215.000,= VON  
Appartement 2 € 215.500,= VON 
Appartement 3 € 200.000,= VON 
Appartement 4 € 202.000,= VON  
 
1e verdieping; 
 
Appartement 5 € 226.000,= VON  
Appartement 6 € 226.000,= VON  
Appartement 7 € 219.000,= VON  
Appartement 8 € 222.000,= VON  
 
Verkoopprijzen geldig tot 1 mei 2017.  
 
 
 
 
 
 
De illustraties in deze brochure zijn ter indicatie evenals de maatvoering.  
Hier kunnen geen exacte rechten aan ontleent worden.  
 

 
 
1 februari 2017.  
 
Einde.  
 


