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Wonen in Vilt
Vilt is een dorpje in de gemeente Valkenburg aan de Geul in
het Limburgse Heuvelland. Het dorpje ligt bovenaan de Cauberg
op een hoogte van zo’n 130 meter. Het is gelegen in een
prachtig landschap omringd door hellingbossen, een groeve
en een droogdal.
Rondom het kleine dorpje zijn tal van toeristische trekpleisters
te bezoeken. Denk hierbij aan het levendige centrum van
Maastricht op een afstand van zo’n 10 kilometer, of Thermae 2000
om optimaal tot rust te komen op een afstand van maar
1 kilometer. Maar ook het gezellige Valkenburg ligt nabij Vilt op
een afstand van nog geen 2 kilometer. Valkenburg barst van de
evenementen, zoals in het begin van het jaar carnaval, waarna
kunst-, muziek-, wieler- en wandelevenementen elkaar opvolgen.
En natuurlijk als feestelijke afsluiter van het jaar de Kerststad.
Ook in het dorpje zelf is genoeg te beleven. Vilt staat namelijk
bekend om de Heuvelland Vierdaagse die elk jaar in de
omgeving van het dorp gelopen wordt (hieraan doen maar liefst
4.000 wandelaars mee!). Ook de finish van de Amstel Gold Race
bevindt zich in Vilt. Daarnaast kent Vilt nog tal van verenigingen
zoals de harmonie, toneelclub, handbalvereniging en een
voetbalclub. Door de gunstige ligging aan de provinciale weg
N590 tussen Maastricht en Valkenburg heeft Vilt ook een goede
aansluiting op het openbare vervoersnet.
Kortom, genoeg te doen en te beleven in en rondom Vilt, vandaar
dat de bewoners van het dorpje vaak zeggen dat Vilt staat voor
‘Very Important Little Town’.
De toekomstige bewoners van de nog te bouwen woningen
kunnen dus genieten van de heerlijk rustige en bosrijke omgeving,
alsook van de toeristische trekpleisters en gezellige activiteiten in
en rondom het dorp.
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Maastricht

Het Limburgse Heuvelland
De gemeente Valkenburg aan de Geul is bekend om de prachtige
omliggende natuur en heuvels, sfeervolle dorpen en een
uitgebreid netwerk van fiets- en wandelroutes.
Tijdens het fietsen in Valkenburg aan de Geul zult u omringd
worden door de prachtige natuurgebieden en het historisch
erfgoed. Het perfecte startpunt, tussenstop of eindpunt van een
fietsroute bevindt zich dan ook in het Heuvelland. Ook niet te
vergeten zijn de drie fietsroutes van de Amstel Gold Race en de
fietsknooppunten die door Vilt lopen, welke zorgen voor een
perfecte aansluiting op het fietsnetwerk.
Verder is de gemeente Valkenburg aan de Geul ook nog eens
verkozen tot de wandelgemeente van het jaar 2019. Hier kunt u
onder andere kennis maken met de vier mooiste natuurgebieden
met de Schaelsberg in het oosten, het Gerendal in het zuiden
en Ingendael en de Geulhemmerberg beide ten westen van de
gemeente.

05

06

Valkenburg aan de Geul

Janssen Wuts Architecten
‘Fijn wonen’ is het succes van de samenwerking van het bouwteam, dat bestaat uit
de architect, aannemer en ontwikkelaar.
Deze samenwerking start bij de ontwikkelaar die op zoek gaat naar de mooiste
bouwplekken. Na deze gevonden te
hebben, starten meteen de gesprekken
met de architect die vervolgens aan de
slag gaat met de eerste schetsen.
Door een juiste samenwerking weten alle
partijen wat er van elkaar wordt verwacht,
waardoor uitermate goede woonconcepten
ontstaan.
De visie van het team bestaat voornamelijk
uit het denken vanuit de wensen van de
toekomstige bewoners. Continu wordt er
gedacht aan verbeteringen tot in het
kleinste detail. Als koper wilt u namelijk
een huis kopen dat voldoet aan alle
wensen. En hoe beter alles klopt, hoe
prettiger u woont. De keuze van een
architect is dan ook niet zomaar een keuze.
Doordat ontwikkelaar HVG Real Estate
dezelfde visie heeft als Janssen Wuts
Architecten ontstaat er een vaste samenwerking om een hoog niveau te halen.
Architectuur is niet enkel het ontwerp.
Het is ook de expertise in technische
uitwerking. Bij een bouwproject komt er
heel veel kijken en de bouwregels en voorschriften worden meer en meer. Bij Janssen
Wuts Architecten werken dan ook
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meerdere personen met elk een eigen
expertise tegelijkertijd aan de projecten
van HVG Real Estate.
Kwaliteit en zekerheid staan voorop. Hier
maakt duurzaamheid een steeds belangrijker deel van uit. Wij zijn dan ook altijd
bezig met de nieuwste ontwikkelingen in
duurzaamheid zonder het budget uit het
oog te verliezen. Hierdoor kunnen we
betaalbare woningen met de hoogste
kwaliteit realiseren. Als u als koper naast
prettig wonen ook nog eens lagere
verwarmingskosten hebt dan normaal, is
dat natuurlijk een plezierig voordeel.
Uw toekomstige woning is bij ons dan ook
in goede handen. Janssen Wuts Architecten, geleidt door architecten Hans Janssen
en Arthur Wuts is een Limburgs architectenbureau met een werkveld in heel
Nederland. Wij combineren onze kennis
met een team van 14 medewerkers om tot
creatieve oplossingen te komen. Met een
professionele en informele werkwijze
begeleiden we onze projecten compleet
van A tot Z in ons werkveld van architect
én interieurarchitect.
Wij verheugen ons op de ontmoeting met u
als nieuwe bewoner met als kernopdracht:
‘Maak voor u de mooiste woning waar u
heel gelukkig mee bent!’
Arthur Wuts

Woningindeling

Deze levensloopbestendige woningen zijn zeer geschikt als u gelijkvloers wilt wonen, maar toch de beschikking
wilt hebben over een tuin. Alle voorzieningen en comfort zijn op de begane grond gesitueerd: de ruime
woonkamer met openslaande tuindeuren, de open keuken, grote slaapkamer, een badkamer met toilet en een
apart toilet.
Daarnaast is er een ruime berging die is voorzien van een opstelplaats voor de wasmachine en de droger.
Tevens is het mogelijk om op de bovenverdieping van de grote hobbyruimte twee extra slaapkamers en/of een
tweede badkamer te realiseren. Dit zorgt ervoor dat deze woningen ook perfect geschikt zijn als gezinswoningen.
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De voordelen van nieuwbouw
Comfort
De woning is optimaal geïsoleerd tegen kou,
hitte en geluid. Dit zorgt voor een uitermate
comfortabel gevoel in de woning.
Duurzaamheid
De woning is geïsoleerd met de nieuwste
materialen en wordt duurzaam verwarmd.
Hierdoor is de CO2 uitstoot een stuk lager dan
bij een bestaande woning.
Energielasten
Een nieuwbouwwoning moet minimaal
voldoen aan energielabel A. De woning is
dan uitermate goed geïsoleerd, waardoor
er bespaard wordt op de energielasten.
Flexibiliteit
De woning is geheel naar eigen inzicht in te
richten. De keuken kunt u bijvoorbeeld zelf
uitkiezen en indelen. Tevens zijn er vele
varianten mogelijk voor de aankleding en
indeling van de woning.
Financieel voordeel
Overdrachtskosten, makelaarskosten,
taxatiekosten en kosten voor de transportakte
zijn niet van toepassing op een nieuwbouwwoning.

Veiligheid
Het moderne hang- en sluitwerk en de eisen
van het bouwbesluit zorgen ervoor dat de
kans op inbraak aanzienlijk kleiner is bij
nieuwbouwwoningen.
Lagere maandlasten
De hypotheekrente is vaak lager dan bij een
bestaande woning. Dit heeft te maken met
de actuele duurzaamheidseisen van een
nieuwbouwwoning, waardoor er een hoger
energielabel wordt behaald.
Ruimte
De woning voldoet aan de eisen van het
bouwbesluit. Plafonds en deuren zijn
hoger, ruimten voldoen aan minimale
afmetingen en trappen zijn minder
stijl dan bij bestaande woningen.
Waardevaste toekomst
Ook in deze tijd is een nieuwbouwhuis een goede
investering waarbij op lange
termijn meestal de
waarde toeneemt.

Onderhoud
Alles aan de woning is nieuw, hierdoor is er de
eerste jaren geen of nauwelijks onderhoud.
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Ruijters Makelaardij
Vertrouwd een nieuwbouwwoning in Vilt kopen
bij dé nieuwbouwspecialist van Zuid-Limburg?
Zuid-Limburg is onze thuisbasis en het gebied
rondom Valkenburg kennen wij als onze broekzak.
Ruijters is er al bijna 60 jaar. Destijds startten wij
met de makelaardij en vanaf dat moment zijn wij
meegegaan met de tijd, de markt blijven volgen,
hebben wij hard gewerkt en zijn wij klanten goed
blijven bedienen. Maak gebruik van onze
ervaring!
Axel: “Het project in Vilt is een unieke kans voor
een levensloopbestendige en duurzame nieuwbouwwoning op een toplocatie nabij Valkenburg.”
Wilt u meer informatie over dit project?
Neem contact op met onze vestiging in
Valkenburg! Axel en Liezette helpen u graag op
weg bij al uw vragen over dit unieke project.
Tevens praten zij u bij over de voordelen van het
kopen van een comfortabele en duurzame
nieuwbouwwoning.
Wilt u graag goed voorbereid van start gaan?
Met een gratis waardebepaling van Ruijters
Woningmakelaars ontvangt u niet alleen een
deskundig en onderbouwd advies over de
marktwaarde van uw huidige woning, maar ook
inzicht in de vraag naar uw huidige woning en
een advies over de optimale verkoopstrategie.
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Indien gewenst brengen onze onafhankelijke
financieel adviseurs geheel vrijblijvend de
mogelijkheden in kaart voor uw hypotheek.
Want u woont pas echt prettig met een hypotheek
waar u zich thuis bij voelt. Ruijters Financieel
adviseurs helpt u daarbij. Wij hebben geen vaste
relatie met een bank of andere hypotheekverstrekker en kunnen u daardoor écht
onafhankelijk adviseren.
Wist u bijvoorbeeld dat er bij dit project
vanwege de hoge duurzaamheid gebruik gemaakt
kan worden van een extra laag rentepercentage?
Benieuwd wat er nog meer mogelijk is?
Wij helpen u graag toekomstproof op weg!
Vraag een vrijblijvende waardebepaling en/of
hypotheekgesprek aan.

HVG Real Estate realiseert als projectontwikkelaar

de dromen van morgen
Met gezonde nieuwsgierigheid, uitdagende creativiteit
en nuchter ondernemerschap zijn wij altijd op zoek
naar nieuwe kansen. Als onafhankelijke projectontwikkelaar creëren we leefomgevingen waarin anderen hun
dromen kunnen waarmaken. Met uitsluitend nieuwbouwprojecten in landelijke gebieden als ook op
strategische plaatsen in steden. Wij bouwen aan de
dromen van morgen en dat al tientallen nieuwbouwprojecten en honderden objecten lang.
We zijn alert als het gaat om maatschappelijke
ontwikkelingen en laten deze meewegen in onze
besluitvorming. Zo houden we onder andere
rekening met demografische ontwikkelingen.

Steeds meer mensen gaan op zoek naar een woning
die voorbereid is op de toekomst, een plek welke nu
en in de toekomst van alle gemakken is voorzien. Het
leefgenot groeit met het individu mee in deze levensloopbestendige woningen, waarbij alle voorzieningen
en comfort zich op één niveau verenigen.
Bovendien liggen de ecologische ontwikkelingen
dagelijks onder de loep. Door de ontwikkeling van onze
gasloze woningen dragen we een belangrijk steentje bij
aan de duurzaamheid. Daarnaast leveren de energiezuinige woningen natuurlijk ook een financieel
voordeel op voor de bewoners.

Building your dreams
Als succesvol vastgoedbedrijf, gevestigd in Roermond
garanderen wij u topkwaliteit en betrouwbaarheid.
Voor alle onderdelen in het vastgoedproces. Wij
bieden u het complete scala: van de aankoop van
grondstukken, het ontwikkelen van concepten tot
de uitvoering van het vastgoed. Ook diensten zoals
verkoop, verhuur en property-, facility- en assetmanagement maken deel uit van ons portfolio. Het is
onze hoogste prioriteit om optimaal te voldoen aan
uw persoonlijke eisen en wensen. We streven daarbij
naar een probleemloze afwikkeling van alle te doorlopen processen. Het aangename van samenwerken
met HVG is het delen van ieders kennis om tot echte
synergie te komen. HVG is een vertrouwde partner
voor wooncorporaties, zorginstellingen, gemeenten
en collega-ontwikkelaars. Ons netwerk is breed en
hecht: van architecten, stedenbouwkundigen en
adviseurs tot uitvoerende partijen. Door het delen
van kennis, ervaring en ook risico’s bieden we onze
klanten de zekerheid van een stevig fundament. Daarnaast hebben we met onze partners de verstandhouding om elkaar uit te dagen om buiten de gebaande
paden te denken.        
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Kopersbegeleiding
door HVG Real Estate

HVG Real Estate heeft voor u een extra service
toegevoegd aan het kooptraject van een nieuwbouwwoning. Deze extra service is de keuze voor het
Woonklaarpakket. Dit houdt in dat uw woning wordt
afgewerkt inclusief vloeren, wanden en aangelegde
tuin in uw eigen stijl. Denk hierbij ook aan de opties
voor een overkapping, rolluiken of insectenwering.
Dit om u te ontzorgen in een toch al drukke tijd bij de
aankoop van een nieuwe woning.
Zodra de koop van uw woning is voltooid zult u van
ons een kopersbegeleider toegewezen krijgen. Deze
is verantwoordelijk voor alle communicatie tussen de
kopers en de onderaannemers om uw droomhuis te
realiseren. Wanneer u net een nieuwe woning heeft
gekocht gaan vragen zoals ‘Welke vloeren zou ik graag
willen?’ of ‘Wat zou ik graag aan de wanden willen?’
vaak door uw hoofd. Kopers kunnen daarom bij hun
persoonlijke kopersbegeleider terecht voor vragen
met betrekking tot het Woonklaarpakket. Deze
inventariseert uw woonwensen en denkt graag met u
mee om tot een mooi resultaat te komen.
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Woonklaarpakket
Het Woonklaarpakket bestaat uit de volgende
keuzemogelijkheden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Erfafscheidingen en poorten
Bestrating
Tuinaanleg
Overkappingen, pergola’s, speeltoestellen
en vlonders
Rolluiken, screens en insectenwering
PVC, laminaat, parket en tegelvloeren
Keukens
Verfwerk, stucwerk, renovliesbehang
Verhuisservice
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Een woning
met zekerheid!

Peil van de woning
Het peil -P-, waaruit alle hoogten en diepten
worden gemeten, komt overeen met de
bovenkant van de begane grondvloer.
De juiste maat wordt bepaald in overleg met
de Dienst Bouw- en Woningtoezicht van de
gemeente Valkenburg aan de Geul.

Tegelwerken
  ●    De wanden van het toilet en de badkamer
         worden afgewerkt met wandtegels,
         afmeting 150x300 mm.
  ●    De vloeren van het toilet en de badkamer
         worden afgewerkt met vloertegels,
         afmeting 300x300 mm.

Grondwerk
Er worden de nodige grondwerken uitgevoerd voor
funderingen en leidingen. De tuinen
worden afgewerkt met de grond die op het terrein
aanwezig is. Hoogteverschillen in de voortuin c.q.
achtertuin worden opgevangen door middel van
taluds. Niet op de tekening aangegeven taluds zijn
niet uitgesloten.

Kozijnen
  ●    Alle buitenkozijnen behoudens de voor- en
        achterdeur worden uitgevoerd in kunststof.
  ●    De voor- en achterdeurkozijnen en de
         deuren worden uitgevoerd in hardhout en
         worden dekkend geschilderd.
  ●    De binnenkozijnen worden uitgevoerd als
         stalen montagekozijnen met bovenlicht.

Rioleringswerken
De aanleg- en aansluitkosten van de riolering zijn
in de koop-/aanneemsom begrepen.
De buitenriolering wordt uitgevoerd in PVC,
Komokeur. Er wordt een gescheiden rioleringssysteem toegepast. De vuilwaterriolering loost
op een riool uitlegger aanwezig per woning. Het
schoonwaterriool zal worden aangesloten op de
infiltratievoorziening op eigen terrein.

Trap
Voor de toegang naar de eerste verdieping
wordt een dichte, fabrieksmatig wit gegronde
vurenhouten trap geplaatst.
Langs deze trap wordt aan de muurzijde
een hardhouten muurleuning gemonteerd.

Fundering
De fundering van de woning wordt uitgevoerd
conform het funderingsadvies van de constructeur.
Metselwerken
  ●    De buitengevel bestaat uit gevelsteen   
         metselwerk.
  ●    De binnenspouwbladen van de woning    
         worden uitgevoerd in kalkzandsteen.
  ●    De dragende wanden van het binnenmetsel         werk worden uitgevoerd in kalkzandsteen.
  ●    De lichte scheidingswanden worden     
         uitgevoerd in gipsblokken of gasbeton
         elementen.
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Daken
  ●    De schuine dakconstructie van de woning
         bestaat uit betonpannen.
  ●    Op de platte daken wordt een betondek
         aangebracht, bestaande uit een damp         remmende laag, afschotisolatie en bitumen
         dakbedekking. De dakranden worden
         afgewerkt middels een standaard
         aluminium daktrim.
Afwerking
  ●    De vloeren van de woning worden afgewerkt   
         met een cementdekvloer, met uitzondering
         van de betegelde vloeren en meterkast.
  ●    De wanden van de woning worden
         behangklaar afgewerkt, met uitzondering
         van de betegelde wanden en de wanden
         van de meterkast, trapkast en zolder.

23

  ●    De wanden boven het tegelwerk van het
         toilet en badkamer worden afgewerkt met
         structuurspuitwerk.
  ●    De betonplafonds in de woning worden
         voorzien van structuurspuitwerk, met
         uitzondering van de meterkast.
Ventilatie
De woning wordt voorzien van een gebalanceerd
ventilatiesysteem met warmteterugwinning. Verse
buitenlucht wordt naar binnen gebracht en vervuilde
binnenlucht wordt naar buiten afgevoerd. De warmte
van de afgevoerde lucht wordt afgegeven aan de nog
verse, nog niet opgewarmde lucht.
Met een schakelaar is het systeem in verschillende
standen te zetten.
Gasleidingen
Er wordt geen gasleiding aangelegd, de woning is
gasloos.
Energielabel
De woning wordt voorzien van energielabel A+++.
Keukeninrichting
Er wordt geen keukeninrichting geïnstalleerd.
Waterinstallatie
Koudwater:
De volgende tappunten worden aangesloten:
  ●    Keuken: aanrecht afgedopt.
  ●    Toilet: toilet en fontein.
  ●    Badkamer: douche, wastafel en toilet.
  ●    Berging: aansluitpunt wasmachine.
  ●    Verdieping: aansluitpunt warmtepomp.            
  ●    Verdieping: badkamer 2*: douche, wastafel, toilet.            
Warmwater:
De volgende tappunten worden aangesloten:
  ●    Keuken: aanrecht afgedopt.
  ●    Badkamer: douche, wastafel.
  ●    Badkamer 2*: douche, wastafel.
*optioneel

Zonnepanelen
De woning wordt voorzien van zonnepanelen
zodat wordt voldaan aan de omgevingsvergunning.
Verwarmingsinstallatie
De centrale verwarmingsinstallatie wordt uitgevoerd
als lage temperatuur vloerverwarming op de
begane grond. In de badkamer wordt een elektrische
radiator als bijverwarming geplaatst.
De binneninstallatie zal worden aangesloten op een
warmtepompinstallatie. De warmtepompinstallatie
zet de buitenlucht op een energiezuinige manier om
in warm water.
Het is een milieuvriendelijk alternatief voor de
traditionele verwarmingsketel.
De warmtepomp heeft een binnenunit op de
verdiepingsvloer en een buitenunit op het dak.
De temperatuurregeling vindt plaats door middel
van een kamerthermostaat in de woonkamer.
Onderstaande temperaturen kunnen worden
gehandhaafd bij gelijktijdige verwarming van
alle te verwarmen ruimten:
  ●    Woonkamer
         22 °C
  ●    Verkeersruimte en toiletten         18 °C
  ●    Keuken
         22 °C
  ●    Slaapkamer
         22 °C
  ●    Badkamer
         22 °C
  ●    Berging
         15 °C
  ●    Verdieping
         onverwarmd
Overig
  ●    De woningen worden gebouwd onder
         Woningborg garantie.
  ●    Aan deze brochure kunnen geen rechten
         worden ontleend.
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ONTWIKKELAAR

T : 0475 - 79 40 10
E : info@hvgrealestate.nl
I : www.hvgrealestate.nl

VERKOOP EN INFORMATIE

T : 043 - 601 40 10
E : woningmakelaars@ruijters.nl
I : www.ruijtersmakelaar.nl

