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Voorwoord

Op de plek van de Been Slaapadviseurs aan de Bisschopsmolenstraat komt volgend jaar Residentie de Been,
een luxe appartementencomplex waar u prachtig zult wonen. Zodra de laatste formaliteiten afgehandeld zijn
kan het huidige pand gesloopt worden om ruimte te maken voor ‘Residentie de Been’.

Het gebouw bestaat uit een mix van appartementen in verschillende groottes, variërend tussen de 86,3 m2 en 120 m2
.Elk appartement heeft een eigen parkeerplek onder een carport en een ruime berging aan de achterzijde van het
gebouw op een afgesloten terrein.

De appartementen zullen voorzien worden van de nieuwste duurzaamheidstechniek en zullen volledig gasloos
worden opgeleverd. Ieder appartement heeft een eigen warmtepomp in combinatie met zonnepanelen. Meer
informatie hierover kunt u opvragen bij Agnes Tomesen Makelaardij, wij helpen u graag. Op de volgende pagina’s
treft u verdere informatie per appartement en de verschillende types.
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Omgeving & locatie

De Bisschopsmolenstraat is één van de oudste en
een echte authentieke winkelstraat van Etten-Leur.
Van uitzendbureaus, kappers tot leuke boetiekjes,
lunchrooms, restaurants en kledingzaken. Alles op
een steenworp afstand.

De appartementen komen in een levendige
omgeving. De deur uit en je bent in het bruisende
Etten-Leur. Ga om de hoek naar de film of het
theater. Struin langs de markt of zoek de rust op
in het Oderkerkpark. Etten-Leur heeft het allemaal.
Van oudsher een dorp maar met stadse allure.
Ontdek het zelf.
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Nieuwe Nobelaer
Markt
Winkelhart
Bioscoop
Oderkerkpark
De Banakker zwembad
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Begane grond

Op de begane grond zullen er 3 schitterende

Fase 2

appartementen worden gevestigd. De twee op de
begane grond zijn via de centrale entree te
bereiken, en het andere appartement via de zij

Pakhuis
1920

entree De appartementen hebben daarnaast
alle 3 de beschikking over een tuin.

Kenmerken
• 3-kamer appartementen

1

• Bereikbaar vanuit parkeerterrein
• Ieder appartement heeft een eigen
Eigen terrein

2

parkeerplaats op het afgesloten parkeerterrein
• Berging vanuit de tuin te bereiken
• Appartement 1 is ca. 115 m²
• Appartement 2 is ca. 87 m²
• Appartement 3 is ca. 120 m²
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Eerste verdieping

Vanuit de centrale entree of de zij entree kunt u via een

Fase 2

lift of de trapopgang de 1e verdieping bereiken.
Hier zullen 3 appartementen worden gevestigd.
Pakhuis
1920

De appartementen hebben een mooi zonnig balkon.

Kenmerken
• 3 ruime appartementen met een ruim balkon
• Ieder appartement heeft een eigen parkeerplaats

4

op het afgesloten parkeerterrein
• Ruime berging die vanuit het parkeerterrein

• Appartement 4 van ca. 115 m²

5

• Appartement 5 van ca. 98 m²
• Appartement 6 van ca. 119 m²

6
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Eigen terrein

bereikbaar is

Tweede verdieping

Vanuit de centrale entree of de zij entree kunt u

Fase 2

via een lift of de trapopgang de 2e verdieping
bereiken. Hier zullen 3 appartementen worden
gevestigd. De appartementen hebben een mooi

Pakhuis
1920

zonnig balkon.

Kenmerken

7

• 3 appartementen met een ruim balkon
• Ieder appartement heeft een eigen
Eigen terrein

8

parkeerplaats op afgesloten parkeerterrein.
• Ruime berging bereikbaar vanuit het
parkeerterrein bereikbaar
• Appartement 7 van ca. 114 m²
• Appartement 8 van ca. 97 m²

9

• Appartement 9 van ca. 118 m²
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Appartement

1

Kenmerken
• Woonoppervlakte van ca. 115 m²
• Woonkamer met open keuken van ca. 56 m²
• Twee riante slaapkamers
• Ruime achtertuin
• Eigen parkeerplaats onder carport
• Berging bereikbaar vanuit achtertuin
• Verkoopprijs € 465.000 v.o.n.
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1

Appartement 1 - Begane grond

Eigen terrein

2

3
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Appartement

2

Kenmerken
• Woonoppervlakte van ca. 87 m²
• Woonkamer met open keuken van ca. 35 m²
• Twee riante slaapkamers
• Ruime achtertuin
• Eigen parkeerplaats onder carport
• Berging bereikbaar vanuit achtertuin
• Verkoopprijs € 356.000 v.o.n.
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Appartement 2 - Begane grond

Eigen terrein
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3
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Appartement

3

Kenmerken
• Woonoppervlakte van ca. 120 m²
• Woonkamer met open keuken van ca. 59 m²
• Twee riante slaapkamers
• Ruime achtertuin
• Eigen parkeerplaats onder carport
• Berging bereikbaar vanuit achtertuin
• Verkoopprijs € 485.000 v.o.n.
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Appartement 3 - Begane grond

Eigen terrein

2

3
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Appartement

4

Dit unieke appartement met 2 slaapkamers en 1 badkamer strekt zich uit over
een oppervlakte van 115 m2. Het terras loopt over de gehele breedte van het
appartement. Vanuit de ruime hal bereikt men de woonkamer en keuken.

20

21

Appartement

4

Kenmerken
• Woonoppervlakte van ca. 115 m²
• Woonkamer met open keuken van ca. 58 m²
• Twee riante slaapkamers
• Groot dakterras
• Eigen parkeerplaats onder carport
• Verkoopprijs € 459.000 v.o.n.
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Appartement 4 - Eerste verdieping
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Eigen terrein

5
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Appartement

5

Kenmerken
• Woonoppervlakte van ca. 98 m²
• Woonkamer met open keuken van ca. 35 m²
• Twee riante slaapkamers
• Groot dakterras
• Eigen parkeerplaats onder carport
• Verkoopprijs € 396.900 v.o.n.
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Appartement 5 - Eerste verdieping
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Appartement

6

Kenmerken
• Woonoppervlakte van ca. 119 m²
• Woonkamer met open keuken van ca. 60 m²
• Twee riante slaapkamers
• Groot dakterras
• Eigen parkeerplaats onder carport
• Verkoopprijs € 475.500 v.o.n.
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Appartement 6 - Eerste verdieping
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Appartement

7

Appartement 7 kenmerkt zich door de ruimtelijke opzet dit geeft een heel transparant
gevoel. In de prachtige living is ruimte genoeg om eigen plekjes te creëren. Samen met
de lichtstraat, de open deuren en ramen krijg je veel daglicht binnen.

Aan de achterzijde van het appartement is een zeer ruim balkon waar u heerlijk kunt
ontspannen met een boek of een goed glas wijn.
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Appartement

7

Kenmerken
• Woonoppervlakte van ca. 114 m²
• Woonkamer met open keuken van ca. 56 m²
• Twee riante slaapkamers
• Groot dakterras
• Eigen parkeerplaats onder carport
• Verkoopprijs € 449.500 v.o.n.
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Appartement 7 - Tweede verdieping
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Appartement

8

Kenmerken
• Woonoppervlakte van ca. 97 m²
• Woonkamer met open keuken van ca. 34 m²
• Twee riante slaapkamers
• Groot dakterras
• Eigen parkeerplaats onder carport
• Verkoopprijs € 387.300 v.o.n.
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Appartement 8 - Tweede verdieping
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Appartement

9

Kenmerken
• Woonoppervlakte van ca. 118 m²
• Woonkamer met open keuken van ca. 58 m²
• Twee riante slaapkamers
• Groot dakterras
• Eigen parkeerplaats onder carport
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Aankoopinformatie
INLEIDING EN ALGEMENE INFORMATIE OVER DE AANKOOP
U staat voor een belangrijke beslissing, namelijk de aankoop van
een appartement. Een grote stap, die vermoedelijk na veel wikken
en wegen genomen wordt. Over de kwaliteit van het appartement
hoeft u zich geen zorgen te maken. De bouw en controle daarop is
in goede handen.

MATERIAAL EN AFWERKLIJST
Peil
Het Peil, waaruit alle hoogte worden gemeten komt overeen met
bovenkant afgewerkte vloer van de begane grondvloer. Hoogte van
het Peil wordt aangegeven door de gemeente.
Grondwerken
De nodige grondwerken worden uitgevoerd voor fundering, vloeren,
kabels, leidingen en bestratingen welke een onderdeel vormen van
deze technische omschrijving.
Rioleringswerken / Hemelwaterafvoeren
Algemeen: De aanleg- en aansluitkosten van de riolering en de
kosten van de ingebruikstellingen zijn in de aanneemsom begrepen.
Buitenriolering: Er wordt een gescheiden rioleringssysteem
toegepast. De rioleringsleidingen zijn van kunststof en hebben
voldoende doorsnede. Het rioleringssysteem wordt ontlucht en
voorzien van de nodige stankafsluiters, ontstoppingsmogelijkheden
en nodige hulpstukken.
Hemelwaterafvoeren: De hemelwaterafvoeren welke tegen de
gevels gemonteerd zijn, worden uitgevoerd in zink en pvc.
Fundering
De fundering van de appartementen zal bestaan uit een palen fundering. E.e.a. na goedkeuring door Bouw- en Woningtoezicht van de
gemeente.
Metselwerken
Funderingsmetselwerk: Alle metselwerken vanaf de fundering
tot onder het maaiveld worden uitgevoerd in kalkzandsteen of
betonsteen.
Buitengevels: De buitengevels van de appartementen worden
uitgevoerd in gevelsteen conform kleur- en materiaalstaat. In het
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metselwerk worden daar waar noodzakelijk dilataties aangebracht.
Isolatie: Voor de isolatie van de buitengevels wordt isolatiemateriaal
van voldoende dikte en met voldoende isolerend vermogen
toegepast.
Binnenmuren: Alle binnenspouwbladen en constructieve wanden
worden uitgevoerd in kalkzandsteen.
Separatiewanden: Alle overige lichte scheidingswanden worden
uitgevoerd in gipssysteem of cellenbeton wanden.
Raamdorpels: Onder de buitenraamkozijnen van de appartementen
wordt de onderdorpel in hardsteen toegepast.
Voegwerken
Alle buitengevels worden gevoegd, kleur van de voeg in overleg met
de architect.
Prefab Beton
Diversen: Waar constructief nodig worden betonnen lateien
aangebracht, e.e.a. volgens tekeningen.
Vloeren
Begane grond vloer: De begane grondvloeren worden uitgevoerd
in een geïsoleerde betonnen systeemvloer, volgens de tekeningen
en berekeningen van de constructeur en fabrikant.
Verdiepingsvloeren: De verdiepingsvloeren worden uitgevoerd in
betonnen systeemvloeren volgens de tekeningen en berekeningen
van de constructeur en fabrikant.
Dakvloeren: De platte daken worden uitgevoerd in betonnen
systeemvloeren en voorzien van voldoende dikte en isolerend
vermogen, een en ander volgens tekeningen en berekeningen van
de betreffende fabrikant.							
Hellende daken: Het hellend dak van de appartementen wordt
uitgevoerd met geïsoleerde dakelementen van voldoende dikte
en isolerend vermogen, een en ander volgens tekeningen en
berekeningen van de betreffende fabrikant.
Dakkapellen: Daken en wanden van de dakkapellen worden uitgevoerd met geïsoleerde elementen van voldoende dikte en isolerend
vermogen, een en ander volgens tekeningen en berekeningen van
de betreffende fabrikant.
Tussendaken: De tussen dakvakken tussen de verschillende appartementen worden afgewerkt met zink. Volgens opgave architect.

Dakafwerking
Dakbedekking: De hellende daken worden voorzien van keramische
dakpannen met de nodige hulpstukken, in de kleur volgens opgave
van de architect. De platte daken worden afgewerkt met bitumen of
gelijkwaardige dakbedekking, met isolatie van voldoende dikte en
isolerend vermogen.
Dakkapellen
Dakkapellen worden uitgevoerd met kunststof kozijnen zoals de
gevelkozijnen, de zijwangen worden bekleed met keralite gevelbekleding (kunststof).
Staalconstructies
Diversen: Voor de opvang van vloer- en gevelconstructies worden,
daar waar nodig, stalen kolommen en lateien aangebracht, voorzien
van de nodige verankeringen, een en ander volgens opgave van de
constructeur. Huisnummer borden, verzamelborden en representatieve brievenkasten worden nabij de entree aangebracht.
Ventilatievoorzieningen
Elk appartement wordt voorzien van een individueel gebalanceerd
ventilatiesysteem met warmteterugwinning. In de badkamer wordt
een handbediening geplaatst. Voor de aan- en afvoer van de lucht
uit de verschillende vertrekken zullen de vereiste standaard roosters
worden toegepast. De toevoer van ventilatielucht in badruimte(n)
geschiedt door middel van openingen onder de deuren. De spouwmuren worden geventileerd d.m.v. open stootvoegen met kunststof
stootvoegroosters.
Kozijnen
Gevelkozijnen: Alle gevelkozijnen worden uitgevoerd in kunststof
kozijnen met het K-Vision model met HVL verbinding. Kleur volgens
de kleur en materiaal staat. Deze worden geleverd met HR++ 2 zijdig
gelaagd glas. De kozijnen voorzien van degelijk hang- en sluitwerk
dat voldoet aan SKG**.
Binnendeurkozijnen: Alle binnendeur kozijnen worden uitgevoerd
in opdek montage kozijnen met opdekdeuren wit gelakt.
Aangeleverd vanuit de fabriek. Ter plaatse van de binnendeuren
(m.u.v. de deuren in toilet en
badruimte(n)) worden geen dorpels aangebracht.

Trappen en Balustraden
Trappen: De trappen in het trappenhuis, worden uitgevoerd in een
prefab betontrap.
Balustraden: De balustraden op de balkons worden uitgevoerd in
gepoedercoat staal.

Beglazing en Schilderwerk / Behang
Beglazing: Zie kozijnen en metaalwerken.
Schilderwerk: Alle, niet anders omschreven, in het zicht blijvende
houten onderdelen zullen dekkend worden geschilderd.
Behang: Er wordt geen behang geleverd en aangebracht.

Vloer-, Wand- en Plafond afwerkingen
Vloerafwerking: In de badkamer en toiletruimte worden vloertegels
toegepast van 300x300 mm, Voor de aankoop van de vloertegels is
een stelpost opgenomen van € 35,- m2 incl. btw.
Het aanbrengen van een afwijkende / andere afmeting tegel, of in
ander verband dan standaard, kan een meerprijs geven.
In alle overige ruimten, m.u.v. meterkasten, zijn cementdekvloeren
voorzien.
Wandenafwerkingen: In de badkamer en toiletruimte worden
wandtegels toegepast tot plafond.
Afmetingen tegels 200x200 of 200x250 mm. Voor de aankoop van
de wandtegels is een stelpost opgenomen van €30,- m2 incl. btw.
Het aanbrengen van een afwijkende / andere afmeting tegel, of in
ander verband dan standaard, kan een meerprijs geven.

Diversen
Vloerplinten 12x70 mm wit gegrond worden los geleverd t.b.v. alle
wanden in de woningen met uitzondering van de badkamers en
wc’s.

Overige ruimtes
Wandafwerking: Alle wanden worden schilderklaar pleisterwerk.
Men dient er rekening mee te houden dat als je de muren wilt sauzen je het stucwerk nog lichtjes op moet schuren. Wanden in entree
en trappenhuis bestaan uit spuitwerk.
Plafondafwerking: De plafonds in de woningen, m.u.v. de meterkasten, worden afgewerkt met spuitwerk. De plafonds in de entree en
trappenhuizen worden eveneens uitgevoerd in spuitwerk. De hellende daken worden voorzien van gipsplaten en deze worden ook afgewerkt met spuitwerk.
Diversen: Onder raamkozijnen met een stenen borstwering worden
aan de binnenzijde hardsteen vensterbanken toegepast. De breedte
is afhankelijk van de muurdikte.
Aanrecht en opstelplaats kooktoestel
De appartementen worden opgeleverd zonder keuken. De door u
zelf te plaatsen keuken dient voorzien te zijn van een recirculatie afzuigkap en elektrisch kooktoestel. Voor keuken apparatuur wordt
aan elektra voorzien, stroompunt, kookplaat, vaatwasser, combi
oven, afzuigkap, koelvrieskast.

Alle aansluitingen van de binnendeur kozijnen met het stucwerk
worden voorzien van standaard koplat 12x45mm schuin afgevlakt.
Onder alle raamkozijnen komen gezoete hardstenen vensterbanken.
De breedte is afhankelijk van de diepte van de binnenmuren.
Onder de deuren van de badkamer, wc’s en de meterkast worden
hardstenen dorpels toegepast.

Water installatie
Waterleidingen: De aanleg- en aansluitkosten van de water installatie en de kosten van de ingebruikstelling zijn in de aanneemsom begrepen. De koud waterleiding wordt gelegd vanaf de meterkast. De
waterleiding is afsluitbaar en aftapbaar. Achtereenvolgens worden in
de appartementen de onderstaande koud- en warmwater tappunten
aangelegd / aangesloten.
De volgende koud water tappunten worden aangesloten:
• Koudwaterleiding naar de keuken wordt aangelegd
(aansluiten keuken niet opgenomen)
• Toilet en fonteintje in de toiletruimte
• Wastafel en douche in de badkamer
• Aansluitpunt wasmachine
De volgende warmwater tappunten worden aangesloten:
• Warmwaterleiding naar de keuken wordt afgedopt aangelegd
(aansluiten keuken niet opgenomen)
• Wastafel en douche in badkamer

Installatiewerk
Verwarmingsinstallatie
Elk appartement wordt voorzien van een individuele warmtepompinstallatie en boiler ten behoeve van warmwatervoorziening.
Warmteafgifte gebeurt door middel van lage temperatuur vloerverwarming. De temperatuurregeling vindt plaats door middel van een
kamerthermostaat en naregeling in de slaapkamers en badkamer.
Onderste temperaturen kunnen worden gehandhaafd bij
gelijktijdige verwarming van alle vertrekken
Entree
18 graden
Woonkamer / keuken
20 graden
Badkamer
22 graden
Slaapkamers
20 graden
Berging
18 graden
Toilet
18 graden
De gekozen warmtepomp heeft een nominaal vermogen dat voldoende is om de bovengenoemde waarden te kunnen garanderen.
Verdelers verwarming worden nog nader bepaald door de installateur.

Warmwatertoestellen: Als warmwatervoorziening wordt gebruik
gemaakt van een boiler als omschreven onder het hoofdstuk verwarmingsinstallatie.
Verwarming middels vloerverwarming.
Sanitair
Al het sanitair van een goede kwaliteit in de kleur wit wordt geleverd
en aangesloten op de riolering. Onderstaand sanitair wordt standaard geleverd.
In de toiletruimte(n):
• Vrij hangend toilet (hoogte in overleg met koper) met
inbouwreservoir, compleet met kunststof zitting en deksel
• Fontein compleet met koudwaterkraan en afvoer
In de badruimte(n):
• Compleet dubbele wastafel met spiegel en kraan
• Draingoot met thermostaatkraan, glijstang en slang met
douchekop
Overig sanitaire voorzieningen:
• Kraan t.b.v. wasmachine, tevens vulkraan warmtepompinstallatie
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Elektra
Algemeen: De aanleg en aansluitkosten van de elektrische installatie en de kosten van de ingebruikstelling zijn in de koop- en aanneemsom inbegrepen. De installatie wordt uitgevoerd conform de
eisen gesteld in de NEN 1010. Schakelmateriaal, telecommunicatie
en zwakstroominstallatie bestaat uit zuiver wit.
Leidingaanleg: De elektrische installatie wordt in de appartementen
gelegd volgens het zgn. centraaldozensysteem.
Schakelmateriaal: Dit bestaat uit wit compleet inbouw. De wandcontactdozen in woon- en slaapkamer(s) worden op ca. 300 mm
boven de vloer geplaatst. De schakelaars en overige wandcontact-dozen worden op ca. 1050 mm boven de vloer geplaatst. Met
uitzondering van de badkamer, deze worden op ca. 1200 mm boven
de vloer aangebracht. Het schakelmateriaal in de garages bestaat uit
wit compleet opbouw.
Telecommunicatie: De woningen zijn voorzien van onbedrade
buizen met een inbouwdoos voor telefoon en centrale antenne
systeem in de woonkamer en in de slaapkamers. De aansluitkosten
voor CAI en telefoon komen geheel voor rekening van de koper(s).
De aansluitingen dienen door de kopers(s) zelf te worden aangevraagd.
Zwakstroominstallatie: De appartementen zijn voorzien van
een intercomsysteem met spreek- / luisterverbinding en zwart wit
videobeeld. In de appartementen worden optisch rookmelders aangebracht. Aantal en plaats als op tekening zal worden aangegeven
en volgens voorschrift.
PV-panelen: Op het dak van het appartementencomplex worden PV
panelen toegepast. Elk appartement wordt voorzien van eigen individuele pv-panelen.
Liftinstallatie
Het gebouw wordt voorzien van een platformlift, dit is een eenvoudige lift. Het onderhoudscontract voor de liftinstallatie is voor rekening van de vereniging van eigenaren.
Schoonmaken en oplevering
Tijdig voor de oplevering worden de kopers schriftelijk op de hoogte
gesteld van de definitieve datum en het tijdstip van oplevering. De
gehele appartementen worden bezemschoon opgeleverd, behalve
het sanitair, de tegelwerken en de glasruiten. Deze worden schoon
opgeleverd. Het bij het gebouw behorende terrein wordt ontdaan
van bouwvuil en puinresten.
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Wijzigingen tijdens de bouw
Alle wijzigingen in opdracht van de ondernemer en/of in opdracht
van de koper verstrekt, moeten voldoen aan het gestelde in de betreffende artikelen van de Algemene Voorwaarden, behorend bij de
overeenkomst. Zowel uit hoofde van toetsing van de ingediende
bouwaanvraag als tijdens de bouw kan het om praktische of esthetische redenen, dan wel wegens andere eisen van overheidswege
noodzakelijk blijken om een wijziging in constructie en of materialen aan te brengen.
Ondernemer behoud zich het recht voor om hiertoe over te gaan
voor zover sprake is van gelijkwaardige kwaliteit en zonder hiervoor
aansprakelijk te kunnen worden gesteld.
Voor merknamen te Lezen: of gelijkwaardig.
Situatie: onder voorbehoud. Maatverschillen, o.a. als gevolg van uitzetting van de bouw, zijn te allen tijde mogelijk. Deze brochure is
samengesteld om u een indruk te geven van de appartementen.
Hoewel wij bij het maken van de omschrijving zorgvuldig te werk
gaan, kunnen bij afwijkingen aan deze brochure of tekeningen geen
rechten worden gesteld.
Situatie
Onder voorbehoud. Maatverschillen, o.a. als gevolg van uitzetting
bouw, zijn te allen tijde mogelijk.

Aankoopinformatie
Mocht u interesse hebben dan kunt u
een afspraak op kantoor inplannen en
geven wij u graag meer informatie over
de appartementen.

Verkoop
Agnes Tomesen Makelaardij
Bredaseweg 53
4872 LA Etten-Leur

Aannemer

Architect

076 52 699 73
info@tomesenmakelaardij.nl
www.tomesenmakelaardij.nl

Disclaimer
Deze informatie brochure is met grote zorgvuldigheid samengesteld. De hierin opgenomen teksten, situatietekeningen, artist impressions, foto’s en dergelijke zijn ter
indicatie. Aan kennelijke fouten kunnen geen rechten worden ontleend. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door Agnes Tomesen Makelaardij is het niet
toegestaan deze brochure geheel of gedeeltelijk over te nemen of op enige wijze openbaar te maken.
Juli © 2020 | Agnes Tomesen Makelaardij
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