NW

W

12 huurappartementen
16 huureengezinswoningen

AGENINGEN NOORD

City of Life Sciences
Wageningen

WAGENINGEN
W O N EN , S T U D ER EN , W ER K EN EN O N T SPA N N EN

Universiteit

straten een internationale sfeer, dankzij de aanwezigheid
en

Researchcentrum

speelt

van onderzoekers en studenten uit de hele wereld. In

een belangrijke rol in de Wageningse economie. Talloze

Wageningen wordt een Afrikaanse maaltijd net zo makkelijk

studenten studeren hier en vele inwoners verdienen er

geserveerd als boerenkool met worst.

de kost. Daarnaast maakt WUR het voor kennisintensieve
bedrijven aantrekkelijk om zich in Wageningen te huisvesten.

Wageningen leeft!
Het stadje zindert dan ook van culturele activiteiten, zoals

Knus, groen en internationaal

de blueskroegentocht en het bevrijdingsfestival. Nagenoeg

‘Een vriendelijke stad vol ambities.’ Met deze vriendelijke

groot formaat, aan de tsaar van Rusland.

Wageningen is een overzichtelijke stad met een knus en

elke week wordt er wel iets georganiseerd. Buiten deze

woorden portretteert burgemeester Van Rumund zijn stad.

In 1945 ontpopte het Gelderse stadje zich als ‘Stad van de

bruisend centrum. De rustzoekers hoeven de rust echter

evenementen om bieden het theater en een tweetal

De geschiedenisfeiten staven zijn typering.

Bevrijding’.

niet ver te zoeken, want de stad ligt aan de boorden

bioscopen volop vertier. De sportliefhebbers kunnen hun

Zo keek de tabak- en sigarenfabriek al rond 1900 ver over

En anno 2007 geniet Wageningen Universiteit en Research-

van de Rijn en is omgeven met bossen en heidevelden.

energie in Wageningen eveneens volop kwijt: er zijn tal van

de stadsgrenzen en leverde 1900 exclusieve sigaren, van

centrum (WUR) wereldwijde bekendheid.

Ondanks die typische Hollandse ligging hangt er in de

sportverenigingen en sportcentra.
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WAGENINGEN-NOORDWEST
Deze moderne buitenwijk ligt verscholen tussen het centrum en een uitgestrekt natuurgebied. Op een stralende
zomeravond liggen de terrasjes in het centrum dus slechts op een steenworp afstand. En voor een stevige wandeling, of
een verfrissende fietstocht in het uitgestrekte groen, hoeft niet in de auto te worden gestapt.

Jonge wijk

Winkels

Negentig procent van de woningen is na 1989 gebouwd. De

In het centrum van de wijk is een kleinschalig winkelcentrum,

‘jonge huizen’ worden voornamelijk bewoond door jonge

met ondermeer één supermarkt.

mensen. In totaal wonen er in Wageningen-Noordwest

Aan de rand van de wijk bevinden zich bushaltes. Ook de

ongeveer 4500 mensen.

huisartspost bevindt zich aan de rand van de wijk.

Scholen

Bewonersvereniging

‘Noordwest’ beschikt over twee basisscholen: een openbare

Een actieve en bevlogen bewonersvereniging ziet toe op het

en een protestantse. Ook is er kinderopvang. Na schooltijd

straatbeeld, het openbaar groen, de speelvoorzieningen, de

liggen her en der in de wijk mooie speeltuintjes op de

wijkwinkels; kortom de leefbaarheid in de wijk.

kinderen te wachten. Kortom, Wageningen-Noordwest is

Ook geeft het vier keer per jaar een wijkkrant uit.

een vriendelijke wijk voor kinderen.

DE WONINGEN

Het totale complex bestaat uit 12 appartementen, 16 eengezinswoningen
waarvan 4 hoekwoningen.
Voor al deze woningen geldt dat er volop parkeergelegenheid is en ook
direct voor de deur.
12 appartementen
De 4 appartementen op de begane grond beschikken over een eigen tuin.
Het achttal etagewoningen is uitgerust met een ruim balkon.
De balkons op de bovenste verdieping zijn ook overdekt.
12 Eengezinstussenwoningen
Al de eengezinswoningen beschikken over een ruim dakterras.
De huiskamers bieden een fraai uitzicht op de tuin.
4 hoekwoningen
Alle hoekwoningen beschikken over een eigen garage.
Hoekwoningen type A hebben een grote slaapkamer op de tweede verdieping, de woonkamer bevindt zich aan de straatzijde.
Hoekwoning type B zijn ook voorzien van een ruim dakterras en een tuingerichte woonkamer.
.
Hoekwoning A

Tussenwoningen

Appartementen

Tussenwoningen

Appartementen

Hoekwoning B

DE INRICHTING

De keukens
Alle woningen zijn voorzien van een luxe keuken, kleur: Jasmijn met diverse inbouwapperatuur o.a. een vlakscherm afzuigkap in zilver
metalic, RVS kooktoestel met keramische kookplaat, een RVS oven, een vaatwasser en een 265 liter koel-/vriescombinatie. De wanden
zijn betegeld met witte 20 x 25 cm tegels tot aan de onderkant van de bovenkastjes.
Het aanrechtblad is in antraciet Duropal met een roestvrij stalen anderhalve spoelbak.
(Voorbeeld keuken: tussenwonigen en hoekwoning B. Kleuren op de afbeelding kunnen afwijken van de geplaatste keukens).

De inrichting van de woningen is comfortabel en luxe. De eengezinswoningen en de
appartementen gelijkvloers hebben een ruime zonnige tuin met een houten berging.
De badkamers van de tussenwoningen zijn voorzien van een tweede toilet, een douche
en een wastafel. De appartementen en hoekwoning A hebben ook nog een ligbad.
De wanden zijn betegeld tot 1.80 m boven de vloer met witte 20 x 25 cm
tegels. De vloeren zijn betegeld met antraciet kleurige tegel van 20 x 20 cm.
De stadsverwarming voorziet de woningen van warm water en verwarming.
De verwarming is regelbaar met een handmatig instelbare kamerthermostaat.
In de kamer zijn bedrade aansluitingen voor telefoon en audio/video ontvangst.
In iedere slaapkamer zijn loze aansluitingen voor telefoon en audio/video.

265 liter koel-/vriescombinatie

oven

vaatwasser
vlakscherm afzuigkap

keramische kookplaat

TUSSEN- en HOEKWONINGEN
220

249

225

290

417

475
335
303
312
455

BEGANE GROND TUSSENWONINGEN EN HOEKWONING B
De voordeur geeft toegang tot een grote hal met toilet, meterkast en de trap naar de eerste verdieping. Onder de trap is een
kastruimte die vanuit de woonkamer toegankelijk is. Er is een ruime kamer aan de straatzijde met open keuken aan de tuinzijde.
De brede ramen en een deur naar de tuin geven veel lichtinval in de ruime keuken. De hoekwoningen hebben een garage, met
een deur naar de tuin en een stenen berging
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EERSTE VERDIEPING
HOEKWONING A
Aan de overloop grenzen drie
slaapkamers en de badkamer.
Één slaapkamer aan de tuinzijde
en twee kamers aan de
straatzijde.
EERSTE VERDIEPING
TUSSENWONING EN
HOEKWONING B
Aan de overloop grenzen twee
slaapkamers en de badkamer.
Één slaapkamer aan de tuinzijde
en één kamer aan de straatzijde.
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BEGANE GROND
HOEKWONING A
De voordeur geeft toegang
tot een ruime hal met toilet,
meterkast en de trap naar de
eerste verdieping. Onder de
trap is een kastruimte die vanuit
de woonkamer toegankelijk is.
Er is een ruime kamer aan de
straatzijde met open keuken
aan de tuinzijde. De brede
ramen en een deur naar de
tuin geven veel lichtinval in de
ruime keuken. Naast de woning
bevindt zich een garage, met en
deur naar de tuin.

TWEEDE VERDIEPING
HOEKWONING A
De tweede etage is met de trap
bereikbaar via de overloop. Hier
zijn alle voorzieningen voor het
plaatsen van een wasmachine
aanwezig.
Ook bevindt zich hier de grote
vierde slaapkamer met een
hoekraam.

540

TWEEDE VERDIEPING
TUSSENWONING EN
HOEKWONING B
De tweede etage is met de trap
bereikbaar via de overloop. Hier
zijn alle voorzieningen voor het
plaatsen van een wasmachine
aanwezig.
Ook bevindt zich hier de
grote vierde slaapkamer met
openslaande deuren naar het
dakterras.

APPARTEMENTEN

330

APPARTEMENT BEGANE GROND
De ruime entree biedt toegang tot het trappenhuis en de voordeuren. Ook vindt u hier de postboxen. Via de voordeur komt u
in de hal waaraan het toilet, meterkast, badkamer en slaapkamers grenzen. Een ruime kamer aan de straatzijde en een open
keuken/eetkamer aan de tuinzijde. In de bijkeuken zijn de de benodigde voorzieningen voor het plaatsen van een wasmachine
en is de deur naar de tuin. In de tuin is een houten berging van 2.50 X 3.00 m.
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APPARTEMENTEN
VERDIEPING
De voordeur is via het
trappenhuis bereikbaar. De
indeling van de verdieping
appartementen; de hal waaraan
het toilet, meterkast, badkamer
en de twee slaapkamers
grenzen. Een ruime kamer
met groot balkon aan de
straatzijde en een open keuken/
eetkamer aan de tuinzijde. In de
bijkeuken zijn de de benodigde
voorzieningen voor het plaatsen
van een wasmachine.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
BUITEN
Dakbedekking
Afdekkap

Bitumen, zwart
Staal aluminiumkleur RAL 9006

Metselwerk opgaande gevels
voegwerk
Metselwerk garages en bij balkons
Voegwerk
Dakrand bij balkons c.a.
Plafond inpandig balkon
Raamdorpels
Kozijnen
Draaiende delen
Deur hoofdentree
Rand rondom hoofdentree
Overige buitendeuren
Afdekbanden balkons
Balkonhekjes
Garagedeuren
Hemelwaterafvoeren

Baksteen, rood-oranje
grijs
Baksteen, roomwit
wit
Multiplex; roomwit
Multiplex; roomwit
Prefab beton, naturel
Hout; gebroken wit
Hout; gebroken wit
Hout; gebroken wit
Prefab beton, naturel
Hout, gebroken wit
Prefab beton, naturel
Staal/glas; zwart/naturel
Staal; roomwit
PVC; grijs

TOILET
Sanitair

Een project van:

Kloset
Fonteintje

Ideal Standard duobloc, wit
Venlo Nimbus, wit
Wit, afm 200x250 mm liggend verwerkt  
tot 1200 mm boven vloer
Antraciet afm. 200x200 mm.

Kloset
Ligbad

Ideal Standard duobloc, wit
Ideal Standard Tip 1800 mm
(m.u.v. grondgebonden tussenwoningen en
hoekwoning B)
Ideal Standard Hit “S”900x900x7,5, wit
Ideal Standard San Remo, wit
Wit,  afm 200x250 mm liggend verwerkt
tot 1800 mm boven vloer;
bij douche tot 2100 mm boven vloer
Antraciet, afm. 200x200 mm.

Wandtegels

ENTREEHAL/TRAPPENHAL
Begane grond
overig
trappen
Trapleuningen /borstwering
voordeuren

Vloertegels, antraciet
tapijt
Prefab beton, naturel
Staal/glas; rvs/zwart/transparant
Hout, gebroken wit

BINNEN
Kozijnen

Staal; wit

Binnendeuren
Trap

Binnenkozijnen
Gevelkozijnen
Begane grond
Gevelkozijnen
Verdieping  
Draaiende delen
Treden

Bomen
Plafond kamers/zolder
Vensterbanken
Plinten
Wanden

Meranti
Woonkamer
Slaapkamer
Keuken
Badkamer
Toilet

Als buitenkozijnen
Als buitenkozijnen
Als buitenkozijnen
Opdekdeuren, wit Ral 9010
Vurenhout , gegrond en geschikt
voor vloerbedekking.
Naar 1e verd een dichte trap
Naar zolder een open trap
Vurenhout , wit
Betonplafond / gipsplaat met
spuitwerk, wit
Bianco-C , wit
Blank gelakt
Behang
Behang
Tegelwerk /spuitwerk/behangwerk
Tegelwerk en spuitwerk
Tegelwerk en spuitwerk

Vloertegels
BADKAMER
Sanitair

Douchebak
Wastafel  
Wandtegels

Vloertegels
KEUKEN
Keukenblok
Spoelbak
Keukenblad
Wandtegels
Apparaten

Afzuigkap
Kooktoestel
Oven
Koel-vriescombinatie
Vaatwasser  

MECHANISCHE VENTILATIE
Afzuigunit
Systeem

Fabrikaat n.t.b.
RVS, anderhalve bak
Duropal, antraciet
Wit, afm 200x250 mm liggend verwerkt
tot onderkant bovenkastjes
met motor
keramische kookplaat
RVS
265 liter

Op zolder
Afzuiging  van de badruimten, keuken
en toilet;

WARM WATER EN VERWARMING
Thermostaat
Radiatoren

Stadsverwarming
Handmatige kamerthermostaat
paneelradiatoren

COMMUNICATIE
KPN
Signaalovernamepunt
Bedrade aansluiting

In de meterkast
In de woonkamer

CAI

Signaalovernamepunt
Bedrade aansluiting

In de meterkast
In de woonkamer

KPN en/of CAI

Loze aansluitingen

In iedere slaapkamer en op zolder een loze
aansluiting  te gebruiken voor KPN of CAI.
In de ouderslaapkamer 2 loze aansluitingen.

Verhuurder behoudt zich het recht voor, van het gestelde in deze brochure, af te wijken

In opdracht van:
Stichting Bedrijfspensioenfonds
voor de Landbouw
Stichting “De Samenwerking”
Pensioenfonds voor
het Slagersbedrijf

Meer informatie
En verhuur:

