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4

Theresiakwartier,
waar het dorpshart klopt
Aan de rand van het centrum van Raamsdonksveer, vlakbij de
OLV Hemelvaart Kerk, ligt het plan Theresiakwartier. Een plek in het
hart van Raamsdonksveer met een rijke historie: van kerk met klooster
en onderwijs, naar ziekenhuis, naar zorg voor een bijzondere groep
inwoners.
Met dit bouwplan krijgt het gebied een nieuwe betekenis voor de
toekomst. Hier worden 72 diverse nieuwbouwwoningen gerealiseerd
voor een brede doelgroep.
Direct naast het deel van de nieuwe woningen biedt zorgstichting
Prisma verschillende vormen aan van zorg en ondersteuning.
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Ligging, bereikbaarheid
en voorzieningen
Het plan ligt naast het winkelcentrum van Raamsdonksveer, in de
luwte van de OLV Hemelvaartkerk, de Grote Kerkstraat en de Koningstraat. Dit geeft de plek een bijzonder karakter.
Raamsdonksveer ligt op een korte rij-afstand van Waalwijk, Oosterhout, Breda en Tilburg. Door de centrale ligging van het plan in het
hart van Raamsdonksveer, zijn de dorpse voorzieningen, zoals de
supermarkt, de drogist en het openbaar vervoer, op loopafstand te
bereiken.

Theresiakwartier
Centrum
Supermarkt
Kerk
Sportclub
Basisschool
Voortgezet onderwijs
Restaurant
Voetbalvereniging
Tennisvereniging
Hockeyclub
Speeltuin
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GEERTRUIDENBERG

DONGE

Te voet:
Centrum

>

5 minuten

Sportpark

>

10 minuten

Geertruidenberg (centrum)

>

15 minuten

Autosnelweg A27 / A59

>

5 minuten

Waalwijk (centrum)

>

15 minuten

Oosterhout (centrum)

>

15 minuten

Breda (centrum)

>

20 minuten

Tilburg (centrum)

>

35 minuten

Rotterdam (centrum)

>

50 minuten

Met de auto:

SPORTPARK
KNOOPPUNT HOOIPOLDER
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Fase 1 | 27 appartementen

Fase 1 | 27 appartementen

Fase 2 | 16 hoek- en rijwoningen

Fase 2 | 29 studio’s

Verdeeld over 2 fases komen 72 nieuwbouwwoningen voor
een brede doelgroep bewoners. Daarnaast is er veel aandacht

Fase 2 | 16 hoek- en rijwoningen

voor het toevoegen van groen en landschap.

Fase 2 | 29 studio’s

Fase 1 | 27 appartementen
Hier komt een woongebouw van 4 woonlagen met 27 appartementen.
Rondom het gebouw wordt een ontspannen wandelroute in het groen

Entree woongebouw

gecreëerd met een combinatie van nieuwe en bestaande bomen.

Inrit parkeergarage

Fase 2 | 16 hoek- en rijwoningen & 29 studio’s

Ingang fietsen en bergingen

Deze zone grenst aan de achtertuinen van de bestaande woningen
van de Koningsstraat en de Grote Kerkstraat. Ter plaatse van de Grote
Kerkstraat komen 7 rijwoningen en aan de zijde van de Koningsstraat
komen 9 rijwoningen. In deze zone wordt ook een woongebouw
gerealiseerd met 29 studio’s. Tussen de rijwoningen en deze studio’s
wordt een speelse groenstrook aangebracht waar bewoners elkaar
op informele wijze kunnen ontmoeten.
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Fase 1 | 27 appartementen
De begane grond is gereserveerd voor de algemene ruimten. De appartementen variëren van grootte van ca. 70 m2 tot ca. 155 m2
en zijn verdeeld over verdieping 1 tot en met 4.
Begane grond
Op de begane grond van het gebouw zijn voorzien; de fietsenstalling,

buitenruimte een ruim balkon. Vanwege de (deels) terugliggende

de bergingen, een ontmoetingsruimte en 18 parkeerplaatsen. De 9

gevel op verdieping 3, hebben deze appartementen geen balkons

overige parkeerplaatsen liggen buiten de parkeergarage, direct voor

maar terrassen met een fraai uitzicht.

het woongebouw.
Verdieping 4
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Verdieping 1-2-3

Op verdieping 4 zijn de penthouses gesitueerd met in de basis 3

Alle appartementen op deze verdiepingen beschikken in basis over

slaapkamers. Ook hier zijn de gevels ‘terugliggend’ waardoor ruime

2 slaapkamers. Op verdieping 1 en 2 hebben de appartementen als

terrassen ontstaan met uitzicht over Raamsdonksveer en verder.
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Overzicht verdiepingen
Noord-Oost

Appartementen
90 tot 100 m2
Appartementen
100 tot 110 m2

Noord-West

Appartementen
80 tot 90 m2

BNR 3.19

BNR 2.16

BNR 3.20

BNR BNR BNR
1.08 2.09 2.10

BNR BNR BNR
2.11 2.12 2.13

BNR 2.15

BNR 3.21

BNR BNR BNR
2.14 2.15 2.16

BNR BNR BNR
3.17 3.18 3.19

BNR 2.13

BNR 3.23

BNR 2.12

BNR 3.24

BNR
3.23

BNR
3.24

BNR BNR BNR
4.27 4.26 4.25
BNR BNR BNR
3.20 3.21 3.22

BNR 2.11

Zuid-Oost

Appartementen
70 tot 80 m2

BNR 3.17

BNR BNR BNR BNR BNR BNR BNR
1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07

BNR 2.09
BNR 1.08

BNR 4.27

BNR 1.07

BNR 4.26

BNR 1.01

BNR 4.25

Appartementen
130 tot 155 m2

ONTMOETINGSRUIMTE

Zuid-West

Parkeren, bergingen
& ontmoetingsruimte
Begane grond
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BNR
1.06

BNR
2.14

BNR
3.23

BNR
1.02

BNR
2.10

BNR
3.18

BNR
1.03

BNR
1.04

BNR
1.05

Noord-Oost

Noord-Oost

BNR 1.05
TYPE A.05

BNR 2.15
TYPE A.07

BNR 2.14
TYPE A.06

BNR 2.16
TYPE A.08

BNR 2.12
TYPE A.04

PROJECT

THERESIAKWARTIER WONINGEN,
RAAMSDONKSVEER

Zuid-Oost

Noord-West

BNR 1.04
TYPE A.04

Zuid-Oost

Noord-West

BNR 1.08
TYPE A.08

BNR 2.13
TYPE A.05

L

BNR 1.06
TYPE A.06

L

BNR 1.07
TYPE A.07

WERKNUMMER

B21/3555
OPDRACHTGEVER

REZIDENZ DEVELOPMENT BV
PARKLAAN 81B 5613 BB EINDHOVEN
T: 040 8519300
M: INFO@REZIDENZ.NL

TEKENINGNUMMER

d-901

CONCEPT

FASE

ONDERDEEL

BNR 1.01
TYPE A.01

BNR 1.02
TYPE A.02

Zuid-West

BNR 1.03
TYPE A.03

PLATTEGROND 1E VERDIEPING

BNR 2.09
TYPE03-05-2022
A.01
DATUM

REVISIE

REVISIEDATUM

SCHAAL

FORMAAT

MODELLEUR

1:100

A2

QT

JEROEN BOSCHLAAN 1, 5642 AP EINDHOVEN | T: +31 (0)40 2812782 | WWW.PAUWERT.NL

BNR 2.10
TYPE A.02

BNR 2.11
TYPE A.03

Zuid-West

3555s_PA_A_r21.rvt

Appartementen
Verdieping 1

Appartementen
Verdieping 2
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Overzicht verdiepingen
Noord-Oost

BNR 3.23
TYPE A.15

BNR 3.22
TYPE A.14

Noord-Oost

BNR 3.21
TYPE A.13

PROJECT

THERESIAKWARTIER WONINGEN,
RAAMSDONKSVEER
WERKNUMMER

B21/3555
OPDRACHTGEVER

REZIDENZ DEVELOPMENT BV
PARKLAAN 81B 5613 BB EINDHOVEN
T: 040 8519300
M: INFO@REZIDENZ.NL

TEKENINGNUMMER

d-903BNR 4.25
CONCEPT
TYPE A.17
FASE

ONDERDEEL

PLATTEGROND 3E VERDIEPING

BNR 3.17
TYPE A.09

BNR 3.18
TYPE A.10

Zuid-West

BNR 3.19
TYPE A.12

DATUM

REVISIE

REVISIEDATUM

SCHAAL

FORMAAT

MODELLEUR

1:100

A2

QT

03-05-2022

JEROEN BOSCHLAAN 1, 5642 AP EINDHOVEN | T: +31 (0)40 2812782 | WWW.PAUWERT.NL

Zuid-West

3555s_PA_A_r21.rvt

Appartementen
Verdieping 3
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Penthouses
Verdieping 4

Zuid-Oost

BNR 4.26
TYPE A.18

BNR 3.20
TYPE A.12

Noord-West

BNR 3.24
TYPE A.16

Zuid-Oost

Noord-West

L

BNR 4.27
TYPE A.19

Impressie
Bouwnr 2.16
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Gevelaanzichten

BNR 4.25

BNR 4.26

BNR 3.17

BNR 3.18

BNR 3.19

BNR 3.19

BNR 3.20

BNR 3.21

BNR 2.09

BNR 2.10

BNR 2.11

BNR 2.11

BNR 2.12

BNR 2.13

BNR 1.01

BNR 1.02

BNR 1.03

BNR 1.03

BNR 1.04

BNR 1.05

Ontmoetingsruimte

Ontmoetingsruimte

Inrit parkeergarage

Hoofdentree >

Voorgevel | Zuid-West
Straat-zijde
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BNR 4.26

< Entree fietsen en bergingen

Zijgevel - Rechts | Zuid-Oost
Prisma-zijde

BNR 4.26

BNR 4.27

BNR 4.27

BNR 4.25

BNR 3.21

BNR 3.22

BNR 3.23

BNR 3.23

BNR 3.24

BNR 3.17

BNR 2.13

BNR 2.14

BNR 2.15

BNR 2.15

BNR 2.16

BNR 2.09

BNR 1.05

BNR 1.06

BNR 1.07

BNR 1.07

BNR 1.08

BNR 1.01

Achtergevel | Noord-Oost
Kerk-zijde

Zijgevel - Links | Noord-West
Nieuwbouw Fase 2-zijde
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Appartementen

schaal 1:50

70 tot 80 m2

Bouwnrs 1.02 - 2.10
Type A.02
Bouwnrs 1.06 - 2.14
Type A.06
Bouwnr 3.18
Type A.10
Bouwnr 3.22
Type A.14

In het woongebouw komen 6 appartementen met een
woonoppervlakte van ongeveer 70 tot 80 m2. Je vindt
ze op de 1ste, 2de en 3de verdieping en liggen tussen
de hoekappartementen in.
Dit 3-kamerappartement heeft een ruime badkamer met
grenzend daar aan de hoofdslaapkamer. Je hebt de keuze
om de tweede kamer in te richten als werk-/opslagruimte
of als een tweede slaapkamer.

Kenmerken

• Terras ca. 9 m2 of balkon ca. 12 m2
• De hoofdslaapkamer is ca. 14 m2
• Een ruime badkamer van ca. 7-8 m2

Bouwnrs 1.02 - 2.10 | Type A.02
woonoppervlakte ca. 75 m2 - balkon ca. 11 m2
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schaal 1:50

Bouwnrs 1.06 - 2.14 | Type A.06
woonoppervlakte ca. 78 m2 - balkon ca. 11 m2
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Appartementen 70 tot 80 m2
De plattegronden op deze pagina zijn niet op schaal weergegeven

Bouwnr 3.18 | Type A.10
woonoppervlakte ca. 72 m2 - terras ca. 9 m2
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Bouwnr 3.22 | Type A.14
woonoppervlakte ca. 75 m2 - terras ca. 9 m2

Impressie
Bouwnr 3.22
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Appartementen
80 tot 90 m2

Bouwnrs 1.01 - 2.09
Type A.01

Bouwnr 3.17
Type A.09

Bouwnrs 1.03 - 2.11
Type A.03

Bouwnr 3.19
Type A.11

Bouwnrs 1.04 - 2.12
Type A.04

Bouwnr 3.20
Type A.12

Bouwnrs 1.05 - 2.13
Type A.05

Bouwnr 3.21
Type A.13

Deze appartementen, met een woonoppervlakte variërend tussen
de 80 en 90 m2, zijn er in vele soorten. De hoofd-slaapkamer biedt
voldoende ruimte en bij de tweede kamer heb je de keuze om deze
in te richten als werk-/opslagruimte of als een tweede slaapkamer.
De buitenruimte betreft een balkon of een terras waarvan de
ligging divers is.

Kenmerken

• Terras ca. 8 m2 of balkon ca. 10 - 13 m2
• Een riante tweede kamer als slaapkamer
en/of bergingsruimte

• Een bergkast voor huishoudelijke apparaten
(m.u.v. type A.05 en A.13)
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schaal 1:50

Bouwnrs 1.03 - 2.11 | Type A.03
woonoppervlakte ca. 88 m2 - balkon ca. 10 m2
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Impressie
Bouwnr 2.09
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Appartementen 80 tot 90 m2

schaal 1:50

Bouwnrs 1.01 - 2.09 | Type A.01
woonoppervlakte ca. 90 m2 - balkon ca. 10 m2
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Appartementen 80 tot 90 m2

schaal 1:50

Bouwnrs 1.04 - 2.12 | Type A.04
woonoppervlakte ca. 88 m2 - balkon ca. 13 m2
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Appartementen 80 tot 90 m2
De plattegronden op deze pagina zijn niet op schaal weergegeven

Bouwnrs 1.05 - 2.13 | Type A.05
woonoppervlakte ca. 87 m2 - balkon ca. 10 m2

Bouwnr 3.17 | Type A.09
woonoppervlakte ca. 89 m2 - terras ca. 7 m2
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Appartementen 80 tot 90 m2
De plattegronden op deze pagina zijn niet op schaal weergegeven

Bouwnr 3.19 | Type A.11
woonoppervlakte ca. 86 m2 - terras ca. 7 m2
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Bouwnr 3.20 | Type A.12
woonoppervlakte ca. 87 m2 - terras ca. 8 m2

Appartementen 80 tot 90 m2

Bouwnummer 3.21 | Type A.13
woonoppervlakte ca. 86 m2 - terras ca. 7 m2

schaal 1:50
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Appartementen
90 tot 100 m2
Bouwnrs 1.07 - 2.15
Type A.07
Bouwnr 3.23
Type A.15

In het woongebouw komen 3 appartementen met een woonoppervlakte van ongeveer 90 tot 100 m2. Je vindt ze op de 1ste,
2de en 3de verdieping. Dit hoekappartement heeft een vrij uitzicht
richting de OLV Hemelvaartkerk en het dorpscentrum.

Kenmerken
•
•
•
•

Terras ca. 8 m2 of balkon ca. 10 m2
De hoofdslaapkamer is ca. 14,5 m2
Een riante tweede kamer als slaapkamer en/of bergingsruimte
Een bergkast voor huishoudelijke apparaten en wasdroger/
-machine

schaal 1:50

Bouwnrs 1.07 - 2.15 | Type A.07
woonoppervlakte ca. 93 m2 - balkon ca. 10 m2
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schaal 1:50

Bouwnr 3.23 | Type A.15
woonoppervlakte ca. 91 m2 - terras ca. 7 m2
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Appartementen
100 tot 110 m2

Bouwnrs 1.08 - 2.16
Type A.08
Bouwnr 3.24
Type A.16

In het woongebouw komen 3 appartementen
met een woonoppervlakte van ongeveer
100 tot 110 m2. Ze liggen boven elkaar op de
1ste, 2de en 3de verdieping. De woonkamer
is bijna 10 meter lang met achterin de keukenaansluitingen en een separate opbergruimte
voor huishoudelijke apparaten, keukenspullen
en was-/droogmachine.

Kenmerken

• Terras ca. 9 m2 of balkon ca. 13 m2
• De hoofdslaapkamer van ca. 13-14 m2
grenst aan de buitenruimte

• Een praktische bergruimte bij de
keuken met aansluiting voor de
wasdroger/-machine

• De badkamer is bijna 9 m2 en biedt
ruimte voor een grote inloopdouche

schaal 1:50
Bouwnrs 1.08 - 2.16 | Type A.08
woonoppervlakte ca. 104 m2 - balkon ca. 13 m2
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schaal 1:50

Bouwnr 3.24 | Type A.16
woonoppervlakte ca. 101 m2 - balkon ca. 9 m2
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Penthouses
130 tot 155 m2
Bouwnr 4.25
Type A.17
Bouwnr 4.26
Type A.18
Bouwnr 4.27
Type A.19
Type A.17 | Terras

Op de hoogste woonlaag van het woongebouw komen 3 prachtige
penthouses met woonoppervlaktes van ongeveer 130 m2 tot maar
liefst 155 m2. Ze beschikken in de basis over 3 slaapkamers, waaronder de zeer riante hoofdslaapkamer. De grote puien aan de zijde
van de terrassen bieden je een fraai vrij uitzicht richting de OLV
Hemelvaartkerk en het dorpscentrum van Raamsdonksveer.
Door de veelzijdig georiënteerde terrassen kun je optimaal genieten
van de zon op momenten wanneer jou dat uitkomt. Een luxe gevoel
dat past bij een penthouse van deze grootte!

Kenmerken
•
•
•
•
•

Een ruimtelijk appartement met grote glaspuien en veel daglicht
Bouwnrs 4.25 en 4.27 beschikken over een terras van ca. 37 m2
Bouwnr 4.26 beschikt over 2 terrassen van totaal ca. 74 m2
3 slaapkamers, waaronder de hoofdslaapkamer van ca. 21-22 m2
Een 4e kamer in te richten als berging of werkkamer.
Met aansluiting voor de wasdroger/-machine

• De badkamer is bijna 9 m2 en biedt ruimte voor een grote
inloopdouche
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schaal 1:50

schaal 1:50

Bouwnr 4.25 | Type A.17
woonoppervlakte ca. 134 m2
terras ca. 37 m2
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Impressie
Bouwnr 4.25
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Penthouses
130 tot 155 m2

schaal 1:50

Type A.19 | Terras

40

schaal 1:50

Bouwnr 4.27 | Type A.19
woonoppervlakte ca. 134 m2 - terras ca. 37 m2
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Impressie
Bouwnr 4.27
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Penthouses
130 tot 155 m2

44

Deze plattegrond is een kwartslag gedraaid
ten opzichte van het overzicht op pagina 16

schaal 1:50

Bouwnr 4.26 | Type A.18
woonoppervlakte ca. 132 m2 - terras ca. 37 m2

45

“Centraal gelegen in
het gezellige Brabant”

46
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Energiezuinig wonen: in Theresiakwartier doe je het in één keer goed

Elektrabundel voor woning
Verwarming, warm water, ventilatie
Gebaseerd op BENG

+

De appartementen in Theresiakwartier zijn gasloos en ‘energieneutraal’. Dat betekent dat ze per jaar net zo veel energie opwekken
als ze nodig hebben. Het gebouwgebonden energieverbruik is op jaarbasis dus bijna niets. Alleen voor huishoudelijke apparaten en
extra comfort is extra energie nodig, bijvoorbeeld als er langer gebruik gemaakt wordt van de douche en het energieverbruik van
de koelkast.

Inkoop extra energie voor huishoudelijk gebruik
Bijv. koelkast, tv, opladen mobiele telefoon, verlichting

=

Met een appartement in Theresiakwartier zit je dus in één keer goed.
Uitstekende isolatie

Warmtepomp

Eén van de kenmerken van een nieuwbouw-appartement is de

Op het dak van het appartementencomplex staat een buiten-unit

uitstekende vloer-, dak- en muurisolatie. Ook de buitenkozijnen

die warmte opneemt uit de buitenlucht. Deze is verbonden met

zijn voorzien van hoogrendement thermisch isolerende beglazing.

de warmtepomp in de technische ruimte welke het appartement

Daardoor gaat in de winter weinig warmte verloren en blijft het in de

voorziet in warmtapwater en verwarming. Het appartement heeft

zomer heerlijk koel in huis.

dus géén gasaansluiting voor verwarming of warmwaterbereiding;

Zo werkt energieneutraal?

dat betekent dat je geen gasrekening hebt en het appartement

De zonnepanelen op het dak van het appartementencomplex

volledig toekomstproof is.

wekken voldoende energie op voor de installaties in het apparte-

Efficiënt ventilatiesysteem

Energieneutraal gebouw

ment zelf: de verwarming, ventilatie en warmwaterinstallatie. Op

Ook de ventilatie is goed geregeld: door een zeer zuinig ventilatiesysteem met een warmte-terugwin-unit (WTW-unit). Door deze

Zelf energie opwekken

basis van de wettelijke BENG-norm is berekend hoeveel energie

slimme ventilatie heb je altijd frisse lucht in huis en geen last van

Op het dak van het appartementencomplex liggen zo veel mogelijk

hiervoor nodig is.

tocht. De warmte uit de lucht die wordt afgevoerd, wordt tevens

zonnepanelen, zodat er voldoende energie wordt opgewerkt voor

De extra energie die voor huishoudelijk gebruik nodig is, wordt

gebruikt om de frisse lucht ‘van buiten’ weer op te warmen.

verwarming, ventilatie en warm water.

via de huisaansluiting geleverd. Zoals voor de koelkast, de tv,
verlichting en het opladen van je mobiele telefoon.

Vloerverwarming en koeling

Energielabel

Het appartement wordt verwarmd door vloerverwarming in de

De appartementen krijgen bij oplevering het energielabel A. Dit

Is het gebouw ook echt energieneutraal?

woonkamer en alle slaapkamers. Dit zorgt voor een gelijkmatig

is het meest gunstige energielabel dat woningen op dit moment

De gezinssituatie, het weer en verbruiksgedrag bepalen of het

en aangenaam klimaat in huis. Nooit meer koude voeten, super

kunnen krijgen.

appartement daadwerkelijk energieneutraal is.

comfortabel. In de zomer is er de mogelijkheid om de temperatuur

Woon je alleen, ben je weinig thuis en heb je alleen maar apparaten

van het appartement middels de vloerkoeling een paar graden

met energielabel A? Dan is er een kans dat je meer opwekt dan je

omlaag te brengen, wel zo fijn!

installaties in het appartement verbruiken.
Andersom kan ook. Heb je een groter gezin, douche je lang of
heb je veel oude apparaten in huis, dan heb je waarschijnlijk toch
energiekosten voor de installaties in het appartement.

48

Sanitair van hoge kwaliteit
Het toilet en de badkamer worden in de basis al zeer compleet afgewerkt. De vloertegels hebben een
afmeting van circa 60x60 cm en de wandtegels circa 30x60 cm. Beide formaten zijn standaard in
diverse kleuren verkrijgbaar.
Voor het sanitair en de kranen zijn gekozen voor kwaliteitsmerken. Het sanitair is van Villeroy & Boch en
de kranen van Hansgrohe.
Een uitgebreide offerte en tekening zijn op aanvraag verkrijgbaar.

De keuken als kloppend hart
in je appartement
Een keuken moet bij je passen. Qua stijl, inrichting en gemak. Daar heb je jaren veel (kook)plezier van. Voor de
keukenopstelling zijn de aansluitingen in de basis voorzien.
ASWA Keukens kent alle ins en outs van het project en is bekend met de kopersprocedures. Handig, want keuzes
maken in het traject van een nieuwbouwwoning kan lastig zijn. ASWA helpt je daar graag bij. Ze denken met je
mee en laten zien wat mogelijk is.
Strak, industrieel of landelijk? Wat jouw stijl ook is, jouw ideeën en wensen vertalen zij in een keuken waar jij je in
thuis voelt. Kom langs in een van de showrooms, bijvoorbeeld in Dordrecht, en laat je inspireren!
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Woningborg & voordelen nieuwbouw
Je overweegt de aankoop van een woning binnen het plan Theresiakwartier. Een belangrijke keuze, omdat wonen misschien wel de
meest betekenisvolle tijdsinvulling van je leven is.
Het Theresiakwartier wordt door BanBouw uit Nuenen gerealiseerd.

Afgezien van de locatie en de aansprekende architectuur, is jouw

BanBouw is een bedrijf dat niet uitsluitend de focus heeft op het

keuze om een nieuwbouwwoning in Theresiakwartier te kopen ook

bouwen, maar ook ziet welke waarde de woning voor jou heeft.

een goede keuze voor de toekomst. Denk daarbij aan de goede
isolatie, het lage energieverbruik en de lage onderhoudskosten.

De woning wordt gerealiseerd onder Woningborg-garantie. Woningborg
is een onafhankelijke organisatie, die plannen en contractuele stukken

Verder biedt nieuwbouw nog veel meer voordelen ten opzichte van

vooraf toetst. Als Woningborg akkoord is, ontvang je, na de aankoop van

bestaande bouw, zoals de mogelijkheid om de woning naar jouw

jouw woning, het Woningborgcertificaat.

eigen wensen af te werken.

Rezidenz Development BV
T +31 (0)40 - 851 93 00
M info@rezidenz.nl
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Verkoopinformatie
Het kopen van een nieuwbouwwoning en de organisatie van een Vereniging van Eigenaren (VvE) is voor velen een niet alledaagse
gebeurtenis. Daarom werken we met gerenommeerde partijen die je hierbij helpen.
Betrokken makelaarskantoren

De VvE Beheerder

Voor de verkoop van de woningen in het Theresiakwartier hebben

Koop je een appartement in fase 1, dan word je automatisch lid van

we twee makelaarskantoren geselecteerd die lokaal goed bekend

een Vereniging van Eigenaren. Immers ben je samen met andere

zijn en veel ervaring hebben met nieuwbouw. Zij werken met vaste

gelukkige appartementbezitters eigenaar geworden van het totale

contactpersonen die volledig op de hoogte zijn van het project.

gebouw en gemeenschappelijke onderdelen zoals de parkeergarage.
Natuurlijk heb je wel het exclusieve gebruiksrecht van je individuele
woning, berging en parkeerplaats. Toch is dit wezenlijk anders dan het

Oosterhout, Keiweg 24, 4901 JA
T 0162 447 447

volledige bezit van een eigen woning zonder verdere gezamenlijke
voorzieningen.

M nieuwbouw@vandewatergroep.nl

Gezamenlijk eigendom leidt ertoe dat je gezamenlijk opdracht geeft
voor onderhoudswerkzaamheden. De VvE van Theresiakwartier
Raamsdonksveer, Gangboord 11, 4941 RE
T 0162 521 297
M nieuwbouw@verbrugge.com

wordt het eerste jaar beheerd door een professionele beheerder,
gespecialiseerd in het oprichten en beheren van VvE’s. Je moet hierbij
denken aan juridische, financiële en administratieve aangelegenheden.
Via de VvE spaar je, door een bijdrage in servicekosten, tevens
gezamenlijk voor toekomstig onderhoud aan het gebouw. Met deze
bijdrage worden de gezamenlijke ruimtes, zoals de gang, trappenhuis
en de parkeergarage beheerd, schoongemaakt en onderhouden.
Oosterhout, Kruilier 14, 4901 RB
T 0162 439 123
M info@am-administratie.nl

Deze brochure is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van de laatst bekende gegevens. Desondanks moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van wijzigingen. De
weergegeven maatvoering betreft circa maten. Alle perspectieftekeningen, plattegronden en afbeeldingen in deze brochure geven een impressie weer en dienen als illustratie. Aan deze
brochure kunnen geen rechten worden ontleend.
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wonenintheresiakwartier.nl

