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3 woningen • inhoud vanaf circa 454 m3
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AAN DE RAND VAN  
BERKEL-ENSCHOT

  

Levensloopbestendige woningen
4 woningen • inhoud vanaf circa 564 m3
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Ontwikkeling:
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Wonen in luxe. In een nieuwbouwwijk met een dorps karakter, omgeven door groen. Weg van de drukte van het 
centrum, maar tegelijkertijd het bruisende nieuwe dorpshart van Berkel-Enschot binnen handbereik. Dat is plan 
“Het Meesters Hof”. 

Een plek waar de charme en levendigheid van een hofje en eigen-
tijds en luxueus wonen succesvol samenkomen. Royaal, energie- 
zuinig en eenvoudig uitbreidbaar. De woningen zijn tijdloos en 
karakteristiek. Met een ruim woonoppervlak, een luxe afwerking, 

een mooie groene omgeving en alle ruimte om je heen. In het plan 
worden 19 koopwoningen gerealiseerd, waarvan 3 rijwoningen, 
12 twee-onder-een-kapwoningen en 4 levensloopbestendige 
woningen. Kortom, Het Meesters Hof biedt voor ieder wat wils!

MEESTERLIJK WONEN IN BERKEL-ENSCHOT

VOORWOORD 
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De woningen worden gebouwd naar de maatstaven van nu en naar de 
woonwensen van jou als koper. Alle woningen worden casco*  opgeleverd. 
Uiteraard zijn er een aantal bouwkundige uitbreidingsmogelijk heden 
om de woning nog meer naar wens te maken.

Een grotere woonkamer, een extra slaapkamer, een grote of kleine 
dakkapel of het creëren van een speelruimte voor de kinderen. De 
 specialisten van Housing Heroes kijken graag mee naar de mogelijk-
heden om van jouw huis een thuis te maken

HET MEESTERS HOF, DORPS WONEN NABIJ DE STAD 

www.hetmeestershof.nl      info@hetmeestershof.nl

Rijwoningen, twee-onder-een-kapwoningen en levensloopbestendige woningen. Het Meesters Hof is onderdeel van 
uitbreidingsgebied De Enschotse tuinen. Dit gebied is gelegen aan de westkant van Berkel-Enschot, waarin de 19 
koopwoningen van Het Meesters Hof worden gesitueerd aan de kant van de Burgemeester Bechtweg. Dit betreft 3 
ruime rijwoningen, 12 moderne tweekappers en 4 levensloopbestendige woningen.

(keuken, sanitair en binnenkozijnen zijn indicatief aangegeven op de plattegronden)

EXCLUSIEF:
• stucwerk
• keuken (stelpost)
• sanitair + tegelwerk (stelpost)
• binnendeuren en kozijnen
• plafond-, wand- en vloerafwerking

INCLUSIEF:
• binnenwanden 
• dekvloer 
• basis E+W installaties

*CASCO OPLEVERING
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Welkom in 
Berkel-Enschot

Ons Koningsoord

Berkel-Enschot is een dorp met een rijke historie, waarvan het oude Trap-
pistinnenklooster een prominente rol speelt in het nieuwe dorpshart. 
Daar waar het klooster vroeger erg naar binnen gekeerd en geïsoleerd 
van de buitenwereld was, is Ons Koningsoord door de herontwikkeling 
veranderd in een bruisende locatie. Je kan hier bijvoorbeeld een hapje 

eten bij restaurant Hemels eten & drinken, een boekje lezen in de biblio-
theek of deel nemen aan een van de activiteiten die worden georgani-
seerd door Cultureel Centrum de Schalm. Ook is de stadswinkel van 
de gemeente Tilburg hier gevestigd en is er een kinderdagverblijf in het 
gebouw aanwezig.

Het pittoreske Berkel-Enschot is volop in ontwikkeling. Door het recent opgeleverde nieuwe centrum ‘Koningsoord’ zijn alle voor-
zieningen dichtbij. Je kan hier terecht voor de dagdagelijkse boodschappen, uitgebreid shoppen, de wekelijkse markt of genieten 
van de gastvrije horecagelegenheden. Ook kent Berkel-Enschot goede gezondheidszorg, meerdere basisscholen en zijn er tal 
van cultuur- en sportvoorzieningen. Dat alles met de prachtige natuur in de vorm van uitgestrekte bosgebieden, zoals de Oister-
wijkse bossen en Nationaal park De Loonse en Drunense Duinen, in de spreekwoordelijke achtertuin.

WELKOM  THUIS, HIER KOM JE NIKS TE KORT!

Ligging Het centraal gelegen Berkel-Enschot is onderdeel van de gemeente Tilburg. Door de goede uitvalswegen rij je in een mum van tijd naar de Brabantse steden Tilburg, Eindhoven of 
Den Bosch. Zo sta je binnen 10 minuten in het centrum van Tilburg. De groene omgeving kent tevens en groot netwerk aan wandel- en fietsroutes.

BERKEL-ENSCHOT 

Enschotsebaan

Het Meesters Hof

Berkel-EnschotTilburg

www.hetmeestershof.nl      info@hetmeestershof.nl P9P8
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KAVELKAART

Rijwoningen

Twee-onder-een-kapwoningen 

Levensloopbestendige woningen

VISIE ARCHITECT - HET MEESTERS HOF TE BERKEL-ENSCHOT 

De wijk bestaat uit verschillende typen woningen die geschikt zijn voor 
diverse doelgroepen. Hierdoor zullen jong en oud in de wijk samen 
 wonen, maar tevens samen ontmoeten. De bebouwingsdichtheid is in 
de kern van de wijk anders, dan naar de randen toe. In de kern bevin-
den zich meer rijwoningen, terwijl zich naar de randen toe de ruime-
re kavels met vrijstaande woningen bevinden. Tussen de vrijstaande 
 woningen bevindt zich veel groen wat ervoor zorgt dat er een sterke 
relatie  ontstaat met het buitengebied.

De kavels van de woningen zijn groen van karakter. Doordat de voor-
gevels verspringen ontstaan er groene voor- en achtertuinen.

In de wijk ontstaat er een gevarieerd beeld doordat er verschillende 
typen woningen zijn gebouwd. Het geeft de indruk dat deze door de 
jaren heen geleidelijk zijn gebouwd. Tevens is het dorpskarakter  terug 
te vinden in de architectuur. Woningen zien er wat betreft uiterlijk 
 verschillend uit, doordat ze verschillende nok- en goothoogtes, beuk-
maten en kaprichtingen hebben. Op bepaalde posities in de wijk zullen 

woningen georiënteerd worden op twee straten. Hierdoor zullen gevels 
nooit  gesloten zijn. 

Ook in het toegepaste materiaalgebruik bij de woningen is het dorpse 
karakter terug te vinden. De gevels bestaan uit bakstenen van verschil-
lende kleuren aardtinten voorzien van een metselwerk plint. Hiernaast 
worden de woningen uitgevoerd met een mastgoot of een betimmerde 
bakgoot. De daken zijn voorzien van keramische dakpannen. Ook is er 
een variëteit in het uiterlijk van de kozijnen. Dit verschilt per woningblok. 
De entrees van de woningen wordt benadrukt door gebruik te maken 
van een luifel of betonnen/ gemetseld kader rondom de voordeur. 

Door het dorpse karakter in de wijk terug te laten komen ontstaat een 
levendig beeld waarbij iedere woning uniek is. Hierdoor kan de wijk in de 
toekomst gemakkelijk uitbreiden of veranderen. Ook het groene karak-
ter van de wijk zorgt ervoor dat er prettig gewoond kan worden.

Marquart Architecten

Het Meesters Hof is een nieuwbouwwijk aan de Enschotsebaan in Berkel-Enschot. Deze nieuwbouwwijk heeft een eigentijds 
dorpskarakter. Kenmerkend voor de wijk is het dorpslint waarlangs nieuwe woningen zijn gebouwd. Het dorpslint benadrukt 
zich door rijen bomen en veel openbaar groen langs de straat. Het dorpslint eindigt op een dorpsplein welke is ingericht als 
een  ontmoetingsplek voor de omgeving. De mensen die in de wijk wonen, komen hier samen. De dorpspleinen zijn groen van 
karakter enkunnenmultifunctioneelgebruiktworden.Overdagkanheteenspeelplekzijnvoorkinderenenindeavondworden
hier auto’s geparkeerd.

0

W

N Z
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Dit betekent dat:
• De energiebehoefte van de woningen wordt beperkt;
• Het gebruik van fossiele energie wordt beperkt;
•  Groene energie wordt opgewekt in de woningen.

De woningen in Het Meesters Hof stoten door deze manier van bouwen 
minder CO2 uit, zijn volledig gasloos en belasten het milieu minder. Dit 
is onder meer te danken aan de goede isolatie en doordat gebruik wordt 
gemaakt van duurzame technieken en installaties om de woning van 
warmte en stroom te voorzien.

HET MEESTERS HOF,  BERKEL-ENSCHOT 

Op alle woningen worden een aantal zonnepanelen op het dak 
gelegd. Het aantal zonnepanelen is afhankelijk van de energie 
behoefte van de woning. Dit aantal volgt uit de resultaten van de 
BENG berekening. 

De zonnepanelen hebben de voordelen:
• Zonnepanelen wekken zelf energie op, waardoor je kan besparen op  
 de energiekosten.
• Zonnepanelen dragen bij aan een vermindering van CO2-uitstoot en  
 een duurzame toekomst.

Zelf kun je natuurlijk ook een steentje bijdragen. Kies bijvoorbeeld voor 
energiezuinig huishoudelijke apparatuur en ledlampen. Let op dat je niet 
onnodig stroom verbruikt en doe aan afvalscheiding. Alle kleine beetjes 
dragen bij aan een duurzamere wereld.

Zonnepanelen

Voor de verwarming en warmwatervoorziening, krijgen de  woningen 
van het Meesters Hof een warmtepomp. Deze zeer efficiënte en  
toekomstbestendige manier van verwarmen zorgt voor een hoog  
rendement. De pomp zorgt ervoor dat ruimtes door middel van vloer-
verwarming worden voorzien van warmte. De warmtepomp wordt  
gekoppeld aan een boiler voor de levering van warm tapwater.

Een warmtepomp gebruikt meestal warmte uit de buitenlucht. Om die 
warmte te verplaatsen is een warmtepomp nodig die wordt aangedre-
ven door elektriciteit. De buitenunit van de lucht/water warmtepomp 
haalt warmte uit de buitenlucht door middel van een koelmiddel en 

condensor. Daarna stuurt hij dit naar de binnenunit die dit op zijn 
beurt gebruikt om water op te warmen. Dit warme water gaat naar 
de vloerverwarming en/of de boiler. Een lucht/water warmtepomp  
verwarmt op een heel energiezuinige manier. Er wordt namelijk voor 
driekwart aan energie gratis uit de lucht gehaald. Voor het andere 
kwart heeft de warmtepomp elektriciteit nodig.

De lucht/water warmtepomp die we in plan Het Meesters Hof 
 toepassen kan uw woning op warme dagen ook een paar graden 
 koeler maken.

Wonen in Het Meesters Hof betekent comfortabel en zorgeloos wonen in al zijn facetten. Een duurzame woning is daarbij voor 
velen een belangrijk aspect. De woningen in Het Meesters Hof zijn bijna energie neutrale gebouwen, oftewel BENG. 

GASLOOS EN BIJNA ENERGIENEUTRAAL WONEN

Warmtepomp
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Bouwnummers  
20 t/m 22

www.hetmeestershof.nl      info@hetmeestershof.nl

bouwnummer 22

bouwnummer 21

bouwnummer 20

RIJWONINGEN

bouwnummer 21 bouwnummer 20bouwnummer 22

RIJWONINGEN 

Woonoppervlakte InhoudPerceeloppervlakte
bouwnummer 20: circa 146 m2  • bouwnummer 21: circa 123 m2  • bouwnummer 22: circa 123,3 m2bouwnummer 20: circa 264 m2  • bouwnummer 21: circa 199 m2 • bouwnummer 22: circa 273 m2

ligging tuin: oosten
bouwnummer 20: circa 583 m3  • bouwnummer 21: circa 454 m3  

bouwnummer 22: circa 473 m3

BEGANE GROND

1E VERDIEPING 2E VERDIEPING
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WOONSFEER 'COMFORTABLE WELLBEING'
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Bouwnummers  
7 & 8

www.hetmeestershof.nl      info@hetmeestershof.nl

bouwnummer 7

bouwnummer 8

TWEE-ONDER-EEN KAPWONINGEN

bouwnummer 7bouwnummer 8

TWEE-ONDER-EEN KAPWONINGEN 

Woonoppervlakte (& garage) Inhoud (incl. garage)Perceeloppervlakte
bouwnummer 7: circa 155 m2 • bouwnummer 8: circa 155 m2

garage bouwnummer 7: circa 19 m2 • garage bouwnummer 8: circa 19 m2

bouwnummer 7: circa 283 m2  • bouwnummer 8: circa 287 m2

ligging tuin: westen
bouwnummer 7: circa 679 m3  • bouwnummer 8: circa 679 m3

2E VERDIEPING

BEGANE GROND

1E VERDIEPING
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Bouwnummers  
30 & 31
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bouwnummer 31

bouwnummer 30

TWEE-ONDER-EEN KAPWONINGEN

bouwnummer 30bouwnummer 31

TWEE-ONDER-EEN KAPWONINGEN 

Woonoppervlakte (& garage) Inhoud (incl. garage)Perceeloppervlakte
bouwnummer 30: circa 132 m2 • bouwnummer 31: circa 132 m2

garage bouwnummer 31: circa 21 m2

bouwnummer 30: circa 258 m2  • bouwnummer 31: circa 229 m2

ligging tuin: zuid-oosten
bouwnummer 30: circa 603 m3  • bouwnummer 31: circa 514 m3

2E VERDIEPING

BEGANE GROND

1E VERDIEPING
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WOONSFEER 'ENERGIZING INSPIRATION'
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Bouwnummers  
32 & 33

www.hetmeestershof.nl      info@hetmeestershof.nl

bouwnummer 33

bouwnummer 32

TWEE-ONDER-EEN KAPWONINGEN

bouwnummer 32bouwnummer 33

TWEE-ONDER-EEN KAPWONINGEN 

Woonoppervlakte (& garage) Inhoud (incl. garage)Perceeloppervlakte
bouwnummer 32: circa 133 m2 • bouwnummer 33: circa 133 m2

garage bouwnummer 33: 18 m2

bouwnummer 32: circa 272 m2  • bouwnummer 33: circa 272 m2

ligging tuin: zuid-oosten
bouwnummer 32: circa 514 m3  • bouwnummer 33: circa 622 m3

2E VERDIEPING

BEGANE GROND

1E VERDIEPING
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Bouwnummers  
39 & 40

www.hetmeestershof.nl      info@hetmeestershof.nl

bouwnummer 33

bouwnummer 32

TWEE-ONDER-EEN KAPWONINGEN

bouwnummer 39bouwnummer 40

TWEE-ONDER-EEN KAPWONINGEN 

Woonoppervlakte (& garage)Perceeloppervlakte
bouwnummer 39: circa 165 m2 • bouwnummer 40: circa 151 m2

garage bouwnummer 39: circa 23 m2 • garage bouwnummer 40: circa 21 m2

bouwnummer 39: circa  330 m2  • bouwnummer 40: circa  278 m2

ligging tuin: noord-westen

Inhoud (incl. garage)
bouwnummer 39: circa 752 m3  • bouwnummer 40: circa 715 m3

2E VERDIEPING

BEGANE GROND

1E VERDIEPING
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WOONSFEER 'GREEN GETAWAY'
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Bouwnummers  
41 & 42
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bouwnummer 42

bouwnummer 41

TWEE-ONDER-EEN KAPWONINGEN

bouwnummer 41bouwnummer 42

TWEE-ONDER-EEN KAPWONINGEN 

Woonoppervlakte (& garage) Inhoud (incl. garage)Perceeloppervlakte
bouwnummer 41: circa 140 m2 • bouwnummer 42: circa 140 m2

garage bouwnummer 41: circa 25 m2  • garage bouwnummer 42: circa 19 m2

bouwnummer 41: circa 336 m2  • bouwnummer 42: circa 313 m2

ligging tuin: noord-westen
bouwnummer 41: circa 656 m3  • bouwnummer 42: circa 625 m3

2E VERDIEPING

BEGANE GROND

1E VERDIEPING
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Bouwnummers  
43 & 44
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bouwnummer 44

bouwnummer 43

TWEE-ONDER-EEN KAPWONINGEN

bouwnummer 43bouwnummer 44

Woonoppervlakte (& garage) Inhoud (incl. garage)Perceeloppervlakte
bouwnummer 43: circa 140 m2 • bouwnummer 44: circa 165 m2

garage bouwnummer 43: circa 19 m2 • garage bouwnummer 44: circa 28 m2

bouwnummer 43: circa 282 m2  • bouwnummer 44: circa 261 m2

ligging tuin: noord-westen
bouwnummer 43: circa 625 m3  • bouwnummer 44: circa 790 m3

TWEE-ONDER-EEN KAPWONINGEN 

2E VERDIEPING

BEGANE GROND

1E VERDIEPING
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WOONSFEER 'LOFT LIVESTYLE'
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bouwnummer 37 bouwnummer 36 bouwnummer 35
Bouwnummers  
35 t/m 38

www.hetmeestershof.nl      info@hetmeestershof.nl

LEVENSLOOPBESTENDIGE WONINGEN

bouwnummer 38

bouwnummer 35

bouwnummer 36

bouwnummer 37

bouwnummer 38

Woonoppervlakte

Inhoud

Perceeloppervlakte

bouwnummer 35: circa 151 m2  • bouwnummer 36: circa 186 m2

bouwnummer 37: circa 172 m2  • bouwnummer 38: circa 151 m2

bouwnummer 35: circa  228 m2  • bouwnummer 36: circa  222 m2

bouwnummer 37: circa 215 m2  • bouwnummer 38: circa 233 m2

ligging tuin: zuid westen

bouwnummer 35: circa 564 m2  • bouwnummer 36: circa 709 m2

bouwnummer 37: circa 644 m2  • bouwnummer 38: circa 564 m2

BEGANE GROND

VERDIEPING
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WOONSFEER 'LUXURY ESCAPE'
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HET MEESTERS HOF,  BERKEL-ENSCHOT WAAROM NIEUWBOUW?

www.hetmeestershof.nl      info@hetmeestershof.nl

De huidige lage hypotheekrente maakt het erg interessant om 
een woning te kopen. Daarnaast koop je een nieuwbouwwoning 
vrij op naam. De aankoopkosten van de woning, zoals belas-
tingen, legeskosten, notariskosten voor de overdracht en make-
laarskosten worden door de verkoper betaald. Daarnaast kent 
het kopen van een woning grote voordelen ten opzichte van 
huur. De woning is jouw bezit (met alle vrijheden van dien) en 
vertegenwoordigt een bepaalde waarde. Bij een nieuwbouwwoning ben je verzekerd van zaken als 

 dubbelglas, goede isolatie en andere energiezuinige maatre-
gelen. Die worden namelijk vaak automatisch doorgevoerd. 
De woning voldoet ook aan alle milieueisen. Gunstig voor de 
 energierekening! 

De komende tijd vergt de nieuwe woning weinig onderhoud! Dat 
betekent nog meer genieten van de nieuwe woning. 

Bepaal zelf de indeling, afwerking en inrichting en maak het 
100% uw woning. De look & feel kun je helemaal zelf bepalen!

Je krijgt samen met de andere trotse eigenaren de sleutel 
van je nieuwe woning in een geheel vernieuwde woon-
omgeving. Dat zorgt ervoor dat een buurtgevoel snel 
ontstaat. Het ‘leren kennen’-gehalte is vaak hoog en dat 
schept een band met elkaar.

Financieel voordeel

Energiezuinig wonen

Weinig onderhoud

Inrichten naar jouw smaak

Sociale omgeving
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HOUSING HEROES MAAKT
VAN UW HUIS EEN THUIS!

Housing Heroes maakt van uw huis een thuis in Het Meesters Hof
Het creëren van een warm nest, persoonlijk en met volledige ontzorging. Housing Heroes biedt u 
begeleiding op maat en één aanspreekpunt in het afbouwen en inrichten van uw nieuwbouwwo-
ning. Via een uniek interieurontwerp, een eigen wooncoach en door het uithanden nemen van de 
complete afbouw en inrichting krijgt u een woning die woonklaar is, op maat én passend bij uw 
persoonlijke levensstijl en -fase in uw wooncarrière.

Uw woning volledig Woonklaar
Uniek in het project Het Meesters Hof is dat uw woning volledig woonklaar opgeleverd wordt. Na 
de bouwkundige oplevering door Roozen Van Hoppe heeft u de keuze om de volledige afbouw 
en inrichting uit handen te geven. Uw wooncoach zorgt met nauwkeurig geselecteerde partners 
voor een perfecte afbouw en inrichting van uw droominterieur. Door grootschalige inkoop en 
een projectmatige aanpak krijgt u integraal lage kosten én heeft u de zekerheid dat uw woning, 
zonder veel gedoe snel klaar is om lekker in te wonen.

Het creëren van een warm nest, persoonlijk en met volledige ontzorging. Housing 
Heroes biedt u begeleiding op maat en één aanspreekpunt in het afbouwen en inrich-
ten van uw nieuwbouwwoning. Via een uniek interieurontwerp, een eigen wooncoach 
en door het uithanden nemen van de complete afbouw en inrichting krijgt u een wo-
ning die woonklaar is, op maat én passend bij uw persoonlijke levensstijl en -fase in 
uw wooncarrière. 

Private shopping met 5% korting bij  
Goossens en Berden
Vanwege collectieve inkoop kan Housing Heroes u 5% korting  bieden op de 
winkelprijzen bij Goossens Wonen en Slapen en Berden. Dat scheelt u niet 
alleen in de kosten, maar ook in gemak. U winkelt namelijk via private shop-
ping. Uw persoonlijke wooncoach reserveert speciaal voor u een tijdstip 
wanneer het u uitkomt, waarbij de adviseurs van Goossens en Berden alle 
tijd hebben om u te adviseren. Zo beleef en ervaart u het meubilair dat uw 
interieurontwerper ontworpen heeft en krijgt u deskundig advies op maat.

5x inspirerende  
interieur sferen
in  Virtual Reality
Om inzicht te krijgen in uw per-
soon lijke voorkeuren hebben de 
interieur ontwerpers van Housing 
Heroes 5  trendy interieursferen 
uitgewerkt. Deze woonsferen zijn 
op ver schillende pagina's in deze 
brochure weer gegeven. Wij zijn be-
nieuwd welke het beste bij u past.

De Voordelen:
•  Lage kosten door grootschalige 

en directe inkoop
•  Sneller uw woning betrekken 

door  projectmatige voorbereiding 
en  uitvoering

•  Geen afstemming, planning 
en  coördinatie door eigen 
 bouw begeleiding

•  Professioneel en persoonlijk 
 ingerichte woning

Housing Heroes
Housing Heroes maakt van een huis een thuis. In op-
dracht van ontwikkelende bouwers levert Housing 
Heroes een complete Woonklaar service®, hierdoor 
worden kopers volledig ontzorgd bij de afbouw en 
inrichting van hun aangekochte nieuwbouwwoning. 
Met een eigen wooncoach en interieurontwerpers 
krijgt de koper begeleiding op maat, wordt zijn droo-
minterieur gecreëerd én is de woning helemaal klaar 
om direct in te wonen.  

Gratis Interieurontwerp 
Wie droomt nou niet van een professioneel ingerichte woning 
met Wow-effect? De gediplomeerde interieurontwerpers van 
Housing Heroes geven u een professioneel en vooral persoon-
lijk interieurontwerp zodat alles perfect op elkaar is afgestemd 
en volledig aansluit bij uw persoonlijke wensen en leefstijl. 
Met een individuele intake en een uitgebreide presentatie in de 
showroom van Housing Heroes krijgt u een uniek en persoonlijk 
interieurontwerp. Dat maakt uw woning bijzonder, het scheelt 
tijd, kosten en vooral ook keuzestress. 
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BELEEF DE WOONREIS VAN HOUSING HEROES!

xx

xx

Start

Ondertekening koop,-/ 
aanneemovereenkomst

Adviesgesprek met wooncoach 
t.b.v. bouwkundige wensen en uitleg 

over de woonreis 

Oplevering interieurontwerp in 
showroom Housing Heroes

U kiest uw Woonklaar 
onderdelen

U kiest uw keuken-, tegel- en  
sanitaironderdelen in showrooms

Final Check moment op 
Woonklaar onderdelen

Casco-oplevering woning door 
Roozen Van Hoppe

Start woonklaar maken 
door Housing Heroes

Oplevering woning door
Housing Heroes

In-housing moment 
(verhuizen)

Prettig wonen!

U vult vragenlijst in en maakt 
een Moodboard in Pinterest 

Digitale intake met uw 
interieurontwerper

Private shopping bij  
Goossens/ Berden/ Masterlight 
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4
IN 10 STAPPEN NAAR EEN NIEUWE WONING

Genieten van je nieuwe woning!
Nu is het jouw beurt om jouw woning in 
te gaan richten zodat het een fijn thuis 
wordt. Wij wensen je heel veel succes!

Schrijf online in voor een woning
Via de website www.hetmeesters-
hof.nl schrijf jezelf in op een woning 
en geef jouw voorkeuren door.

Gesprek met de makelaar
Het contact voor de aankoop van 
een woning loopt via de makelaar. 
Mocht een woning aan jou zijn toe-
gewezen dan volgt er een gesprek. 
De makelaar zal samen met jouw 
je droomwoning doorspreken om 
zo tot een koopovereenkomst te 
komen.

De koop- en aannemingsovereen-
komst ondertekenen
Na een succesvol gesprek met de 
makelaar wordt de verkoopakte 
opgesteld. Deze wordt bij de makelaar 
getekend.

2

3

5
5. Financiële afronding koopwoning
Na het bijzondere moment van het 
tekenen van de koopakte is het zaak 
om de financiering van de woning 
formeel te regelen. Laat je goed 
adviseren door erkende organisaties 
en controleer je financiële gegevens. 
Bijvoorbeeld ook of je een BKR-re-
gistratie hebt. Houd er rekening mee 
dat het regelen van een financiering 
bij bijvoorbeeld een bank wat tijd in 
beslag neemt. 

Formele overdracht woning
Weer een feestelijk moment! De 
financiering is rond en de woning 
kan formeel worden overgedragen. 
Deze overdracht vindt plaats bij 
de notaris. Je hebt nu officieel een 
woning gekocht!

de koopsom is verdeeld in grond-
kosten en een aanneemsom (voor 
de bouw van jouw woning). De 
grondkosten betaal je direct bij het 
passeren van de akte. De aan-
neemsom betaal je in termijnen, 
naar rato van de voortgang van de 
bouw. Over de termijnen ontvang je 
ook tijdig bericht.

7
Van huis naar thuis
Samen met de kopersbegeleider 
van Housing Heroes stel je jouw 
woning helemaal naar wens samen. 
De optielijsten geven je een com-
pleet beeld hoe je jouw woning kan 
aanpassen met bijvoorbeeld een 
aanbouw, andere kamerindeling 
of dakkapel. Je ontvangt advies 
op maat tijdens een uitgebreid 
persoonlijk gesprek.

9. Oplevering en sleuteloverdracht
De verhuisdozen klaar? Nu gaat het 
echt gebeuren! Na een intensieve 
periode van voorbereiding en bouw 
mag je dan eindelijk de huissleutel 
in ontvangst nemen. Eerst volgt er 
een vooroplevering waarin we de 
woning een week voor de definitie-
ve oplevering zullen bekijken. Hier 
kun je dan eventuele verbeter- of 
herstelpunten aangeven. 

8

Persoonlijk contact
We houden je gedurende het hele 
bouwproces op de hoogte van de 
ontwikkelingen. Vanzelfsprekend 
hebben we regelmatig contact en 
nemen we je mee met een dagje 
kijken op de bouw!

9

10

Financiële mogelijkheden checken
Bekijk met de bank of een erkende 
 hypotheekadviseur de mogelijk- 
heden.

1
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Wat houdt de Woningborg 
Garantie- en waarborgregeling in?

HET MEESTERS HOF,  BERKEL-ENSCHOT

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 Bouw besluit. 
Ook wordt de concept (koop-/)aannemingsovereenkomst  beoordeeld 
op een goede balans in de rechtsverhouding tussen koper en bouw-
onderneming.

Wat valt niet onder de Woningborg-garantie?
Onderdelen die niet door of via de bouwonderneming worden uitge-
voerd (zoals bijvoorbeeld minderwerk), vallen niet onder de Woningborg 
Garantie- en waarborgregeling. Daarnaast worden in uw (koop-/)aanne-
mingsovereenkomst en in de Woningborg Garantie- en waarborgrege-
ling een aantal aspecten genoemd die van de garantie zijn uitgesloten.

Voorrang Woningborg-bepalingen
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 boven-
genoemde bepalingen van Woningborg.

Wat betekent de regeling voor u?
Als u een huis met Woningborg-garantie koopt, betekent dit voor u o.a. 
het volgende:
•  gaat uw bouwonderneming tijdens de bouw failliet, dan zorgt 

 Woningborg voor afbouw van uw woning. Is afbouw om wat voor re-
den dan ook onmogelijk, dan verstrekt Woningborg u een financiële 
schadeloosstelling. 

•  de bouwonderneming garandeert de kwaliteit van de woning tot 
6 jaar en 3 maanden na oplevering. Bij bepaalde ernstige gebreken 
zelfs tot 10 jaar en 3 maanden. Woningborg waarborgt de garantie-
verplichting van de bouwonderneming, anders gezegd als de bouw-
onderneming niet meer kan of wil herstellen dan draagt Woningborg 
hier zorg voor.

•  bouwondernemingen, die bij Woningborg zijn ingeschreven, zijn 
 verplicht om een model (koop-/)aannemingsovereenkomst met 
 bijbehorende algemene voorwaarden en toelichting te gebruiken. Het 
modelcontract vormt de contractuele basis voor de rechtsverhouding 
tussen u als koper en de bouwonderneming. In dit modelcontract zijn 
de rechten en plichten van de koper en de bouwonderneming even-
wichtig vastgelegd.

•  wanneer er na oplevering van de woning geschillen tussen de koper 
en de bouwonderneming ontstaan over de kwaliteit van de woning 
dan kan Woningborg hierin bemiddelen.

Wij doen het graag net even anders
Gebouwen zien we puur als facilitator van een groter idee. De behoef-
ten en wensen van mensen, de omgeving en de maatschappij; dat is 
voor ons het uitgangspunt. Daar rolt een concept uit dat we integraal 
aanpakken. Wij zijn actief op de snijvlakken gebiedsontwikkeling, 
 projectontwikkeling, conceptontwikkeling en de bouwrealisatie van 
deze projecten.
 
De kracht van het familiebedrijf
In 1964 begonnen vader Roozen en moeder Van Hoppe een bouw-
materialenhandel in het Brabantse dorp Haghorst en tot op de dag van 

vandaag is dat onze uitvalsbasis. Inmiddels met zoon Hendrik aan het 
roer van een onderneming die volop bezig is met specifieke (ontwikkel)
vraagstukken. Ook Hendriks zonen werken als derde generatie binnen 
het bedrijf.

Al ruim 50 jaar is Roozen van Hoppe actief als ontwikkelende bouwer. 
Wanneer u een ervaren, betrokken, betrouwbare en solide partner zoekt 
bent u bij Roozen van Hoppe aan het juiste adres. Wij spreken de taal 
van de bouw en denken ten allen tijde graag met u mee om te komen 
tot uw toekomstige droomwoning.

Makelaar Jasper Panis is in het bezit van alle certificaten die een NVM- 
makelaar nodig heeft. Zijn vastgoedcertificaten en NWWI-certificaten 
bieden een waarborg voor kwaliteit. Aangezien Jasper al zijn hele leven 
in deze omgeving woont, kent hij de lokale woningmarkt als geen ander.

Het voordeel van Marcel Panis Makelardij is dat u direct contact hebt 
met de makelaar zelf. U kunt altijd met uw vragen bij hem terecht. 
Door die betrokkenheid krijgt u een persoonlijk advies en dat geeft een 
 vertrouwd gevoel.

ROOZEN VAN HOPPE BOUW & ONTWIKKELING

MARCEL PANIS MAKELAARDIJ

Het Meesters Hof wordt ontwikkeld door Roozen van Hoppe Bouw & Ontwikkeling: een veelzijdige, zelfstandig opererende 
vastgoedontwikkelaar en bouwpartner. De aannemer van het project is aannemersbedrijf Op ’t Hoog. Beiden bedrijven zijn 
onderdeel van de Roozen van Hoppe Groep.

Marcel Panis Makelaardij is de makelaar voor Het Meesters Hof. Met jarenlange ervaring binnen het kantoor kan er daardoor 
een hoogwaardig advies worden gegeven over de aanschaf van jouw nieuwe woning. 

De Woningborg Garantie- en waarborgregeling beschermt kopers van nieuwe woningen tegen de risico’s van een eventueel fail-
lissement van de bouwonderneming tijdens de bouw en bouwkundige gebreken na oplevering. Het certificaat wordt uitgegeven 
door Woningborg N.V. onder de naam Woningborg-certificaat. 

Het Woningborg-certificaat moet u in uw bezit hebben voordat u naar de notaris gaat voor de eigendomsoverdracht!Let op! P49P48
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Deze verkoopdocumentatie is met de grootste zorg samengesteld aan 
de hand van de gegevens zoals die ten tijde van het samenstellen van 
deze brochure bekend waren. De brochure maakt echter geen onder-
deel uit van de contractstukken, maar is bedoeld om geïnteresseerden 
in het voortraject een indruk te geven van de aangeboden woningen. 

De in de brochure opgenomen plattegronden, gevelaanzichten en 
sfeerbeelden zijn impressies. De kleuren van de toegepaste materialen 
kunnen in werkelijkheid afwijken. Voor de juiste informatie wordt ver-
wezen naar de tot de contractstukken behorende verkooptekeningen 
en technische omschrijving.

Aan deze documentatie kunnen uitdrukkelijk geen rechten worden ont-
leend. De genoemde afmetingen zijn circa-maten in centimeters.

Disclaimer

HET MEESTERS HOF, BERKEL-ENSCHOT
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