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Voorwoord
Life fulfillment, tegenwoordig een trendy en modern woord, maar toch dekt 
dit compleet de lading van het gevoel en de energie van het team achter de 
transformatie en ontwikkeling van Landgoed De Klokkenberg.

Een wonderlijk groot, haast gigantisch, complex in de natuur van Breda, met de 
mooiste details, kleine miniaturen en grootse gebaren. Een rijksmonument, dat 
vanuit de ziel van het Noord-Brabantse volk is ontstaan, gebaseerd op optimisme en 
gemeenschapszin.  Dit in een natuur, die toen normaal was, maar sinds kort in onze 
tijd pas echt op waarde wordt geschat. 

Na vele jaren van leegstand is de toekomst voor De Klokkenberg  gewaarborgd 
met de succesvolle  realisatie van de transformatie van het Zusterhuis, het 
Economiegebouw en de Mannen- en Vrouwenvleugel. De onderhanden realisatie 
van het Hoofdgebouw is hierin het sluitstuk van dit rijksmonument, maar nog niet de 
finale van de totale ontwikkeling van Landgoed De Klokkenberg.

De finale wordt immers gevormd door de ontwikkeling van de Hoeve Schoondonck, 
de Klasse Paviljoens en de Boskamers, een totale nieuwbouwontwikkeling bestaande 
uit ca. 120 nieuwbouwwoningen, als onverbrekelijk onderdeel van het totale 
landgoed.

Hoeve Schoondonck is een bijzonder project, een eigen project met afstand, 
een project met verschil, maar ook een project dat past in de basisgedachte van 
Landgoed De Klokkenberg, samen verantwoordelijk voor het landgoed met haar 
natuur, haar bewoners en haar monumenten. Maar ook een project dat haast 
vrijgevochten een eigen woonsfeer in zich draagt, modern en echt van deze tijd.

Een geborgen en toch weidse setting kenmerkt Hoeve Schoondonck. Met een 
watermolen als symbool van voortgang en beweging, maar ook als werkende 
watermachine, die zorgt voor woonkwaliteit en als landmark kenmerkend zal worden 
voor Hoeve Schoondonck.
 
Bevoorrecht en fier zetten wij ons met het hele team volledig in om de ambities in 
de transformatie en ontwikkeling van dit rijkmonumentale landgoed waar te maken, 
een plek waar u met trots en plezier kunt gaan wonen.

Landgoed De Klokkenberg Exploitatie B.V. 
Richard L.I.E.M. Schul
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Lang geleden was Schoondonck de 
duiding van het gebied dat wij nu kennen 
als Landgoed De Klokkenberg. Reeds in de 
vijftiende eeuw werd Schoondonck vermeld 
als hoeve. Na een indrukwekkende staat 
van dienst is in 1967 de historische boerderij 
met een verleden van meer dan 340 jaar 
door brand verwoest en vervangen door de 
huidige boerderij. 

De invulling van Hoeve Schoondonck als 
ontwikkelingslocatie voor woningen is altijd 
het uitgangspunt geweest in de ontwikkeling 
van Landgoed De Klokkenberg. Echter wel 
als een bijzondere opgave, want ondanks 
dat Hoeve Schoondonck onderdeel is 
van Landgoed De Klokkenberg, ligt het 
toch op gepaste afstand, waardoor 
Hoeve Schoondonck zich zelfstandig kan 

manifesteren; niet alleen in architectuur en 
in vormgeving, maar ook door de ligging in 
een ongecompliceerde woeste natuur.

‘Een buurtschap in de grote Klokkenberg, 
onderdeel van, maar toch op zichzelf’

De woningen worden innovatief en zijn 
gericht op de toekomst. De kwaliteit 
van tegenwoordig wordt daarbij in 
acht genomen. Tevens wordt er bewust 
omgegaan met zuinige bronnen, zoals 
zonnepanelen, de windmolen en de 
gezamenlijke moestuin. De uitstraling van het 
nieuwe Hoeve Schoondonck zal opgaan in 
de landelijke omgeving van Landgoed De 
Klokkenberg en het Markdal. 

Ontwikkelvisie
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Architect aan het woord  
“ EEN DORPJE DAT PAST IN JE HAND ”

Deze regel uit het bekende lied “het leven 
is goed in mijn Brabantse Land”, staat 
eigenlijk model voor het architectonische 
concept van Hoeve Schoondonck. Daar 
waar vroeger de boer met zijn gezin op een 
erf woonde, komen nu meerdere gezinnen 
te wonen die samen een buurtschapje gaan 
vormen. In de wonderschone natuur van het 
Markdal en met het imposante gebouw van 
de Klokkenberg als fantastisch decor. Het 
landschappelijke gevoel wordt versterkt door 
de simpele vormgeving van de bouwblokken 
en het feit dat er geen auto’s geparkeerd 
mogen worden tussen de gebouwen. Wat 
een feest om hier te mogen wonen!

Marcel Snellenberg van bureau 
RIENKS Architects tekende 
voor het ontwerp van Hoeve 
Schoondonck 
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Kwaliteitsdenken is  
het belangrijkste uitgangspunt 
bij Hoeve  Schoondonck en 
Schonck, Schul & Compagnie

Bij Hoeve Schoondonck is er een 
balansventilatie met warmteterugwinning 
en sturing op kwaliteit in plaats van een 
natuurlijke toevoer en mechanische 
afvoer;

Alle douches op Hoeve Schoondonck 
worden voorzien van een douche-goot 
met warmte-terug-win installatie (WTW);

Bij Hoeve Schoondonck wordt er gebruik 
gemaakt van een verwarmingssysteem 
dat een zo laag mogelijke CO2 uitstoot 
heeft;

Bij Hoeve Schoondonck is er standaard 
vloerverwarming op alle verdiepingen 
(m.u.v. de zolder bouwblok 3) en worden 
er dus geen radiatoren toegepast;

De vloerverwarming bij Hoeve 
Schoondonck heeft ook vloerkoeling als 
functie, dat vooral in de zomermaanden 
een optimaal wooncomfort geeft;

De voordeur, hefschuifpui en raamkozijnen 
worden uitgevoerd in aluminium. Door 
deze uitvoering worden de bewoners 
van Hoeve Schoondonck niet belast met 
onderhoud aan de gevelopeningen;

Alle wanden en plafonds worden sausklaar 
opgeleverd. Het grote voordeel dat u 
hieruit haalt, is dat u enkel de wanden en 
het plafond nog hoeft te schilderen.

Landgoed De Klokkenberg Exploitatie 
B.V. is als ontwikkelaar voortgekomen 
uit Schonck, Schul & Compagnie 
Projectontwikkelingsadvies, een ontwikkelaar 
met een geheel eigen signatuur die aan 
de wieg heeft gestaan van veel bijzondere 
projecten. 

Buiten het feit dat qua markt en 
productbenadering de projecten bijzonder
zijn,  kenmerken de projecten zich door 
een ongekend en een niet standaard 
voorkomend kwaliteitsdenken. Deze 
compromisloze instelling om hoge kwaliteit 
tot standaard te maken, is voor ons zo 
gewoon dat wij er niet bij stil staan dat in de 
meeste projecten een andere visie normaal 
is. Zodoende vergeten wij dan ook vaak om 
juist dit kwaliteitsdenken te beklemtonen 
en te duiden. Hiernavolgend een aantal 
voorbeelden van deze hoge kwaliteit; 

        Bij Hoeve Schoondonck worden stompe 
deuren gebruikt en geen opdekdeuren;

        Bij Hoeve Schoondonck is een luxe sanitair 
lijn van Duravit inbegrepen en geen 
eenvoudig sanitair;

        Bij Hoeve Schoondonck wordt luxe 
schakelmateriaal toegepast en geen 
standaard schakelmateriaal;

Onderscheidend 
Ontwikkelen & Bouwen
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Mede dankzij het ontwerp en de visie van Schonck, 
Schul & Compagnie Projectontwikkelingsadvies 
en RIENKS Architects onderscheidt Hoeve 
Schoondonck zich. Een idyllische uitstraling van 
een klein “gallisch dorpje”. De unieke woningen 
en volop groen geven Hoeve Schoondonck een 
romantisch karakter met een warme touch. Een 
nieuwbouwproject dat vanzelfsprekend aanvoelt 
en waarin u snel de weg vindt. Alsof het nooit 
anders is geweest.

Op Hoeve Schoondonck komen 20 schitterende 
woningen, die variëren in grootte van ca. 133 m² 
tot en met 147 m². Iedere woning heeft daarnaast 
een heerlijke tuin. De woningen beschikken 
over een privéparkeerplaats met carport en een 
berging. Gezamenlijk hebben de woningen ook 
nog de beschikking over 20 vrije parkeerplaatsen 
en een moestuin.

Naast het feit dat de woningen van Hoeve 
Schoondonck een enorme tuin hebben, ligt het 
verder ook in een prachtig natuurgebied. De 
ligging is uniek. U heeft de mogelijkheid om in en 
rondom het complex te recreëren, te genieten 
van de natuur en te sporten. 

Bij Hoeve Schoondonck staat het creëren van een 
community centraal. De gezamenlijke moestuin 
biedt ruimte voor de bewoners om hier voedsel te 
verbouwen. Het voedsel dat verbouwd wordt, kan 
gebruikt worden om de dagelijkse consumptie 
van de supermarkten te verminderen, hierdoor 
hoeft u wellicht minder vaak met de auto naar de 
supermarkt.

Bij Hoeve Schoondonck is nadrukkelijk gekozen 
voor een bijzondere manier van gevelbekleding. 
De reden hiervoor is dat het project, als onderdeel 
van de totale ontwikkeling van het landgoed, een 
bijzonder project is. Deze architectuur is gekozen 
om zich te onderscheiden van het naastgelegen 
rijksmonument Landgoed De Klokkenberg. Om 
de woningen een natuurlijke uitstraling te geven, 
wordt er voor het eerst in Nederland gebruik 
gemaakt van keramische gevelbekleding met 
een houten uitstraling. Het door ons te gebruiken 
keramiek is tot stand gekomen door een 
innovatief en milieuvriendelijk proces met een 
duidelijk doel: het minimaliseren van de impact 
van emissies, het verminderen van afval en het 
gebruiken van goede waterbronnen.

Hoeve Schoondonck, een plek waar u trots op zal 
worden!

Hoeve 
Schoondonck
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Een duurzame 
Hoeve

Hoeve Schoondonck heeft als project 
meerdere energiepijlers die het aantrekkelijk 
maken er te wonen. Hierbij hanteren wij drie 
uitgangspunten. Allereerst beperken we 
het energieverbruik door verspilling tegen 
te gaan aan de hand van bijvoorbeeld de 
compacte bouwvorm en goede isolatie. Ten 
tweede maken we gebruik van meer dan 
voldoende zonnepanelen om de opwekking 
van stroom te genereren. Tenslotte proberen 
we ervoor te zorgen dat de resterende 
energiebehoefte zo efficiënt mogelijk wordt 
voorzien van fossiele brandstoffen.

De ontwikkelaar is constant op zoek naar 
een verbeteringsslag voor de installaties van 
de woningen bij Hoeve Schoondonck. 

Er zijn verschillende mogelijkheden voor het 
installatieconcept. 

Een optimalisatie in maximale duurzaamheid 
en een zo laag mogelijke CO2 emissie is de 
doelstelling van ons installatieconcept.

De woningen van Hoeve Schoondonck 
maken gebruik van verschillende warmte-
terug-win systemen. De woningen worden 
verwarmd middels lage temperatuur 
vloerverwarming en in de zomermaanden 
kan de vloerverwarming zorgen voor 
verkoeling, dit maakt het wonen op 
Hoeve Schoondonck nog aangenamer. 
Daarbij zorgt de douchegoot ook voor 
warmteterugwinning.

De woningen voldoen aan de eisen 
van deze tijd. Alles is van een zeer hoge 
kwaliteit zoals de isolatie, vloerverwarming 
en wandafwerking. Bovendien wordt er 
gebruik gemaakt van aluminium kozijnen 
met hoog rendement glas. Door het gebruik 
van aluminium wordt u als bewoner niet 
opgezadeld met onderhoud aan de kozijnen 
en buitendeuren. De onderhoudskosten zijn 
hierdoor beperkt.

Per persoon gebruiken wij ongeveer 140 liter 
water per dag, waarvan tot 75% bespaart 
kan worden met regenwater. 

Er valt in Nederland per jaar gemiddeld ca. 
800 liter regenwater per m². 

Door het regenwater op te vangen en 
te hergebruiken wordt er bespaard op 
het dagelijkse waterverbruik. Doordat er 
geen kalk in het regenwater zit, is het zeer 
geschikt voor het wassen van ramen en  
zonnepanelen. Daarnaast is regenwater 
beter voor de planten in huis en in de tuin 
dan ons gezuiverde drinkwater.

Kortom, woningen van een zeer hoge 
kwaliteit met een blik op de toekomst.

* voor nadere informatie verwijzen wij u graag naar de 

technische omschrijving achter in de brochure.
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De bijna 10 meter hoge windmolen wordt 
het gezicht van Hoeve Schoondonck. Deze 
kleine gemeenschap van 20 woningen, zal 
in de hedendaagse tijd een voorsprong 
hebben als het gaat om het community 
leven. De windmolen draagt hier ook zijn 
steentje aan bij. Naast de uiterlijke functie 
van de windmolen heeft deze ook een 
duurzame functie. 

Het gezicht
van Hoeve Schoondonck

De belangrijkste functie van de windmolen 
is het oppompen van (grond)water. 
Door middel van windkracht wordt een 
pompsysteem in werking gezet, waardoor 
er water opgepompt wordt. Hierna wordt 
het water afgevoerd naar de sloten 
rondom Schoondonck. Door het water 
in de omliggende sloten van Hoeve 
Schoondonck stromend te houden ontstaat 
er biodiversiteit. Het stromende water zal 
vogels, kikkers, libellen, schaatsenrijders en 
slakken aantrekken. Daarentegen zullen 
insecten zoals muggen het minder plezierig 
vinden om zich te nestelen. 

Het veld dat tussen Hoeve Schoondonck 
en Landgoed De Klokkenberg ligt heeft een 
hoge grondwaterstand. In de natte tijden  
kan het veld ten oosten van Hoeve 
Schoondonck onder water komen 
te staan. Doordat de windmolen het 
grondwater op kan pompen, wordt de hoge 
grondwaterstand ontlast. 

De molen van de windmolen zal vrijwel 
geruisloos draaien, waardoor u als bewoner 
en de bezoekers hier geen last van zullen 
hebben. 

Door het plaatsen van de windmolen ten 
noordoosten van boerderij Schoondonck 
kunnen de recreanten van het gebied 
genieten van het prachtige uitzicht met 
windmolen. De windmolen moet het symbool, 
het kunstobject met functionaliteiten worden 
van het project Hoeve Schoondonck.
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Hoeve Schoondonck is fantastisch gelegen in de natuur op korte afstand van de bebouwde 
kom van Breda en op nog kortere afstand van Ulvenhout, met de fiets praat je over minuten 
en met de auto zit u zo op de snelweg.  

Voor een aantal mensen blijkt de afstand tussen Breda en Hoeve Schoondonck een 
probleem en hiervoor lijkt geen genezing mogelijk. Niet dat het om afstand gaat, want 
Bavel, Prinsenbeek en Teteringen liggen veel verder qua afstand. Neen, het gaat hier om een 
mentale beleving, omdat je binnen deze drie kilometer door een volledig natuurlandschap 
rijdt alvorens je Hoeve Schoondonck bereikt. Deze mentale overgang is zo groot en zo 
bijzonder, dat dit niet voor iedereen te bevatten is. Het is natuurlijk ook heel uitzonderlijk dat 
je vanuit de drukte van de stad ineens door zo’n prachtig natuurlandschap rijdt, dus zeker 
de afstand, zoals deze misschien door een aantal mensen wordt ervaren,  meer dan waard. 

Alles in de buurt
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GROEN EN GEZELLIG

Hoeve Schoondonck staat midden in het 
Brabantse land, op fietsafstand van de 
Ginnekenmarkt, Ulvenhout en het centrum 
van Breda. De omgeving is rustiek en landelijk. 
De mooie rivier de Mark  meandert door het 
landschap  en België is op een steenworp 
afstand.

NATUUR EN RECREATIE

In het uitgestrekte natuurgebied het Markdal 
kunt u heerlijk fietsen, wandelen en bijzondere 
planten en vogels spotten. Het gebied, 
waardoor de rivier de Mark loopt, vindt 
zijn oorsprong in België. Ook het Mastbos 
is vlakbij. De eeuwenoude bomen en 
indrukwekkende lanen trekken recreanten uit 
de verre omgeving aan. Benieuwd naar nog 
meer historie? Landgoed Bouvigne, waar u 
langs komt als u richting het centrum van 
Breda gaat, is een sprookjesachtig, vijftiende 
eeuws kasteel met prachtige kasteeltuinen 
en een boomgaard. Een bezoek meer dan 
waard!

SPORTIEF

Hockey is de grootste sport in Breda. En dat 
komt goed uit, want hockeyclub Zwart-Wit 
ligt vlakbij Hoeve Schoondonck. Hetzelfde 
geldt voor tennisclub Breda. Natuurlijk kunt u 
ook heerlijk vrij buiten sporten in de prachtige 
omgeving. Hardlopen, mountainbiken, 
wielrennen en skeeleren. U hoeft de deur 
maar uit te gaan om op de mooiste plekjes 
te komen.

17

GEZELLIGHEID

Hoeve Schoondonck ligt amper drie 
kilometer vanaf de Ginnekenmarkt. Dit 
voormalige dorp is een populaire plek 
om lekker een terrasje te pakken en bij te 
praten met vrienden.  Maar bovenal vlakbij 
Ulvenhout. In dit pittoreske dorpje vindt 
u alle voorzieningen voor de dagelijkse 
boodschappen, maar er zijn ook leuke 
speciaalzaken en boetiekjes. Met de fiets, 
via de brug, bent u binnen zeven minuten bij 
de supermarkt of de basisschool.

BOURGONDISCH BREDA

Het centrum van Breda ligt op vijf kilometer 
afstand en is, dankzij de fijne en veilige 
fietsroute, dichterbij dan u wellicht 
denkt. In het bourgondische Breda vindt 
u alle dagelijkse en minder dagelijkse 
voorzieningen die u nodig heeft. In het 
sfeervolle centrum kunt u naar hartenlust 
winkelen, eten, borrelen en stappen. Daarbij 
kunt u prachtige monumenten bewonderen, 
trendy winkels bezoeken en de Brabantse 
gastvrijheid proeven in een van de vele 
cafés.

STRATEGISCHE LIGGING 

Bij Hoeve Schoondonck woont u ruim, groen 
en rustig, maar toch heel centraal. Ulvenhout, 
het Ginneken en Breda centrum bevinden 
zich allen op fietsafstand en met de auto 
zit u zo op de snelweg richting Rotterdam/
Antwerpen of Tilburg/Utrecht.
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ALGEMEEN

Indien u besluit een woning op Hoeve 
Schoondonck te kopen, kunt u ervan 
overtuigd zijn dat wij alles in het werk stellen 
om het vertrouwen dat u ons geeft waar te 
maken. Het is ons streven om een woning op 
te leveren die volledig aan uw wensen zal 
voldoen. Graag geven wij u een overzicht 
van de gang van zaken vanaf het tekenen 
van de overeenkomst.

GARANTIE

Op de woning is een garantieregeling van 
toepassing. De garantieregeling heeft 
belang bij een goede kwaliteit van de woning 
en een goede vertrouwensrelatie met de 
koper van die woning. De garantieregeling 
betekent voor u als koper dat u met een 
financieel gezonde en technisch bekwame 
onderneming zaken doet. Daarnaast heeft u 
via de garantieregeling de zekerheid dat de 
woning te allen tijde wordt afgebouwd.

Wegwijzer bij aankoop

Wat betekent Vrij Op Naam (V.O.N.)?

De koopsommen van de woningen zijn vrij 
op naam. Vrij op naam wil zeggen dat de 
hieronder genoemde kosten, die met het 
verwerven van een eigen huis gemoeid zijn, 
in de koopsom zijn inbegrepen:

  grondkosten;
 bouwkosten;
 architectenhonorarium;
 notariskosten inzake transportakte;
 makelaarscourtage;
 gemeenteleges;
  belastingen;
 kadastrale inmeting;
 bouwvergunning;
 technische aansluitkosten; water,  

 riool, gas, elektra, telefoon en CAI.

De met uw woning verband houdende 
kosten die niet in de koopsom zijn begrepen, 
kunnen zijn:

  de kosten verbonden aan het 
aangaan van een hypothecaire lening 
(afsluitkosten, taxatiekosten e.d.);

   de premie voor de opstal- en/of  
 risicoverzekering;

 eventueel de vooruit verschuldigde  
 premie levensverzekering;

 de verschuldigde rente over de  
 vervallen maar niet betaalde  
 termijnen tot de transportdatum;

  de eventueel verschuldigde 
 grondrente;

 de notariskosten voor het opmaken  
 van de hypotheekakte;

 eventuele kosten voor maatwerk;

 entree of abonnementskosten water,  
 gas, elektra, telefoon en CAI.

GESCHEIDEN KOOP- EN 
AANNEMINGSOVEREENKOMST

In het project Hoeve Schoondonck wordt 
gewerkt met een gescheiden koop- en 
aannemingsovereenkomst. Met het 
ondertekenen van de koopovereenkomst 
verplicht u zich tot het betalen van 
de koopsom terwijl wij ons door 
medeondertekening verplichten tot de 
levering van de grond. Met het ondertekenen 
van de aannemingsovereenkomst 
verplicht u zich tot het betalen van de 
aanneemsom terwijl de aannemer zich door 
medeondertekening verplicht tot de bouw 
van de woning. Nadat de overeenkomst(en) 
door kopers en verkoper is (zijn) getekend, 
ontvangt u hiervan een kopie. Het originele 
exemplaar wordt naar de notaris gezonden 
die de notariële akte van levering opmaakt.

NOTARIS

De eigendomsoverdracht van de te 
bouwen woning geschiedt door middel 
van een akte van levering bij de notaris. 
In de gesloten overeenkomsten wordt de 
uiterste datum van overdracht vermeld, 
terwijl tevens rekening moet worden 
gehouden met de geldigheidsduur van de 
hypotheekaanbieding. Vóór de datum van 
het notarieel transport zendt de notaris u een 
afrekening waarop het totale, op die datum 
verschuldigde bedrag is aangegeven. Op de 
afrekening wordt tevens vermeld welk bedrag 
u tijdig aan de notaris moet overmaken.  
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Het hypotheekbedrag dat in depot blijft,  
moet gelijk zijn aan de vanaf de transport-
datum nog verschuldigde bouwtermijnen. 
Indien dit niet het geval is, zal het eventueel 
ontbrekende bedrag aangevuld moeten 
worden uit eigen middelen. Daarvoor dient 
dan een bankgarantie gesteld te worden. 
Op de transportdatum worden zodoende 
in het algemeen 3 aktes getekend: de akte 
van levering, de hypotheekakte en de 
splitsingakte.

WANNEER MOET U GAAN BETALEN?

De betalingstermijnen zijn vastgelegd in 
de koop- en aannemingsovereenkomst. 
Na de ondertekening van de koop- en 
aannemingsovereenkomst wacht u af tot wij 
u de reeds vervallen termijnen in rekening 
brengen. Er zijn dan drietal mogelijkheden:

1. Als u ‘eigen geld’ heeft, betaalt u de factuur;
2.  Heeft u geen eigen geld en is de hypotheek 

gepasseerd dan kunt u de factuur 
doorsturen naar uw hypotheekverstrekker;

3.  Heeft u geen eigen geld en is ook de 
hypotheekakte nog niet gepasseerd dan 
betaalt u niet. U heeft dan automatisch 
uitstel van betaling, zoals dat ook in de 
overeenkomsten staat vermeld. Over 
de verschuldigde, maar niet betaalde 
termijnen wordt dan de overeengekomen 
rente berekend. De rente wordt bij 
de notariële akte van levering met u 
verrekend. Iedere keer wanneer de bouw 
weer zover is gevorderd dat een (bouw)
termijn is vervallen, ontvangt u een verzoek 
tot betaling.

HYPOTHEEK TIJDENS DE BOUW

Vanaf de transportdatum betaalt u, 
wanneer u een hypotheek heeft afgesloten, 
hypotheekrente tijdens de bouw. Deze is 
opgebouwd uit de rente die u betaalt over 
het volledige hypotheekbedrag met daarop 
in mindering te brengen de te ontvangen 
rente over het nog in depot staande bedrag.

PRIJSSTIJGINGEN

De met u overeengekomen totale 
koopsom staat vast, met uitzondering van 
de wijzigingen in het btw-tarief. Loon- en 
materiaalkostenstijgingen tijdens de bouw 
zijn voor rekening en risico van de verkoper.

WIJZIGINGEN

Deze brochure is nauwkeurig en met zorg 
samengesteld aan de hand van gegevens 
en tekeningen, verstrekt door gemeentelijke 
diensten, architect, constructeur en adviseurs 
van het project. Desondanks moeten wij 
een voorbehoud maken ten aanzien van 
wijzigingen, voortvloeiend uit bijvoorbeeld 
een gewijzigde constructie, aanvullende 
eisen van de overheid en/of nutsbedrijven. 
De op tekening ingeschreven maten zijn 
‘circa’ maten. Maten ten behoeve van 
meubilair, gordijnen etc. dienen derhalve in 
de bouw te worden opgenomen. 

OPLEVERING

Na aanvang van de bouw wordt een globale 
opleveringsprognose gegeven. Wij moeten 
een aantal reserves in acht nemen omdat  
een bouwproject een aantal onzekere 
factoren kent. Zo kan er als het vriest niet 
gemetseld worden en als het regent niet 
geschilderd worden. Naarmate het proces 
vordert kunnen wij u steeds specifieker 
aangeven wanneer uw woning wordt 
opgeleverd. Circa vier weken voor de 
uiteindelijke oplevering wordt u uitgenodigd 
voor een vooroplevering waarbij een 
voorinspectie wordt gedaan. Wanneer 
de woning vervolgens opleveringsgereed 
is ontvangt u een uitnodiging om uw 
woning te inspecteren. Tijdens deze 
inspectie worden eventueel nog 
aanwezige onvolkomenheden schriftelijk 
vastgelegd en krijgt u na ondertekening 
van het opleveringsformulier de sleutels 
van uw woning overhandigd. Tevens 
ontvangt u een onderhoudsboekje waarin 
onderhoudstermijnen en aanbevelingen zijn 
opgenomen.

DE AANKOOP VAN EEN WONING 
IS EEN VAN DE KOSTBAARSTE 
GEBEURTENISSEN VAN UW LEVEN

Gelukkig hoeft u niet meteen in één 
keer contant af te rekenen. U mag daar 
tientallen jaren over doen. Daarbij geniet 
u dan van diverse fiscale voordelen. Aan 
het verkrijgen van een hypotheek zijn wel 
voorwaarden verbonden. Tevens zijn er 
zeer uiteenlopende hypotheekproducten. 
Aangezien u er jaren aan vastzit, is het zaak 
u zich hierover goed te laten voorlichten 
door een deskundige, hiervoor bevelen we 
hypotheekadviseur Van Loon aan. Al ruim 35 
jaar is Van Loon gespecialiseerd in financiële 
dienstverlening. Van Loon is aan geen enkele 
bank of financiële instelling verbonden en 
kan daardoor objectief adviseren. Door 
de centrale landelijke inkoop zijn scherpe 
aanbiedingen mogelijk van vrijwel alle 
geldverstrekkers.
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Technische omschrijving
INLEIDING 

Dit is een omschrijving van de woningen 
bij Hoeve Schoondonck. Wij vinden het 
belangrijk dat u een  goed beeld krijgt van 
de kwaliteit die u van ons mag verwachten. 

ALGEMEEN

De woningen worden gebouwd volgens 
de huidige wet- en regelgeving zoals het 
Bouwbesluit dat omschrijft. Voor deze 
woningen is de Woningborg Garantie- en 
waarborgregeling Nieuwbouw 2020 van 
toepassing. Dit betekent dat de aannemer 
bij de bouw moet voldoen aan de laatste 
eisen. 

CONSTRUCTIE EN FUNDERING

De woningen worden gefundeerd op staal. 
Onder de woningen is een kruipruimte 
aanwezig. De woningscheidende wanden 
worden opgebouwd uit kalkzandsteen. 
Op sommige plaatsen in de woningen 
wordt een stalen balk aangebracht om de 
constructie van het dak te verstevigen. De 
voor- en achtergevel worden uitgevoerd in 
een houtskeletbouwwand. Bij alle woningen 
wordt er een geïsoleerde dakconstructie 
toegepast. Waar de maatvoering tussen de 
wanden wordt aangegeven, is daarbij geen 
rekening gehouden met maattoleranties en 
wandafwerkingen. Alle maten zijn derhalve 
zogenoemde ‘circa maten’.

BINNENWANDEN

De niet dragende wanden in de 
woning worden uitgevoerd als lichte 
scheidingswanden door middel van 
cellenbeton- of gipsbetonblokken van 
minimaal 100 mm dik. Daarmee heeft u 
als koper de vrijheid om in de toekomst 
aanpassingen aan te brengen aan de 
woning.

DAKEN EN GEVELS

Het dak en de gevelbekleding worden 
uitgevoerd in platte dakpannen. Bij zestien 
woningen worden deze zwart en bij vier 
woningen natuurrood. Op de kopgevels 
van de woningen worden keramische tegels 
toegepast. De keramische tegels hebben 
een hout-look waardoor de woning een 
natuurlijke uitstraling krijgt die past in de 
omgeving.  

RAMEN EN DEUREN

De woningtoegangsdeur wordt uitgevoerd 
in een aluminium deur. De schuifdeur en 
raamkozijnen worden ook in aluminium 
uitgevoerd. Hierdoor hebben de kopers 
weinig onderhoud aan de raamkozijnen, 
schuifpui en voordeuren. De dakvensters 
op de eerste- en zolderverdieping 
worden houten Velux dakramen. De 
binnendeurkozijnen worden uitgevoerd in 
hout. De binnendeuren worden uitgevoerd 
als vlakke, stompe deuren.  De deuren en de 
kozijnen worden fabrieksmatig afgelakt.

De glasopeningen in de buitenkozijnen, 
(ramen en deuren) van de woning worden 
voorzien van transparant hoog rendement 
isolerende dubbele beglazing (HR++).

Voor het deurbeslag is er gekozen voor het 
merk Berkvens. U heeft hierbij de keuze uit 
6 verschillende types deurbeslag. Het hang 
en sluitwerk van de woning voldoet aan de 
eisen op het gebied van inbraakwerendheid, 
zoals die worden gesteld in het Bouwbesluit.

AFWERKINGEN

De wanden in de woning worden sausklaar 
opgeleverd, met uitzondering van de 
meterkast en trapkast en de wanden die 
voorzien zijn van tegelwerk. De trapkast 
wordt behangklaar opgeleverd. 

Behangklaar
Een wand is geschikt voor het aanbrengen 
van behang. Er wordt dus geen behang 
aangebracht. Kleine oneffenheden zijn 
toegestaan en dienen zelf te worden 
weggehaald. Dit conform de ‘oppervlakte-
beoordelings-criteria stukadoorswerk binnen’ 
groep 3.

Sausklaar
Een wand is geschikt voor het naderhand 
aanbrengen van een verflaag op gasbeton, 
kalkzandsteen danwel gipsblokken 
(wel eerst voorzien van voorstrijk). Dit 
conform ‘oppervlaktebeoordelingscriteria 
stukadoorswerk binnen’ groep 1 en/of 
afwerkingsniveau B bij toepassing  van 
gipskarton of vezelplaten.  

De wanden in de badkamer en het toilet 
worden tot plafond hoogte met tegels 
verlijmd. Deze tegels hebben een afmeting 
van 30 x 60 cm. Ook de vloeren in de 
badkamer en het toilet worden voorzien van 
tegels. Deze tegels hebben een afmeting 
van 60 x 60 cm. Er is gekozen voor het merk 
Villeroy & Boch. 

De overige vloeren in de woning worden 
voorzien van een dekvloer m.u.v. de 
vliering in bouwblok 3. De vloer heeft een 
vlakheidsklasse 4 tabel 1 – classificatie van de 
vlakheid NEN 2747. De dekvloer is gereed voor 
het aanbrengen van een vloerafwerking, 
voor sommige vloerafwerkingen kan nadere 
egalisatie nodig zijn.  

De trap van de begane grond naar de 
1e verdieping wordt uitgevoerd als een 
vurenhouten dichte trap.  Bij bouwblok 1 en 2 
wordt de trap van de 1e naar de 2e verdieping 
uitgevoerd als een open vurenhouten trap. Bij 
bouwblok 3 wordt er een vlizotrap geplaatst 
op de overloop van de eerste verdieping. 
Alle vaste trappen en traphekken worden 
fabrieksmatig wit gegrond. Dit houdt in dat 
de schroef en spijkergaten niet zijn gevuld en 
dat de trappen en hekwerken nog afgelakt 
moeten worden. 

De woningen voldoen aan de eisen van 
deze tijd. Alles is van een zeer hoge kwaliteit 
zoals de isolatie, vloerverwarming en  
wandafwerking. Bovendien wordt er gebruik 
gemaakt van aluminium kozijnen met hoog 
rendement glas. Door het gebruik van 
aluminium wordt u als bewoner nauwelijks 
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opgezadeld met onderhoud aan de kozijnen 
en buitendeuren. De onderhoudskosten zijn 
hier door beperkt.

KEUKEN

Voor de keuken is een stelpost opgenomen 
van € 7.000,- (inclusief btw en montage). 
Dit bedrag is te besteden bij de gekozen 
projectleverancier Clear Kitchen aan de 
Tolbrugstraat 8 te Breda. De plaatsing van 
de keuken vindt plaats na oplevering. 
Indien er geen keuken bij de geselecteerde 
leverancier wordt afgenomen, worden de 
leidingen en afvoeren afgedopt op de 
plaatsen zoals aangegeven op de tekening 
die in de definitieve verkoopmap zit. U 
ontvangt in dat geval 70% van de stelpost 
retour. De plaatsing van de keuken vindt 
eveneens plaats na oplevering van de 
woning. 

SANITAIR

Voor het sanitair is gekozen voor het merk 
Duravit de lijn Durastyle. De toiletruimte en de 
badkamer worden voorzien van standaard 
sanitair. De kleur van het keramische sanitair 
wordt standaard in het wit geplaatst.  

BERGINGEN EN PARKEERPLAATSEN

Bij iedere woning hoort een parkeerplaats en 
een berging. De parkeerplaats en de berging 
zijn overdekt. De overige 20 parkeerplekken 
blijven ongenummerd en zijn beschikbaar 
voor algemeen gebruik. Deze zijn aldus niet 
toegewezen aan een woning. 

INSTALLATIES

Er is een hybride installatie aangevraagd 
waarbij een gasgestookte HR CV-ketel 
installatie en een luchtwarmtepomp 
zorgen voor de verwarming, verkoeling en 
warmtapwaterbereiding. Wij dienen een 
voorbehoud te maken ten aanzien van 
wijzigingen, voortvloeiende uit de eisen 
van de overheid en/of nutsbedrijven. Bij 
de totstandkoming van dit document is de 
vergunning nog niet definitief.

In de verkeers-, de verblijfs-, de sanitaire 
ruimten en de zolders van bouwblok 1 
en 2 is vloerverwarming opgenomen. In 
de woonkamer is een hoofdthermostaat 
voorzien. De gehele vloerinstallatie is tevens 
geschikt voor vloerkoeling. Bij vloerkoeling 
gaat er bij opwarming van de woning koud 
water i.p.v. warmwater door de leidingen 
waardoor de temperatuur een paar graden 
kan worden verlaagd. 

De vliering van bouwblok 3 is onverwarmd 
en wordt niet voorzien van vloerverwarming.  
De badkamer is voorzien van een elektrische 
radiator als bijverwarming.

In de woning wordt een elektrische installatie 
aangelegd volgens de voorschriften van het 
elektriciteitsbedrijf. De installatie voldoet aan 
NEN 1010 en wordt aangebracht zoals op de 
tekeningen is aangegeven.

De aansluitpunten per ruimte zijn op de 
verkooptekening aangegeven. De aanleg- 
en aansluitkosten, alsmede de kosten 

voor ingebruikstelling met betrekking tot 
de elektrische installatie zijn in de koop-/
aanneemsom opgenomen.

ZONNEPANELEN 

Op het dak van de woningen worden 
zonnepanelen geplaatst die voor opwekking 
van elektriciteit zorgen. Het aantal panelen 
verschilt per woning.  

GROEN EN STRAATWERK

Het groen in en rondom Hoeve Schoondonck 
wordt ingericht door de civiele aannemer. 
Op de erfafscheidingen van het achter- en 
zijperceel worden groene beukenhagen 
geplaatst. De tuinen worden ontsloten 
middels een poort. Afhankelijk van het 
aanbrengen van de definitieve inrichting 
van het openbare gebied kan het zijn dat de 
woning bij oplevering nog niet bereikbaar 
is met een voertuig. We streven ernaar om 
binnen 4 weken na oplevering de bestrating 
gereed te hebben. 

MOESTUIN
 
De woningen op Hoeve Schoondonck gaan 
qua uitstraling en omgeving volledig op in de 
natuur. U als bewoner heeft de mogelijkheid 
om in de gezamenlijke moestuin groenten 
en fruit te verbouwen. Het voedsel dat 
verbouwd wordt, kan gebruikt worden 
om de dagelijkse consumptie van de 
supermarkten te verminderen, hierdoor hoeft 
u wellicht minder vaak met de auto naar de 
supermarkt.

STATUS ARTIST IMPRESSIONS 

De artist impressions zijn indicatief. Aan de 
artist impressions kunnen geen rechten 
worden ontleend. Ook de kleuren in de 
artist impressions kunnen mogelijk niet 
geheel representatief zijn voor de werkelijk 
toe te passen kleuren van de woningen en 
bijgebouwen.

TOT SLOT

In de brochure staan nog enkele onderdelen 
benoemd waar nog geen uitsluitsel over 
gegeven kan worden. In overleg met 
de gemeente Breda, de aannemer en 
onderaannemers kan het zijn dat enkele 
gekozen uitvoeringen niet mogelijk zijn. 
Om die reden is er enig voorbehoud bij de 
uitwerking van deze brochure en behouden 
we ons het recht voor zaken te wijzigen welke 
geen afbreuk zullen doen aan de kwaliteit.

Deze beschrijving is geen contractstuk 
maar dient enkel om inzicht te geven 
in de technische uitwerking van Hoeve 
Schoondonck. 
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impressie sanitair 

Sanitair
De hoogwaardige kwaliteit van de 
woningen vindt u ook terug in de 
afwerking van de badkamer en het 
toilet. De luxe afwerking is standaard 
in de prijs inbegrepen. In de basis is er 
namelijk voor het keramisch sanitair en 
de kranen van Duravit gekozen. 
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Als Aan de Stegge Roosendaal realiseren wij vanuit de marktpijlers “Wonen, Zorg en Bijzonder 
vastgoed” onze projecten voor beleggers, projectontwikkelaars en woningcorporaties. Dit 
doen wij vanuit onze kernwaarden inleven, samenwerken, resultaat boeken en daar plezier 
aan beleven.

Vanuit onze passie willen wij 
een bijdrage leveren aan een 
mooiere en betere leefomgeving. 
We adviseren, ontwikkelen en 
realiseren vastgoedprojecten waar 
we trots op willen en kunnen zijn. 
Niet de stenen maar de mensen 
staan centraal. Door te luisteren en 
ons te verdiepen in onze klanten 
en hun leefomgeving komen we 
met oplossingen die er toe doen. 
Zo ook bij de transformatie van 
Landgoed De Klokkenberg in 
Breda. Een transformatie waar we 
als ADSR enorm trots op zijn! Als 
bouwpartner zijn we betrokken 
geweest bij alle voorgaande 
fasen van de transformatie van dit 
monumentale complex naar een 
nieuwe woonomgeving. Daarom 
zijn wij ook erg enthousiast dat 
wij de nieuwbouw fase “Hoeve 
Schoondonck”, onderdeel van 

Landgoed De Klokkenberg, mogen 
realiseren. De 20 unieke woningen 
van Hoeve Schoondonck bevatten 
een specifiek ontwerp waarmee wij 
als ADSR wederom onze expertise 
kunnen laten zien. 

Samen waardevol vastgoed 
realiseren, waarin mensen met trots 
wonen, werken en samenkomen, 
DAT IS ADSR.

Een partnership met onze 
opdrachtgever is een duurzame 
basis voor het ontwikkelen van 
ideeën naar unieke vastgoed-
projecten. Wij begrijpen de 
wensen van onze opdrachtgever 
en zorgen dat de juiste specialisten 
aan tafel zitten om die te realiseren. 
Meedenken, vindingrijk zijn, risico’s 
goed afstemmen en wendbaar 
zijn, zijn de ingrediënten die zorgen 

voor de gewenste resultaten 
voor beide partijen. Dat is samen 
waardevol vastgoed realiseren, 
DAT IS ADSR!

Aan de Stegge Roosendaal
Elementweg 2
4706 NN Roosendaal
T. 0165 - 560 602 

www.adsr.nl
info@adsr.nl

Aan de Stegge Roosendaal
Thuis in bouwen, dat is ADSR 

Een huis hoort een thuis te zijn. Het is meer dan een stapel stenen. Soms woont u jarenlang 
in hetzelfde huis en soms, door veranderingen, wilt u van een andere plek uw thuis maken. 
Hoe dan ook: uw wens om te veranderen van woonomgeving is altijd heel persoonlijk. Dit 
persoonlijke aspect staat bij ons makelaarsteam altijd voorop. 

Wij vinden het bijzonder belangrijk 
om uw beweegredenen, wensen 
en eisen om te verhuizen te kennen. 
De klik met u, het juiste gevoel en 
onze ervaring, kennis en kunde, 
maken dat we maatwerk kunnen 
leveren en samen succesvol 
kunnen zijn. 

Deze overtuiging en het daarbij 
behorende inlevingsvermogen, 
zorgen ervoor dat de verkoop- 
en aankoopbegeleiding via ons 
kantoor zo onderscheidend en 
vooral heel persoonlijk is. Met als 
doel het maximale resultaat voor u!

Wij zijn al vanaf 1932 actief in 
de regio Breda en zijn daardoor 
uitstekend ingevoerd in ons 
marktgebied. Zowel bij de aankoop 
als de verkoop van uw huis wordt u 
bij ons bijgestaan door gedreven 
en enthousiaste professionals met 
passie voor het vak, veel lokale 
expertise en een breed netwerk. 
Uw belang staat hierbij voorop en 
we gaan uitsluitend voor het beste 
resultaat!

Bent u geïnteresseerd in een 
woning op Hoeve Schoondonck  
en wilt u graag advies over de 
verkoop van uw huidige woning? 

We denken graag met u mee over 
de beste aanpak. Bel ons voor 
het maken van een vrijblijvende 
afspraak. Wij komen graag bij u 
langs! 

Schonck, Schul & Compagnie
Fatimastraat 1
4834 XT Breda
T.  076 - 56 56 056

www.schonckschul.com
info@schonckschul.com

Schonck, Schul & Compagnie
Schonck, schul & Compagnie Makelaardij
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Een onafhankelijk financieel advieskantoor met maar dan 20 jaar ervaring ruim 10.000 klanten 
hebben inmiddels gebruik gemaakt van onze diensten. 

Een nieuwe woning op het oog? 
Daar komt veel bij kijken. Denk 
aan de verkoop van de huidige 
woning en financiering van de 
nieuwe woning. Zeker in een 
nieuwbouwsituatie is het verstandig 
deze zaken goed op elkaar af te 
stemmen. 

Voor de sleutel daadwerkelijk in 
het slot kan, moet er het een en 
ander geregeld worden. Van Loon 
helpt je met plezier om veel van 
deze zaken af te handelen. Samen 
verkennen we de mogelijkheden 
voor de financiering en 
beantwoorden we al je vragen. 
Onze hypotheekadviseurs zijn goed 
op de hoogte van de markt en alle 
aanbiedingen en maken altijd het 
best passende hypotheekvoorstel, 
voor elke persoonlijke situatie. 

Ook het verzekeren van de nieuwe 
woning is belangrijk. Om zo optimaal 
mogelijk te kunnen genieten van 
je nieuwe woning is het slim om 
al tijdens het aankoopproces 
naar alle mogelijkheden voor 
de benodigde verzekeringen te 
kijken. Wij vertellen je er graag alles 
over, van woonhuisverzekering, 
inboedelverzekering en glas- 
verzekering tot aan de levens-
verzekering. 

Van Loon is een zeer betrouwbare 
partner op het gebied van 
hypotheken en verzekeringen. Wij 
zijn betrokken, onafhankelijk en 
nemen de tijd voor een advies dat 
bij je past. Heb je interesse in een 
adviesgesprek? Neem vrijblijvend 
contact op; ons team van adviseurs 
staat voor je klaar! 

Van Loon
Nieuwe Boschstraat 40 
4811 CZ Breda
T. 076 - 56 58 551

www.van-loon.nl
info@van-loon.nl

Van Loon
voor al uw financiële zaken

Het omvormen van het schitterende gebouw en landschap van Landgoed De Klokkenberg tot 
een unieke woonomgeving is voor RIENKS architects een eervolle opdracht. 

Iedere Bredanaar kent De 
Klokkenberg. Eerst als sanatorium 
en later (onder andere) als 
centrum voor hartchirurgie. Om 
De Klokkenberg te kunnen blijven 
herinneren is het van belang 
dat het weer onderdeel van het 
dagelijkse leven in de stad wordt 
na jaren van leegstand. Aan ons 
de taak dit met visie en respect 
vorm te geven.

Bij eerdere projecten is dit 
uitgangspunt ook gehanteerd. 
Bijvoorbeeld in ons plan ‘De Kroon’, 
een voormalig schoolgebouw 
aan de Verbeetenstraat in Breda. 
Voor ontwikkelaar Richard Schul 
was het zien van dit project 

reden ons uit te nodigen voor 
de architectenselectie voor 
Landgoed De Klokkenberg. 

Onderdeel van het totale 
Landgoed De Klokkenberg is de 
voormalige Hoeve Schoondonck. 
Ons concept voor de nieuwbouw 
van deze woningen is gebaseerd 
op het maken van een landelijk 
gelegen buurtschapje. De 
vormgeving, ruimtelijke opzet 
en materialisering voegen zich 
naadloos in het landschappelijke 
karakter hiervan.

Naast erfgoedprojecten werken 
we ook aan nieuwbouwprojecten 
zoals scholen, woningen, kantoren 

en bedrijfsgebouwen. U kent er 
vast een paar: de gebouwen van 
Avans Hogeschool, het Stedelijk 
Gymnasium, Bluekens Volvo en 
Kunstacademie St. Joost. Check 
onze website voor meer informatie 
over ons architectenbureau en de 
gebouwen die we ontwerpen. En 
wilt u meer weten over ons bureau 
of over onze visie bel dan gerust.

Marcel Snellenberg
RIENKS Architects 

Marcel Snellenberg, 
RIENKS Architects
Jan van Polanenkade 26B1
4811 KM Breda
T. 076 - 52 39 320

www.RIENKSarchitects.nl
info@RIENKSarchitect
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MTD landschapsarchitecten gevestigd in ‘s-Hertogenbosch is een ontwerpbureau voor de 
buitenruimte in de meest brede zin en staat sinds 1998 onder leiding van Frank Meijer, Han 
Thijssen en Ruud Dubbeld. 

Het bureau werkt aan plannen 
voor zowel het landelijk als het 
stedelijk gebied; op diverse 
schaalniveaus. Steeds wordt 
er gezocht naar initiërende 
en voorwaardenscheppende 
plannen. De projecten betreffen 
stedelijke opgaven als pleinen, 
straten, stedenbouwkundige 
in- en uitbreidingen en meer 
landschappelijke opgaven 
als parken, landgoederen, 
bedrijfslandschappen en 
infrastructurele projecten. Steeds 
vaker betreffen de opgaven echter 
ook innovatieve, strategische 
plannen, waarbinnen coalities 
worden gesmeed tussen meerdere 
opdrachtgevende partijen. 
Opdrachtgevers zijn overheden, 
ontwikkelaars, bedrijven, 
instellingen en particulieren.

Vanwege een eerdere 
samenwerking voor het nieuwe 
woongebied Marckhoek en de 
ervaring in het herontwikkelen 
van monumentale complexen 
heeft MTD een stedenbouwkundig 
plan opgesteld voor Landgoed 
De Klokkenberg en dit uitgewerkt 
in een integraal inrichtingsplan 
voor de openbare ruimte:  een 
zogeheten ‘Gesammt-kunstwerk’.  

Als onderdeel van Landgoed 
De Klokkenberg bevindt zich 
op steenworp afstand de 
Hoeve Schoondonck in het 
unieke beeklandschap, waar 
duurzaamheid, natuur, landschap 
en ecologie de kernwoorden zijn 
voor deze nieuw te ontwikkelen 
kleinschalige  woongemeenschap. 

De groene kwaliteiten van het 
omliggende landschap zijn 
geïntegreerd en versterkt in 
het inrichtingsplan. Innovatieve 
maatregelen zoals het toepassen 
van zonnepanelen en het 
opwekken van windenergie d.m.v. 
een windmolen zorgen voor een 
duurzaam karakter, met een 
uniek uitzicht op de majestueuze 
voorgevel van De Klokkenberg.

MTD landschapsarchitecten
Zuid-Willemsvaart 142
5211 NW  ‘s-Hertogenbosch
T. 073 - 612 50 33

www.mtdls.nl
mtd@mtdls.nl

MTD
Landschaparchitecten

Van boxsel engineering is een adviesbureau met 50 jaar ervaring op het gebied van ontwerpen 
van gebouwconstructies.

Wij werken graag aan plannen 
met ontwikkelaars, aannemers, 
w o n i n g b o u w v e r e n i g i n g e n , 
architecten en particulieren, 
als inventiviteit, creativiteit en 
de instelling om samen iets 
moois te maken voorop staan. 
Sinds ons bestaan hebben wij 
in heel Nederland aan vele 
prachtige projecten onze 
bijdrage mogen leveren.

Vanuit onze ervaring en interesse 
in het duurzaam transformeren van 
bestaand vastgoed, om hiermee 
ook voor toekomstige generaties 
de historie niet verloren te laten 
gaan, zijn wij betrokken geraakt 
bij De Klokkenberg. Een uniek 
gebouw, op een unieke locatie die 
voor Bredanaars maar ook voor 
mensen ver daarbuiten een

bekend fenomeen is. Wij zijn 
derhalve ook erg trots dat wij nu bij 
Hoeve Schoondonck onze bijdrage 
mogen leveren. 

Hoeve Schoondonck is een 
schitterend plan. Het is een unieke 
aanvulling op het Landgoed De 
Klokkenberg. Met groot gevoel 
voor de historie van deze locatie 
is dit plan bedacht en ontworpen. 
Ook hiervoor is door ons een 
deugdelijke constructie berekend: 
letterlijk het fundament en de basis 
van uw toekomstig woongenot.

Het is altijd een groot plezier om 
hieraan te mogen bijdragen.

Van Boxsel Engineering bv
Beneluxweg 13
4904 SJ Oosterhout
T. 0162 - 451 280 

www.vanboxsel.nl
info@vanboxsel.nl

Van Boxsel Engineering 
Adviesbureau
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Visscher Bouw en Installatie Advies BV is een advies- en ontwerp bureau voor technische 
installaties. Wij hebben er ons vak van gemaakt om uw wensen te vertalen in technische 
oplossingen. Ieder project start met een adviestraject. We onderzoeken welke bouwkundige- 
en installatietechnische voorzieningen nodig zijn om te voldoen aan uw wensen en aan alle 
relevante wet- en regelgeving.  

Tijdens de uitvoering verzorgen 
wij het projectmanagement. We 
coördineren de uitvoering van de 
werkzaamheden en verzorgen ook 
de inspectie- en de oplevering 
van de technische installaties. 
Zodoende kunnen wij garanderen 
dat onze oplossingen geheel 
aansluiten bij uw wensen.  

Visscher Bouw en Installatie 
Advies BV werkt landelijk voor een 
selecte groep met professionele 
opdrachtgevers waaronder 
Schonck, Schul en Compagnie & 
Langoed De Klokkenberg. Voor 
het vinden van het juiste installatie 
concept of het ontwikkelen 
daarvan is Visscher Bouw en 

Installatie Advies BV een vaste 
adviseur én ontwikkelingspartner. 

Met ons ontwerp voor de technische 
installaties sluiten we daar naadloos 
bij aan. De klimaatinstallaties 
worden nu gereed gemaakt voor 
de toekomstige energie-tranisitie, 
waarbij gas niet langer wordt 
gebruikt voor de verwarming  en 
de warmwaterbereiding van uw 
woning.  

Zodoende creëren wij nu 
de installatie technische 
randvoorwaarden waarmee u 
een bijdrage kunt leveren aan 
de reductie van de CO2 -emissie. 
Samen bouwen we zodoende aan 

een nieuwe- en duurzame toekomst 
voor Hoeve Schoondonck. 

Visscher Bouw en Installatie Advies BV
Postbus 336
8000 AH  Zwolle
T. 06 55 36 40 59

www.visscher-advies.nl
post@visscher-advies.nl

Henk-Jan Visscher
Visscher Bouw en Installatie Advies BV

Sulzer Notariaat is een dynamisch all-round notariskantoor met specialistische kennis met 
name op de notariële rechtsgebieden onroerend goed, ondernemingsrecht en familierecht/
estate planning. 

Sulzer Notariaat heeft vele 
( v e r ) n i e u w b o u w - p r o j e c t e n 
notarieel begeleid, waaronder 
spraakmakende projecten in  
en rond Breda, zoals het 
Wagemakerspark, Buitenplaats 
Marckhoek, Tuindorp Baarschot, 
Hotel Nassau en Landgoed De 
Klokkenberg. 

Sulzer Notariaat is bij deze 
bijzondere projecten altijd van 
het begin af aan betrokken 
geweest, hierdoor kunnen wij op 
een veel meer betrokken wijze 
adviseren. Wij zien het als een 
uitdaging om ook nu weer als 
notariskantoor bij de ontwikkeling 
van een bijzondere bouwkundige 
parel betrokken te worden.

Wij beperken ons niet tot het 
opstellen van de eigendomsakte, 
maar wij zijn als notaris en juridisch 
adviseur betrokken bij het 
opstellen en bedenken van alle 
structuren en regels die Hoeve 
Schoondonck een uiterst plezierige 
woonomgeving gaan maken. 

Graag zal het team van Sulzer 
Notariaat ruimschoots tijd en 
aandacht aan alle kopers 
besteden om, naast gedegen 
werk, de ondertekening van de 
eigendomsakte tot een feestelijke 
en heugelijke gebeurtenis te 
maken. Daarbij zijn de kopers 
ook steeds uitgenodigd om alle 
andere vragen op notarieel 
gebied aan ons te stellen.

Sulzer Notariaat
Sophiastraat 20
4811 EK Breda
T. 076 - 523 60 10

www.sulzernotariaat.nl 
contact@sulzernotariaat.nl

Sulzer Notariaat
Bouwen op een stevig juridisch fundament
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Verkoop en 
informatie

Schonck, Schul & Compagnie Nieuwbouwmakelaardij
Fatimastraat 1     4834 XT     Breda

Tel: 076 56 56 056
nieuwbouw@schonckschul.com
www.schonckschul.com

Bas Korving
Tel: 06 10 13 52 60
b.korving@schonckschul.com

Inge Vermeeren
Tel: 06 57 83 11 47
i.vermeeren@schonckschul.com

Concept:
Yves Schul
Isabella Siemons
i.siemons@schonckschul.com

Disclaimer; Deze brochure is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. De informatie in de brochure is geheel vrijblijvend, uitsluitend 
bestemd voor geadresseerde en niet bedoeld als een aanbod. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige 
onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Het is ons niet 
gelukt om van alle getoonde afbeeldingen en ander beeldmateriaal de rechthebbenden te achterhalen. Wilt u hierop reageren, neemt u dan 
contact met ons op.
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