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SFEERVOL MET EIGEN KARAKTER

OVER NEERKANT
Gelegen in het gezellige zuidoost Brabant tussen Deurne en Meijel bevindt zich het jonge Peeldorp
Neerkant. Het dorp ligt tussen twee moerassige hoogveengebieden, de Deurnese Peel en het Limburgse
Peel en beschikt over een mooi landelijk gebied De Neerkantse Bossen.
Een plek waar alles wat wonen aangenaam maakt. Rust, ruimte, het centrum en natuurlijk de natuur. Aan
het zuidelijke deel van het dorp wordt aan het Bakkershof een nieuw plan gerealiseerd. Het plan bestaat
uit meerdere type nieuwbouwwoningen:
Drie starterswoningen, twee gezinswoningen en vijf vrijstaande semi-bungalows.

DE OMGEVING BIEDT VERMAAK VOOR JONG EN OUD

BAKKERSHOF
NEERKANT

SFEERVOL WONEN IN EEN LANDELIJKE GEMEENTE
De omgeving biedt vermaak voor jong en oud. Geniet van het buitenleven door middel van
wandelen en fietsen. Richt je op de het museum Techniek met een Ziel of kom langs bij de jaarlijkse
CD- en Platenbeurs.
Op loopafstand vindt u het centrum waar u onder andere binnen kan lopen in de aanwezige
horecalocaties. Neerkant biedt een tal van mogelijkheden waarbij de nodige faciliteiten zoals de
supermarkt, huisarts, basisschool en kinderopvang op steenworp afstand te bereiken zijn.
Bots Bouwgroep heeft een project ontwikkeld waarbij er een 10-tal nieuwbouwwoningen worden
gerealiseerd in de kern van Neerkant, aan het Bakkershof.
De woningen hebben en gunstige ontsluiting. Zowel de snelweg A67 (Eindhoven-Venlo) als de
provinciale weg N 279 (Den Bosch-Roermond) zijn binnen enkele minuten bereikbaar.
De verbinding tussen Neerkant en het station van Deurne wordt mogelijk gemaakt door een
busverbinding die op loopafstand bereikbaar is. Vanaf Station Deurne gaan de treinen zeer
regelmatig richting Eindhoven en Venlo.

10
NIEUWBOUW
WONINGEN

5 SEMI-BUNGALOWS
De woning heeft een royale woonkamer en leefkeuken. Tevens beschikt de woning over een slaapkamer met
badkamer met extra toilet op de begane grond. De eerste verdieping is bereikbaar via een vaste trap er bevindt
zich een slaapkamer en een vrij indeelbare ruimte. De semi-bungalows worden gerealiseerd in een eigen hofje
wat zorgt voor extra sfeer en ruimte.
Ontwikkeling & Realisatie

3 STARTERSWONINGEN EN 2 GEZINSWONINGEN
Beide type woningen worden voorzien van een ruime woonkamer met aansluitend een open keuken.
De eerste verdieping heeft drie slaapkamers met badkamer. Via een vaste trap kom je op de zeer ruime
zolderverdieping.
De tweede verdieping is geschikt voor alle doeleinden zoals hobbykamer, werkruimte, fitness ruimte, alles is in
te vullen naar uw eigen voorkeur.

Architect

De starterswoningen hebben een berging. De gezinswoningen zijn voorzien van een garage. De hoekwoningen
beschikken over een eigen oprit naast de deur. Vanuit de voorzijde van de woning heeft men een vrij uitzicht
over het landelijke groen.
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AANZICHTEN
SEMI-BUNGALOW

De buitenschil van de semi-bungalows krijgt een authentiek karakter door middel van het toepassen
van een antiek, grijze kleur baksteen met een dak dat wordt voorzien van een rood gesinterde
dakpan.
Alle buitenkozijnen, -ramen, en -deuren zijn uitgevoerd in hardhout en dekkend geschilderd.
Elke woning heeft een ruime carport en een houten berging. De boeiboorde zorgen voor een
natuurlijke verbinding van de woning en de carport. De erfafscheidingen die aangebracht worden
zijn voorzien van een Hedera begroeiing.

Bouwnummers 6 t/m 10

INDELING
SEMI-BUNGALOW
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Plattegrond I Type basis I Schaal 1:100

Begane grond

1e verdieping
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AANZICHTEN
GEZINSWONINGEN
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Gevelaanzichten voorzijde

De buitenschil van de gezinswoningen is van rood/bruin genuanceerd metselwerk in combinatie met
lichtere stenen. Het dak is voorzien van een donkere dakpan.
In het metselwerk zijn details aangebracht wat zorgt voor een speels eﬀect.
Alle buitenkozijnen, -ramen, en -deuren zijn uitgevoerd in hardhout en dekkend geschilderd.
De gezinswoningen worden voorzien van een garage.
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Gevelaanzichten achterzijde
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De buitenschil van de starterswoningen is van rood/bruin genuanceerd metselwerk in combinatie
met lichtere stenen. Het dak is voorzien van een donkere dakpan.
In het metselwerk zijn details aangebracht wat zorgt voor een speels eﬀect.
Alle buitenkozijnen, -ramen, en -deuren zijn uitgevoerd in hardhout en dekkend geschilderd.
De starterswoningen hebben een eigen houten berging.
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Gevelaanzichten achterzijde
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TECHNIEK MET HET OOG OP DE TOEKOMST
De mogelijkheden variëren van een standaard woning tot een woning naar eigen wensen en ideeën.
Diverse indelingsmogelijkheden zijn bespreekbaar om samen het huis van uw dromen te verwezenlijken.
In de technische omschrijving is een gedetailleerde omschrijving te vinden over de woningen.
Onderstaand is de visuele afwerking omschreven.

Semi-bungalow
Minder maandlasten, meer wooncomfort. Steeds meer mensen zijn zich bewust van het gemak en het financiële voordeel dat een
duurzame en energiezuinige woning oplevert en gaan op zoek naar energiebesparende mogelijkheden. De nieuwe woningen die
Bots Bouwgroep bouwt, combineren energiezuinig wonen met extra wooncomfort én lage maandlasten.
Buitenzijde
Alle buitenkozijnen, -ramen, en -deuren zijn uitgevoerd in hardhout en dekkend geschilderd.
De buitenschil van de semi-bungalows krijgt een authentiek karakter door middel van het toepassen van een antiek, grijze kleur
baksteen met een dak dat wordt voorzien van een rood gesinterde dakpan.
Binnenzijde
De wanden zijn behangklaar, plafond op de begane grond is voorzien van spackspuitwerk. Op de verdieping zijn de dakplaten
in het zicht. De vloeren hebben een anhydriet afwerklaag waarop direct de gewenste afwerkvloer aangebracht kan worden.
De binnendeurkozijnen worden uitgevoerd in gecoate stalen kozijnen met bovenlichten en fabrieksmatig afgelakte dichte
opdekdeuren.
Badkamer en toiletruimte
De badkamer en toilet worden afgewerkt met een tegelvloer en deels betegelde wanden.
Zowel de badkamer als het toilet worden ingericht met hoogwaardig sanitair en er zijn volop mogelijkheden met betrekking tot de
basisvoorzieningen.
Keuken
De keuken biedt volledige vrijheid naar eigen smaak en inzicht. Is voorzien van een keukenopstelling met kookplaat, afzuigkap,
koelkast, vaatwasser en magnetron.
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Gezinswoningen en starterswoningen
Buitenzijde
De buitenschil van de starterswoningen en de gezinswoningen is van rood/bruin metselwerk in
combinatie met lichtere stenen. Het dak is voorzien van een donkere dakpan. Alle buitenkozijnen,
-ramen, en -deuren zijn uitgevoerd in hardhout en dekkend geschilderd.
Binnenzijde
De wanden zijn behangklaar, plafond op de begane grond is voorzien van spackspuitwerk. Op de
verdieping zijn de dakplaten in het zicht. De vloeren hebben een anhydriet afwerklaag waarop
direct de gewenste afwerkvloer aangebracht kan worden. De binnendeurkozijnen worden
uitgevoerd in gecoate stalen kozijnen met bovenlichten en fabrieksmatig afgelakte dichte
opdekdeuren.
Badkamer en toiletruimte
De badkamer en toilet worden afgewerkt met een tegelvloer en deels betegelde wanden.
Zowel de badkamer als het toilet worden ingericht met hoogwaardig sanitair en er zijn volop
mogelijkheden met betrekking tot de basisvoorzieningen.
Keuken
De keuken biedt volledige vrijheid naar eigen smaak en inzicht.

HEERLIJK GENIETEN
VAN UW NIEUWE WONING

Woningborg garantie
De woningen worden gerealiseerd onder de normen en voorwaarden van
Woningborg garantie- en waardeborgregeling nieuwbouw 2016 en bevat
hiermee een afbouw garantie.
Politiekeurmerk veilig wonen
De woningen voldoen aan de richtlijnen van het PKVW
(Politie Keurmerk Veilig Wonen).
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De inhoud van deze brochure is met zorg samengesteld, we houden ons echter voorbehouden ten aanzien van architectonische, bouwtechnische, constructieve wijzigingen,
evenals eventuele afwijkingen die voortkomen uit nadere eisen en wensen van overheden en/of nutsbedrijven. Aan deze
brochure kunnen dan ook geen rechten ontleend worden.
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Verkoopinformatie
Bots Wonen B.V.
Energiestraat 21
5753 RN Deurne

0493 - 341 521
info@bots.nl
www.bots.nl

