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Ven-Zelderheide karakteristiek en gezellig dorps wonen
Noord-Limburg, nabij Gennep

•  DIVERSITEIT AAN WONINGTYPE

•  BOOMRIJKE LIGGING

•  PERCEELGROOTTE VANAF 116 m2

•  WOONOPP. 102 m2 T/M 138 m2

De stijl is klassiek 
en toch eigentijds.
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Wonen in Ven-Zelderheide is genieten van een natuur omgeven landschap en rustiek 
van dorps wonen met op enkele kilometers het bruisende centrum van Gennep. Met 
de A73 op korte afstand ben je in een mum van tijd in de grote steden zoals  Nijmegen.

Onze woningen zijn gelegen in een boomrijke omgeving. Met aan de achterzijde een 

grasveld. Kortom; optimaal woongenot en hoge mate van privacy.

27 km / 30 minuten
Nijmegen

35 km / 30 minuten
Venray

12 km / 15minuten
Kleef

Locatie
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UNIEK in heel Limburg, KoopLater woonprogramma 
beschikbaar in Ven-Zelderheide!
Wonen naar behoefte, kopen naar budget en (toekomstige) koopkracht:
Enerzijds heb je bepaalde woonwensen met betrekking tot bijvoorbeeld de grootte en indeling 
van je woning en aantal vierkante meters tuin. Anderzijds heb je ook een bepaald maximum aan 
financiële koopkracht. Met een juiste mix aan variatie in kavelgrootte en diversiteit van type woningen, 
differentiëren wij tegelijkertijd ook de benodigde financiële koopkracht. Daar aan toevoegend variaties 
in koopvormen, waaronder ons unieke KoopLater programma, is de kans op een succesvolle match voor 
een brede doelgroep bereikbaar. Mooi Wonen in Ven-Zelderheide haalbaar voor starters, jonge gezinnen 
en doorstromers.

Brede variatie, energiezuinig woonprogramma!
Het programma begint vanaf een woning met 
een woonopp. van 102 m2  en kavel vanaf 116 
m2 oplopend naar een woning van 138 m2 
woonopp. met een kavel tot 200 m2. Diepe tuin 

van ca. 11 tot 13,4 mtr. 

• Hoekwoningen
• Tussenwoningen
• Twee-onder-een-kapwoningen

Alle woningen beschikken standaard 
over 3 slaapkamers (4de mogelijk  op 
de 2de verdieping), hebben een hoog 
afwerkingsniveau, zijn gasloos en 
energiezuinig.
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Gasloos en energiezuinige maatregelen
Alle woningen zijn gasloos en voorzien van onder andere zonnepanelen 
en lucht-warmte pomp wat resulteert in een lage energielast. Zo houdt je 

maandelijks netto meer over om te besteden aan het genot van je leven. 

Investeren in nieuwbouwwoning = investeren in toekomstige meerwaarde woonbezit
Met energiezuinige nieuwbouwwoningen anno 2022 profiteer je niet alleen 
direct van het maandelijks lastenvoordeel. Je investeert ook meteen in 
meerwaarde van je woning. Alle inwoners van Nederland krijgen de komende 
jaren te maken met de transitie (en dus een investering in het verschiet) naar 
duurzame energie. De woningen in Mooi Wonen Uitkomst te Ven-Zelderheide 
worden duurzaam gebouwd zonder gasaansluiting en mét warmtepomp. Een 
(financiële) zorg minder, een meerwaarde rijker!
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INTERIEUR INSPIRATIES Deze interieur impressies 
zijn gemaakt door

Zie pagina 32 voor meer 
informatie en maak 
vrijblijvend een afspraak.
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GEBASEERD OP TYPE 51
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Kaveloverzicht Hoekwoningen - Type  51

Tussenwoningen - Type 45

Twee-onder-een-kapwoningen - Type 54
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TYPE T45  
Tussenwoning

Bouwnr. 
2, 3, 6, 7, 8, 11, 12.

KENMERKEN
•  WOONOPPERVLAKTE 102 M2

•  PERCEELOPPERVLAKTE VANAF 116 M2

•  DIEPE TUIN ca. 11 MTR.

•  BERGING 6 M2

•  GASLOOS

•  Incl. ZONNEPANELEN en LUCHTWARMTEPOMP

•  Incl. BADKAMER, SANITAIR, TEGELWERK

•  Excl. KEUKEN
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Begane grond - type T45

Bouwnummers 3, 8 en 11 zijn gespiegeld
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1ste verdieping - type T45

Bouwnummers 3, 8 en 11 zijn gespiegeld
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2de verdieping - type T45

Bouwnummers 3, 8 en 11 zijn gespiegeld
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TYPE T51  
Hoekwoning
 
Bouwnr. 
1, 4, 5, 9, 10 en 13

KENMERKEN
•  WOONOPPERVLAKTE 117 M2

•  PERCEELOPPERVLAKTE 136 t/m 183 M2

•  DIEPE TUIN ca. 11 tot 13,4 MTR.

•  BERGING 6 M2

•  GASLOOS

•  Incl. ZONNEPANELEN en LUCHTWARMTEPOMP

•  Incl. BADKAMER, SANITAIR, TEGELWERK

•  Excl. KEUKEN
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Begane grond - type T51
Bouwnr. 4 en 5

Bouwnummer 5 is gespiegeld
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1ste verdieping - type T51
Bouwnr. 4 en 5

Bouwnummer 5 is gespiegeld
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2de verdieping - type T51
Bouwnr. 4 en 5

Bouwnummer 5 is gespiegel
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Begane grond - type T51
Bouwnr. 1, 9, 10 en 13

Bouwnummer 1 en 13 zijn gespiegeld
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1ste verdieping - type T51
Bouwnr. 1, 9, 10 en 13

Bouwnummer 1 en 13 zijn gespiegeld
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2de verdieping - type T51
Bouwnr. 1, 9, 10 en 13

Bouwnummer 1 en 13 zijn gespiegeld
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TYPE T54
Tweekapper

Bouwnr. 14 en 15
Bouwnummer 15 is met een topgevel

KENMERKEN
•  WOONOPPERVLAKTE vanaf 124 M2

•  PERCEELOPPERVLAKTE vanaf 190 M2

•  DIEPE TUIN ca. 10,5 MTR.

•  BERGING 6 M2

•  GASLOOS

•  Incl. ZONNEPANELEN en LUCHTWARMTEPOMP

•  Excl. BADKAMER, SANITAIR, TEGELWERK

•  Excl. KEUKEN

14 15
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Begane grond - type T54
Bouwnr. 14
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1ste verdieping - type T54
Bouwnr. 14
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2de verdieping - type T54
Bouwnr. 14
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Begane grond - type T54
Bouwnr. 15
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1ste verdieping - type T54
Bouwnr. 15
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2de verdieping - type T54
Bouwnr. 15
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KAVEL TYPE KAVEL OPP. m2 * WOON OPP. m2

1     T51 - hoekwoning 183 117

2     T45 - tussenwoning 123 102

3     T45 - tussenwoning 116 102

4     T45 - hoekwoning 136 117

5     T51 - hoekwoning 136 117

6     T51 - tussenwoning 116 102

7     T45 - tussenwoning 116 102

8     T45 - tussenwoning 123 102

9     T51 - hoekwoning 182 117

10     T51 - hoekwoning 150 117

11     T45 - tussenwoning 118 102

12     T45 - tussenwoning 118 102

13     T51 - hoekwoning 140 117

14     T54 - Tweekapper 200 124

15     T54 - Tweekapper - Topgevel 190 138

*) genoemde oppervlaktematen zijn onder voorbehoud van kadastrale inmeting en inclusief achter-/zijpad 
indien van toepassing

Overzicht 
kijk voor prijzen en actuele beschikbaarheid op www.mooiwonenuitkomst.nl
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Een dakkapel, uitbreiding stopcontacten en/of juist weglaten van bepaalde 

afwerking? Onze aannemer heeft een uitgebreide optielijst en bespreekt met 

jou de meer-/minderwerklijst zodat de woning zoveel mogelijk aansluit bij jou 

smaak en budget. Wij hebben alvast op veel punten invulling gegeven zoals de 

badkamer, tegelwerk en sanitair, wand en plafond etc.. De keukensamenstelling 

en investering laten we graag aan jou over. Ervaring leert ons dat bij kopers de 

smaak en financiële keuzes daarin zeer uiteen lopen.

AANBOUW, KEUKEN, BADKAMER EN SANITAIR

Badkamer en sanitair.
Woningtype T45 en T51 is inclusief badkamer en sanitair
Woningtype T54 is exclusief badkamer en sanitair

Aanbouw:
Bij bouwnummers 9, 14 en 15 is het mogelijk om een aanbouw van 1,2 of 2,4 meter te realiseren. 
Op basis van het bestemmingsplan is het voor de overige woningen niet mogelijk.
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KoopLater programma, “Woon Nu, Koop Later”:
Ben jij/zijn jullie koopstarter en volgens de bank nét “te arm” om te kopen en “te rijk” om 
sociaal te huren? Dan bekijken wij graag of ons KoopLater programma de oplossing biedt 
om je wooncarrière in Ven-Zelderheide te starten c.q. voort te zetten. 

Wat houdt “Woon Nu, Koop Later” in?
Wij snappen als geen ander dat het frustrerend is als je graag een woning wilt kopen maar 
de bank zegt “je bent te arm” voor het verkrijgen van een hypotheek. Velen zoeken dan 
de weg richting een sociale huurwoning, maar daar krijg je weer te horen “je bent te rijk”. 
Wat dan? Langer thuis blijven wonen of particuliere huursector zijn dan nog als opties 
over. Met de wetenschap dat een hypotheeklast lager is dan de huur van een particuliere 
verhuurder die jou wel toelaat, bestaat er veel onbegrip in de woningmarkt. Al met al heeft 
deze situatie ons enkele jaren geleden doen besluiten om de doelgroep die tussen wal en 
schip belandt een goede oplossing te bieden, resulterend in het ontstaan van ons uniek 
KoopLater woonprogramma. 

Als ‘KoLat-er’ geniet je van de meeste voordelen zoals in een koopsituatie zich 
voordoen. Zo wordt de koop en koopsom van de ‘KoopLater’ woning vooraf met jou 
contractueel vastgelegd. Dus direct duidelijkheid en zekerheid rondom je (toekomstige) 
koopinvestering. Is de woning klaar en nog niet notarieel geleverd, mag je toch alvast 
in je ‘toekomstige’ koopwoning gaan wonen en genieten. Kortom, de ‘KoLat’-periode 
vangt aan. Uiteraard worden alle afspraken, welke gedurende de KoLat-periode gelden, 
vastgelegd in een aparte overeenkomst. 

Ook gedurende de KoLat-periode stimuleren wij je koopsnelheid. Want vindt de notariële 
levering van je KoopLater woning plaats binnen de afgesproken KoLat-periode, dan 
wordt je beloond met het feit dat een deel van je betaalde maandelijkse ‘KoLat-last’ retour 
ontvangt welke bij de notaris wordt verrekend met de reeds vastgelegde koopsom. 
Hiermee daalt maandelijks eveneens je benodigde hypotheeksom waardoor verkrijging 
van een hypotheek sneller wordt bereikt.

Dat is nog niet alles! Eventuele waardeontwikkeling, ontstaan gedurende het wonen, zijn 
ook nog voor jou! Immers de koopsom is reeds contractueel vastgelegd voorafgaand aan 
de KoLat-periode.

Uiteraard geniet je daadwerkelijk van alle KoLat-voordelen indien je overgaat tot notariële 
afname van de woning binnen de afgesproken KoLat-periode.
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Hoe lang loopt het programma door?
Het programma eindigt op het moment dat de notariële levering heeft plaatsgevonden binnen 
de afgesproken KoLat-periode. De duur van de KoLat-periode wordt op individueel kopers 
niveau afgestemd. Veelal ligt de duur van de KoLat-periode tussen 1 tot 7 jaar. In uitzonderlijke 
situaties is een langere duur bespreekbaar. 

Ga je verhuizen zonder de woning daadwerkelijk notarieel af te nemen? 
Dan verlaat je de woning als zijnde huurder en tevens wordt de koopovereenkomst ontbonden. 
Vindt de notariële levering niet plaats binnen de afgesproken KoLat-periode?
Dan wordt de koopovereenkomst ontbonden op de einddatum van de KoLat-periode. 
Uiteraard hoef je de woning niet te verlaten en zet je het woonverblijf gewoon verder als zijnde 
huurder. In beide situaties vervalt je KoLat-compensatie regeling op de koopsom. Immers de 
koopovereenkomst is ontbonden waarin de compensatieregeling is opgenomen.

Weten of jij een ‘KoLat-er’ bent? Vul onze KoLat-scan in op de projectwebsite 
www.mooiwonenuitkomst.nl en we kijken graag naar de mogelijkheden.
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VERKOOP & Informatie

wonen

Kolat Wonen
Torenstraat 2
5473 EL Heeswijk Dinther

www.mooiwonenuitkomst.nl

Uitkomst

Inspiratie nodig voor je interieur? 
Aarzel niet en neem contact met mij op.

06 460 12 582
info@kolatwonen
www.kolatwonen.nl

HALLO, IK BEN EDWIN. KAN IK JE HELPEN?
Alle woning- en verkoopinformatie direct van de planmakers! 
Daarmee je vragen snel en accuraat beantwoord.

Aarzel dus niet om contact met mij op te nemen bij vragen.

www.vanreggie.com
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Disclaimer
Deze brochure is met grote zorg samengesteld. Eventuele 
wijzigingen voortvloeiend uit overheidsvoorschriften of 
wijzigingen in maatvoering of materiaalkeuze die tijdens 
de voorbereiding en/of uitvoering noodzakelijk blijken 
worden uitdrukkelijk voorbehouden. Genoemde maten 
zijn bij benadering. De weergegeven afbeeldingen, kleuren 
en inrichting van plattegronden zijn uitsluitend bedoeld 
om een impressie van het project te geven. Hieraan kunnen 
geen rechten worden ontleend. Hetzelfde geldt voor de 
situatietekening en de inrichting van de openbare ruimte.
 
Deze brochure is geen contractstuk. Bij aankoop van een 
woning ontvangt u van ons een map met alle contractstukken 
behorende bij de koop- en aannemingsovereenkomst.

www.mooiwonenuitkomst.nl

Uitkomst
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