ROYAAL WONEN IN HET HART VAN VENRAY
8 luxe woningen | Julianahof, Julianasingel & Prins Bernhardstraat
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Venray is een gemeente met ruim

Het plan Julianahof bestaat uit 8 luxe

43.000 inwoners met een bruisend

woningen die zijn ontworpen in de

centrum. In het centrum van Venray

stijl van de Bossche School door het

zijn een schouwburg, een bibliotheek,

gerenommeerde architectenbureau

een bioscoop, leuke café’s, restaurants

Bedaux de Brouwer. Een viertal

en een compleet winkelaanbod

woningen hebben de oprit en de

aanwezig. De kern Venray telt negen

voordeur aan het nieuwe woonhof

wijken met goede voorzieningen.

genaamd Julianahof. Dit woonhof

De gemeente Venray bestaat, naast

wordt zeer hoogwaardig uitgevoerd

Venray zelf, nog uit 13 dorpen. Deze

met gebakken klinkers en mooie

zijn allen goed bereikbaar door goede

bomen. Twee woningen hebben de

infrastructurele verbindingen en

voordeur aan de Julianasingel.

openbaar vervoer.

Dit is een van de mooiste woonstraten

Het plan Julianahof ligt aan de rand

in Venray. Van de laatste twee

van het centrum in de Oranjebuurt.

woningen ligt de voordeur aan de

De Oranjebuurt is door zijn ligging,

Prins Bernhardstraat.

de karakteristieke woningen en het
vele groen razend populair.

Vanuit Julianahof bent u zo in het centrum van Venray
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8 LUXE WONINGEN
Julianahof, Julianasingel
& Prins Bernhardstraat
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Fraaie architectuur, energiezuinig & veel keuze mogelijkheden
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Kies de woning die bij u past...
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KENMERKEN
• Kaveloppervlakte van ca. 418 m2		

julianahof 1

• 2 ruime parkeerplaatsen op eigen terrein		
• Vrij uitzicht op Julianasingel en Julianahof

Deze woning wordt in het eerste kwartaal 2022
casco opgeleverd, de zijvleugel is nog vrij indeelbaar

• Woning circa 225 m2 netto vloeroppervlak,
exclusief zolderruimte
• Ruime woonkamer met werkhoek van circa 63 m2
• Hoofdslaapkamer met privé badkamer en
inloopkast op de begane grond
• Eerste verdieping met 2 slaapkamers en
mogelijkheid voor tweede badkamer

ACHTERGEVEL

en separaat toilet
• Dakbedekking deels met geïntegreerde
zonnepanelen				
EVENTUELE MOGELIJKHEDEN
• Bouw van de casco uitvoering gestart.
• Wijzigen van de indeling in de zijvleugel
is wegens casco uitvoering nog mogelijk.
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Vrijstaande woning met 2 bouwlagen plus zolder midden in Venray
VOORGEVEL
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JULIANAHOF 1

|

2 BOUWLAGEN + ZOLDER
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julianahof 3

KENMERKEN
• Kaveloppervlakte van ca. 410 m2
• 2 parkeerplaatsen op eigen perceel
• Rustige ligging midden in Venray

Deze woning wordt in het eerste kwartaal 2022
casco opgeleverd, de zijvleugel is nog vrij indeelbaar

• Woning van circa 210 m2 netto woonoppervlak,
exclusief zolderruimte
• Ruime woonkamer met eetkeuken van circa 67 m2
• Hoofdslaapkamer met privé badkamer en
inloopkast op de begane grond
• Eerste verdieping met 2 slaapkamers en
mogelijkheid voor tweede badkamer

ZIJGEVEL LINKS

en separaat toilet
• Dakbedekking deels met geïntegreerde zonnepanelen
EVENTUELE MOGELIJKHEDEN
• Bouw van de casco uitvoering gestart.
• Wijzigen van de indeling in de zijvleugel
is wegens casco uitvoering nog mogelijk.
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Vrijstaande woning aan het rustige Julianahof
VOORGEVEL
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JULIANAHOF 3
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2 BOUWLAGEN + ZOLDER

ACHTERGEVEL

IMPRESSIE
BEGANE GROND
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JULIANAHOF 3
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2 BOUWLAGEN + ZOLDER

ANDERE
INDELING?

Bekijk de mogelijkheden

753 cm

680 cm
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julianasingel 31

KENMERKEN
• Kaveloppervlakte van ca. 418 m2
• 2 parkeerplaatsen op eigen perceel

Volop mogelijkheden ten aanzien van de indeling

• Vrij uitzicht op Julianasingel
• Woning van circa 215 m2 netto woonoppervlak
• Ruime woonkamer met eetkeuken van circa 63 m2
• Eerste verdieping voorzien van 3 slaapkamers,
badkamer en separaat toilet
• Badkamer met ligbad en inloopdouche
• Hoofdslaapkamer voorzien van inloopkast
• Tweede verdieping met 4e slaapkamer en atelier/

ACHTERGEVEL

hobbyruimte
• Woningen zijn voorzien van een aardwarmtepomp
• Dakbedekking deels met geïntegreerde zonnepanelen
EVENTUELE MOGELIJKHEDEN
• Tweede badkamer op de tweede verdieping
• Vergroten van de woning is bespreekbaar
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Vrijstaande woning met 3 bouwlagen aan de Julianasingel midden in Venray
VOORGEVEL
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3 BOUWLAGEN

680 cm
ZIJGEVEL LINKS

ZIJGEVEL RECHTS

IMPRESSIE
BEGANE GROND
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prins bernhardstraat 1 en 3

KENMERKEN
• Kaveloppervlakte van ca. 415 m2 resp. 438 m2

variant met 3 bouwlagen

• 2 parkeerplaatsen op eigen perceel

Ruimere eetkeuken is ook mogelijk!

• Vrij uitzicht op de Prins Bernhardstraat
• Woning van circa 235 m2 netto woonoppervlak
• Ruime woonkamer met eetkamer van circa 63 m2
• Woon–, eetkeuken met zicht op de tuin
• Eerste verdieping voorzien van 3 slaapkamers,
badkamer en separaat toilet
• Badkamer met ligbad en inloopdouche
• Hoofdslaapkamer voorzien van inloopkast

ZIJGEVEL LINKS

• Tweede verdieping met 4e slaapkamer en atelier/
hobbyruimte
• Woningen zijn voorzien van een aardwarmtepomp
• Dakbedekking deels met geïntegreerde zonnepanelen
EVENTUELE MOGELIJKHEDEN
• 	Uitbreiding met werkkamer of overdekt terras
• 	Tweede badkamer op de tweede verdieping is mogelijk
• 	Ook variant met 2 bouwlagen met royale aanbouw
op de begane grond mogelijk,
zie pagina 24-25-26-27
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Vrijstaande woning met 3 bouwlagen midden in Venray
VOORGEVEL
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PRINS BERNHARDSTRAAT 1 EN 3
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3 BOUWLAGEN

ACHTERGEVEL
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BEGANE GROND
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prins bernhardstraat 1 en 3

KENMERKEN
• Kaveloppervlakte van ca. 415 m2 resp. 438 m2

variant met 2 bouwlagen plus zolder

• 2 parkeerplaatsen op eigen terrein		

Verlengen van de hoofdbouw is ook mogelijk!

• Vrij uitzicht op de Prins Bernhardstraat		
• Woning circa 180 m2 netto vloeroppervlak,
exclusief zolderruimte
• Ruime woonkamer met werkhoek van circa 63 m2
• Hoofdslaapkamer met privé badkamer en
inloopkast op de begane grond		
• Badkamer met ligbad, inloopdouche en toilet
• Eerste verdieping met 2 slaapkamers, tweede

ZIJGEVEL LINKS

badkamer en separaat toilet		
• Woningen zijn voorzien van aardwarmtepomp
• Dakbedekking deels met geïntegreerde
zonnepanelen				
EVENTUELE MOGELIJKHEDEN
Vergroten van de woning of wijzigen van de
•	
indeling, beide zijn mogelijk
• 	Ook variant met 3 bouwlagen mogelijk,
zie pagina 20-21-22-23
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Vrijstaande woning met 2 bouwlagen plus zolder midden in Venray
VOORGEVEL
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PRINS BERNHARDSTRAAT 1 EN 3

|

2 BOUWLAGEN
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ALGEMENE
KOPERSINFORMATIE
Liever een tuinkamer, alles is nog mogelijk!

HET KOPEN VAN EEN HUIS IS EEN SPANNENDE
BELEVENIS WAARBIJ VEEL VRAGEN OVER DE
INRICHTING EN AFWERKING AAN DE ORDE KOMEN.
OOK VRAGEN DIE TE MAKEN KUNNEN HEBBEN MET
DE PLANNING EN DE FINANCIËLE GANG VAN ZAKEN.

WIJ BEGRIJPEN ALS GEEN ANDER DAT ER VEEL OP U
AFKOMT. DAAROM WORDEN HIER DE NODIGE ZAKEN
TOEGELICHT EN BELANGRIJKE MOMENTEN ONDER
DE AANDACHT GEBRACHT.

BOUW EN ONTWIKKELING
De ontwikkeling en bouw van de woningen
wordt mogelijk gemaakt door een samenwerking
tussen verschillende bedrijven. De woningen
worden geleverd met een nieuwbouwgarantiecertificaat conform Woningborg. Dit valt onder
het keurmerk van Stichting Garantie Woning.
Ongeacht hetgeen in deze omschrijving is
bepaald, gelden onverkort de bepalingen uit
de Woningborg Garantie- en waarborgregeling
en de modelovereenkomst zoals gehanteerd
en voorgeschreven door Woningborg. Ingeval
enige bepaling in deze omschrijving daarmee
onverenigbaar mocht zijn ofwel nadeliger mocht
zijn voor de verkrijger, prevaleren steeds de
bovengenoemde bepalingen van Woningborg.

Kies de woning die bij u past
28
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ALGEMENE KOPERSINFORMATIE

VRIJ OP NAAM

wordt met u het bouwproject van A tot Z, aan

rechtstreeks aan u toegezonden, nadat 70% van

stukken gereed heeft en alle opschortende

VERZEKERING

ONDERHOUDSPERIODE

De prijs van de woning is vrij op naam, hetgeen

de hand van de verkooptekeningen en deze

de woningen binnen het project verkocht zijn.

voorwaarden zijn vervuld, neemt hij contact

Tijdens de bouwperiode is de woning volledig

Bepaalde tekortkomingen kunnen pas door het

wil zeggen dat de hierna genoemde kosten

omschrijving, doorgesproken. Hier komen

met u op voor het maken van een afspraak.

verzekerd tegen brand- en stormschade.

gebruik van de woning aan het licht treden.

die met het verwerven van een eigen woning

ook de eventuele wensen al aan de orde, zodat

UW BUDGET EN FINANCIERING

Hiervoor is een zogenaamde “Constructie All

Nadat de woning aan u is opgeleverd, treedt

zijn gemoeid, in de koop-/aanneemsom zijn

deze direct meegenomen kunnen worden in de

Vaak zal voor het bekostigen van een eigen

Bij de eigendomsoverdracht dient de termijn

Risk” (CAR) verzekering afgesloten. Vanaf de

een onderhoudstermijn van zes maanden

begrepen:

verdere uitwerking.

woning het opnemen van een hypotheek

grondkosten en bijkomende kosten, zoals

dag van oplevering bent u zelf verantwoordelijk

in werking. De herstelwaarborg gaat drie

noodzakelijk of gewenst zijn. Nu kunnen, bij

overeengekomen in de koopovereenkomst,

voor de verzekering van de woning.

maanden na oplevering van de woning in.

bouwkosten

HET TEKENEN VAN DE KOOP- EN

een bepaald hypotheekbedrag, de maandelijkse

te worden voldaan. Indien de bouw dan

kosten architect en overige adviseurs

AANNEMINGSOVEREENKOMST

lasten aanzienlijk verschillen. Die lasten zijn

reeds gestart is, kan het zijn dat er ook reeds

OPLEVERING

notaris- en kadasterkosten voor de

Voor de bouw van uw nieuwe woning tekent u

afhankelijk van de gekozen hypotheekvorm,

termijnen van de aanneemsom verschuldigd

Enkele dagen voor de oplevering vindt

leveringsakte

twee overeenkomsten die onlosmakelijk met

uw persoonlijke omstandigheden, eventuele

zijn. Over deze verschuldigde, maar nog niet

een voorschouw van de woning plaats. U

MAATWERK

makelaarscourtage c.q. verkoopkosten

elkaar verbonden zijn, de koopovereenkomst

hypotheekgarantie en de fiscale aftrekbaarheid

betaalde bedragen, wordt de overeengekomen

inventariseert samen met de aannemer wat

In overleg met koperbegeleiding kunnen

éénmalige aansluitkosten van water, elektra

en de aannemingsovereenkomst. De

van de financieringskosten. Let er goed op

rente berekend.

er nog moet gebeuren voordat uw woning

de woningen voor u op maat gemaakt

en riolering

koopovereenkomst is de contractuele

dat in het uiteindelijke hypotheekbedrag

gereed is. De volgende oplevering is de feitelijke

worden zodat al uw woonwensen

legeskosten voor de omgevingsvergunning

vastlegging voor de aankoop van de

alle bijkomende kosten (bouwrente, kopers

KEUZEMOGELIJKHEDEN

overdracht van uw woning. Er wordt dan

werkelijkheid worden.

kosten nieuwbouwgarantie-certificaat van

grond inclusief bijkomende kosten en is

keuzekosten e.d.) worden meegenomen,

Bij de woning wordt u als toekomstige

een proces verbaal van oplevering gemaakt

Woningborg

een contractstuk tussen u en de huidige

zodat u in het eindstadium niet met een

bewoner in de gelegenheid gesteld te kiezen

waarin de eventueel gesignaleerde gebreken en

omzetbelasting (21%)

grondeigenaar. De aannemingsovereenkomst

tekort wordt geconfronteerd. Laat u zich op

uit diverse opties zoals bijvoorbeeld het vloer-

herstelwerkzaamheden worden opgenomen.

verzekeringskosten tijdens de bouw

is voor de bouw van de woning en is een

deze punten door de hypotheekverstrekker

en wandtegelwerk en het sanitair. Alhoewel

Herstelwaarborg

contractstuk tussen u en de aannemer. Met

goed informeren.

het onze intentie is om zoveel mogelijk met

Omdat in een relatief kort tijdsbestek veel

Het aannemersbedrijf garandeert

Niet inbegrepen zijn:

het ondertekenen van deze overeenkomsten

alle individuele wensen rekening te houden,

bouwkundige en technische zaken beoordeeld

•

financieringskosten waaronder

verplicht u zich tot het betalen van de vrij op

WANNEER MOET IK GAAN BETALEN /

is het helaas niet mogelijk alle verzoeken te

worden, is het aan te bevelen dat u zich hierin

afsluitprovisie voor een hypothecaire

naam prijs van de woning en verplichten de

EIGENDOMSOVERDRACHT

honoreren.

laat bijstaan door een deskundige, bijvoorbeeld

geldlening

huidige grondeigenaar en de aannemer zich

De koop- en aannemingsovereenkomst
worden gedeclareerd in termijnen naar rato

GELIJKWAARDIGHEID

EEN HUIS MET GARANTIE
Om deze extra zekerheid te kunnen geven
wordt dit project gebouwd met Woningborg
garantie.
Het project waar deze woning onderdeel van is,
is ingeschreven bij Woningborg N.V. te Gouda.

•
Met de garantie van Woningborg heeft u
onderstaande zekerheden:
•

Afbouwwaarborg

•
•
•

Indien het aannemersbedrijf tijdens de
bouw failliet gaat, dan zorgt Woningborg
voor de afbouw van uw woning. Indien

•
•

afbouw om wat voor reden dan ook
onmogelijk is dan verstrekt Woningborg
een schadeloosstelling conform de in de van

•
•

toepassing zijnde Woningborg Garantie- en
waarborgregeling beschreven wijze.

•
•

•

de kwaliteit van de woning. Als zich
een gebrek voordoet, herstelt het
aannemersbedrijf dit gebrek als dit onder

grondkosten

door de Vereniging Eigen Huis.

de garanties valt. Woningborg waarborgt

•

notariskosten voor de hypotheekakte

tot het leveren van de grond en het bouwen

deze garantieverplichtingen van het

•

rentekosten

van de woning. Zowel u als de notaris ontvangt

van de voortgang van de bouw. De grootte en

De aannemer is gerechtigd om in deze

SLEUTELOVERDRACHT

entreekosten telefoon en kabeltelevisie

een exemplaar van deze overeenkomsten. De

tijdstippen van deze termijnen staan vermeld

omschrijving benoemde materialen, te

U heeft voldaan aan alle financiële

kosten m.b.t. kopers keuzeopties

notaris zal vervolgens de notariële akte van

in de overeenkomsten.

vervangen door gelijkwaardige materialen.

verplichtingen, de akte van levering en de

Gelijkwaardig wil zeggen dat de kwaliteit,

hypotheekakte zijn getekend, de oplevering

De eigendomsoverdracht van de woning

duurzaamheid en eigenschappen vergelijkbaar

is akkoord, dan is het zover. Direct na de

Indien u belangstelling heeft voor één van

Gelijktijdig bij versturing van de koop- en

geschiedt door middel van een zogenaamde

zijn met het omschreven product.

oplevering overhandigen wij u de sleutels van

de woningen binnen het project, wordt u

aannemingsovereenkomst wordt het

“akte van levering” die in het algemeen

uitgenodigd voor een eerste gesprek bij de

Woningborg garantiecertificaat aangevraagd.

gelijktijdig met de hypotheekakte bij de notaris

makelaar. In dit eerste kennismakingsgesprek

Dit certificaat wordt vanuit Woningborg

wordt ondertekend. Wanneer de notaris alle

aannemersbedrijf.

•
•

eigendomsoverdracht opmaken.

Meer informatie vindt u op
www.woningborggroep.nl
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In de Woningborg nieuwbouwgarantieregeling
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KENNISMAKINGSGESPREK

uw nieuwe woning.

vindt u de termijnen van de garantie.

ROYAAL
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KIES DE WONING
DIE BIJ U PAST
DIT IS EEN BEKNOPTE BROCHURE VAN
DE 8 WONINGEN IN HET BOUWPLAN
“JULIANAHOF” TE VENRAY.

Deze projectdocumentatie is nauwkeurig en
met zorg samengesteld. In het gezamenlijk
streven naar een optimale kwaliteit van
deze woningen, wordt de mogelijkheid niet
uitgesloten dat er kleine wijzigingen kunnen
plaatsvinden, evenals afwijkingen die kunnen
voortkomen uit nadere eisen van overheden
en/of nutsbedrijven. Tevens behouden wij ons
het recht voor wijzigingen aan te brengen in
materialen en afwerkingen, zonder dat een
en ander afbreuk doet aan de kwaliteit en/of
het comfort. Wijzigingen mogen geen afbreuk
doen aan waarde, kwaliteit, uiterlijk, aanzien en
bruikbaarheid van de woningen.
CASCO UITVOERING
JULIANAHOF 1 EN 3
De casco uitvoering van deze twee woningen is
gestart en hierbij is rekening gehouden met een
maximale flexibiliteit in indeling. De zijvleugels
worden bijvoorbeeld zo uitgevoerd dat deze nog
op meerdere manieren in te delen zijn. Ook in
afwerking kan een toekomstige eigenaar alles
naar eigen wens/keuze uitvoeren.
Tevens kan de afbouw van deze woning
geschieden met een garantiecertificaat.
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WORDT DIT UW
NIEUWE VOORDEUR?
ROYAAL WONEN IN HET
HART VAN VENRAY?
WIJ KUNNEN U
DAARBIJ HELPEN!

Wij zijn gaarne bereid deze brochure nader
toe te lichten en uw wensen te bespreken.
Wilt u op deze unieke locatie gaan wonen
dan kunt u contact opnemen met
Peelrand Makelaardij B.V.,
telefoonnummer 0478 568 846 of
mailadres: info@peelrand.com.
Of met de projectontwikkelaar Venterra B.V.,
telefoonnummer 077 321 91 40 of
mailadres: info@venterra.nl.
Deze woningen zijn ontworpen door Bedaux
de Brouwer Architecten BV BNA te Goirle.
Als adviseur voor de infrastructuur
en groenvoorzieningen is MTD
landschapsarchitecten te ’s-Hertogenbosch
ingeschakeld.

Aan in deze brochure opgenomen informatie, zowel wat tekst als maatvoering betreft, kunnen geen rechten ontleend
worden. Venterra B.V. houdt het recht om detailwijzigingen aan te brengen.
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