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Geachte heer, mevrouw,

Allereerst hartelijk dank voor uw interesse in Hof aan de Dommel. In dit 
projectboek laten wij u graag zien hoe u exclusief en gelijkvloers kunt 
wonen, met zowel de prachtige Kempische natuur als de voorzieningen 
binnen handbereik. Dit doen we letterlijk, via de impressies van het inte-
rieur en exterieur, maar we geven u ook inzage in het idee en concept 
achter het plan en de inrichting ervan. En uiteraard willen we u informe-
ren over de aanpassingsmogelijkheden, inrichting en afwerking van de 
woningen. Een boek vol inspiratie en ideeën, waarbij zelfs de service van 
een interior designer niet ontbreekt. We hopen dan ook u in de komende 
circa 100 pagina’s te kunnen verrassen en zelfs op onderdelen uw ver-
wachtingen te kunnen overtreffen. Voor we echter zover zijn, stellen we 
graag onze onderneming aan u voor en nemen we u mee in ons gedach-
tengoed: wat maakt ons tot wie we zijn. Wat was onze stip op de horizon 
en hoe geloven wij dat Hof aan de Dommel onderdeel kan uitmaken van 
uw ‘way of life’.

We wensen u veel leesplezier!
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PHILOSOPHY

Maar voordat we dit hadden bereikt, zijn er vele jaren van gedachtevorming en inzet aan vooraf gegaan. Samen 
stonden we ervan aan de wieg. We hadden niet veel: geen kapitaal, geen locaties. Wel ervaring, een duidelijke 
visie en concrete ideeën. En de ambitie om het anders en beter te doen dan andere ontwikkelaars. Terugkijkend 
is het belangrijk gebleken om harder te werken dan anderen en naar mensen te luisteren, maar ze niet altijd te 
volgen. Geen pretenties te hebben alles te weten, wel het vermogen ontwikkelen om zaken te ontdekken. 

Intuïtie, afgaan op gevoel, bleek van cruciaal belang: hiermee begint elk idee. Het is de basis van onze mooie 
projecten: geen rationele afwegingen, maar simpelweg verliefd worden op een eindbeeld met uitzonderlijke 
details, mooie materialen en een luxueuze afwerking. Dit eindbeeld vormt letterlijk onze stip op de horizon, 
waar we vervolgens met alle betrokken partijen naartoe werken. Deze manier van ontwikkelen en realiseren is 
typerend voor ons bedrijf en dat maakt dat onze projecten onvergelijkbaar zijn met welke andere dan ook. 

Daarnaast gaat het in onze projecten om de betrokkenheid van onze potentiële klanten. Dus om u. We zijn  
namelijk nieuwsgierig: benieuwd naar wat uw belangstelling in wonen stuurt. Hoe u wilt wonen. Wat vindt u 
belangrijk en waarom zou u mogelijk willen verhuizen? Persoonlijk contact met onze klanten geeft ons inzicht in 
latente woonbehoeften en -motieven, waardoor we de woningen optimaal kunnen laten aansluiten bij uw wensen 
en uw manier van leven. Zo spreken we mensen die in hun leven druk bezig zijn met het najagen van hun ultieme 
droom. Zowel zakelijk als privé alles uit het leven trachten te halen. Zoekende naar het evenwicht tussen werk, 
familie en vrienden. Andere mensen zijn inmiddels een fase verder en beraden zich op de toekomst: ‘hoe kan ik 
op een aangename manier wonen en leven als ik ouder word?’.

Omdat we persoonlijk contact erg hoog in het vaandel hebben staan, voeren wij ook zelf de aankoopgesprekken 
met onze klanten, zonder tussenkomst van een makelaar. Samen met u komen we tot de essentie: wat is voor 
u belangrijk in het leven en hoe vertaalt zich dit naar uw ideale woning? Zo ontwerpen we plekken in huis die 
ontspanning en onthaasten faciliteren, waardoor dagelijkse routines veranderen in momenten waar dierbare 
herinneringen ontstaan. Op die manier draagt uw fraaie leefomgeving bij aan uw welbevinden, uw way of life.

Symphony Estates is een jonge onderneming, gedreven door een nieuwe generatie 
gebiedsontwikkelaars. Ervaren professionals die vastigheden loslaten, omdat we  
geloven dat het enige dat vaststaat juist verandering is. We zijn geen grote organisatie, 
maar een onafhankelijke, wendbare onderneming met kapitaalkrachtige aandeelhou-
ders. Zo combineren we het beste uit verschillende werelden. 

“Het eindbeeld vormt letterlijk 
 onze stip op de horizon”

Vanuit deze missie is onze naam voortgekomen: Symphony Estates. Een spreekwoordelijke verwijzing naar een 
muziekstuk, waarin een harmonisch samenspel van diverse instrumenten een orkest vormt. Zonder solisten, 
maar een totaal van verschillende onderdelen en details, waarin elk specialisme, elk ambacht en elke invalshoek 
samen leidt tot de perfecte compositie. Zo ontwerpen we ook uw droomwoning, het ultieme decor waar uw  
leven zich afspeelt. Designing a way of life. 

Tot slot stellen we met gepaste trots de partijen achter Hof aan de Dommel aan u voor. Als Symphony Estates 
geloven we in samenwerking, waarbij elk specialisme zijn plaats heeft in het geheel en we gezamenlijk komen 
tot het ultieme resultaat. Zo selecteerden we de meest inspirerende leveranciers die u veelomvattend kunnen 
adviseren op het gebied van interieurontwerp, keukens, sanitair en tegelwerk. Deze partijen bieden u met hun 
expertise hoogstaande service, waardoor u ontzorgd wordt bij de bouw, de afwerking en inrichting van uw op-
en-top luxueuze woning.

Graag wensen wij u veel plezier bij de oriëntatie in Hof aan de Dommel. Mocht u meer informatie willen hebben 
of vragen hebben anderszins, dan helpen we u heel graag verder.

Hartelijke groet,

Olaf en Jantine Schoofs
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Elk specialisme,
elk ambacht leidt samen

tot de perfecte compositie
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‘Designing a way of Life’ verwijst letterlijk naar het ontwerp van een 
woning of woonomgeving, waarin elk onderdeel en elk detail met onver-
deelde aandacht tot in de perfectie wordt gecomponeerd. In essentie: 
hoe kunnen we functionaliteit ultiem combineren met comfort, luxe en 
een stijlvol eindbeeld? De kwaliteit doet mensen inspireren, waardoor 
het project onvergelijkbaar wordt met welk ander project dan ook. Meer 
algemeen verwijst ‘Designing a way of Life’ naar de context waarin we 
kunnen bijdragen aan de wijze waarop onze klant zijn leven wil inrichten: 
voor de één is de dynamiek van de stad belangrijk, een ander vindt de 
rust meer in een landelijke omgeving. Maar in alle gevallen moet een huis 
een prettige ambiance zijn die ontspanning en onthaasten faciliteert. 
Hierdoor veranderen dagelijkse routines in momenten waar dierbare 
herinneringen ontstaan en waar u kunt genieten van mooie momenten 
met familie, vrienden en elkaar. 

DESIGNING A WAY OF LIFE
Onze pay-off ‘Designing a way of Life’ is niet zomaar een mooie spreuk. Hij staat 
daadwerkelijk voor onze missie. Met onze exclusieve woonconcepten willen wij 
bijdragen aan uw manier van leven, zodat u nog prettiger en comfortabeler kunt 
leven. In die zin vormen uw woning en woonomgeving het decor waarin uw leven 
zich afspeelt.
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De vormentaal van Symphony is veelzijdig, helder en altijd in harmonie met de 
functie. Dat geldt zowel voor het exterieur, als voor het interieur. Goed doordachte 
ruimtelijke concepten leiden tot elegante oplossingen. 

Zo ontstond het idee voor een vide met extra daglicht en de luxe van een lounge-
ruimte op de eerste verdieping. Een uitgebalanceerd samenspel tussen vorm en 
functie is een onmiskenbaar onderdeel van onze designfilosofie. 

VORMGEVING EN SCHOONHEID

Het samenspel tussen
 vorm en functie

15



THE CONCEPT

Dan kunt u denken aan een ruimte voor een muziekinstrument, een sauna of bijvoorbeeld uw eigen fitnessruimte. 
Wat normaal de ‘overloop’ is, een smalle plek met veel deuren, is hier een lounge geworden; heerlijk om u bijvoor-
beeld even terug te trekken met een boek, maar waar u wel contact hebt met de keuken en woonkamer beneden. 
Een ander voorbeeld is het weglaten van een extra logeerkamer, in ruil voor een vide met extra veel daglicht. Dit 
geeft een heel andere, meer ruimtelijke beleving, zowel op de begane grond als op de verdieping. Door een tradi-
tionele indeling los te laten, konden we de badkamer ‘en suite’ aan de master bedroom realiseren. Ook dat zorgt 
voor extra comfort en het echte hotelgevoel thuis.

Tot slot is ook de afwerking van de woningen helemaal van nu, zo zijn de fraaie designdeuren met glas, 
de keuken met (schier-)eiland en apparatuur en de ‘state of the art’ badkamer reeds bij de prijs inbe-
grepen. Mede door de aandacht voor optimale zichtlijnen, speelse details en veel daglicht wordt het 
hier fantastisch wonen.

In het hoofdstuk ‘PHILOSOPHY’ gaven we al aan dat het in onze projecten draait om 
onze betrokkenheid bij onze (potentiële) klanten. Dus de kunst om ons te verplaatsen 
in uw leven en uw wensen. Als we dat inlevingsvermogen combineren met onze am-
bitie tot perfectie, dan ontstaat een uniek concept. Een ruimtelijk concept, waarbij we 
elke ruimte zien als een comfortzone. Zodanig doordacht, dat het alle mogelijkheden 
biedt voor uw manier van leven en dat elke ruimte u iets bijzonders biedt.

Art
Muziek, beeldende kunst, schilderen

Lounge
Lezen, relaxen

Study 
Werk, studie, administratie

Health 
Fitness, yoga, sauna

Home Cinema
Video on demand, games

A

L

S

H

HC
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DOMMELEN EN VALKENSWAARD

Bij luxe en comfortabel wonen denken we ook aan de nabijheid van voorzieningen; winkels, restaurants, 
het theater, maar bijvoorbeeld ook uitgestrekte natuur om u te kunnen ontspannen. Op enkele fiets- 
minuten afstand vindt u het winkelcentrum de Belleman voor uw dagelijkse boodschappen. En natuurlijk 
heeft u een uitgebreide keus aan speciaalzaken op slechts 1,5 kilometer afstand in Valkenswaard. 

“In Dommelen bent u omringd
 door de prachtige, 

typisch Kempische natuur”

EINDHOVEN
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GELDROP

Dat u in Valkenswaard ook uitstekend terecht kunt voor een gezellig terrasje, 
avondje theater of kunt kiezen uit een keur van restaurants hoeven we u 
vast niet te vertellen. Het is hier gezelligheid troef in deze gemoedelijke en 
bourgondische plaats, dichtbij Eindhoven. Met de fiets, de auto of de bus 
bent u overal snel waar u wilt zijn. De bus stopt zelfs bijna direct voor de deur. 

In Dommelen bent u omringd door de prachtige, typisch Kempische 
natuur van de Malpie en Landgoed de Venbergen. Samen met nog veel 
andere omliggende natuurgebieden vormt het samen de Groote Heide, 
een uniek grensnatuurpark van Eindhoven tot over de Belgische grens.  

De bossen, vennen, heide en landerijen bieden u de ideale omgeving 
voor sport en ontspanning. Of u nu kiest u voor fietsen, wandelen, hard-
lopen of paardrijden; dankzij die uitgestrekte natuur begint het echte 
vakantiegevoel hier al direct als u de deur uitloopt. In tegenstelling tot de 
vakantievierders in de Kempervennen, hebt u deze omgeving elke dag tot 
uw beschikking. Wat een geluk! 
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OUR FAVOURITES

‘Designing a way of life’ staat voor ons gelijk aan ‘genieten 
van het leven’. En dat gaat verder dan wonen. Een chique 
diner, een dagje winkelen, genieten van een heerlijk glas 
wijn of een mooie bos bloemen. Ook dat zijn zaken die 
het leven aangenaam maken. Life is good ...

Restaurant De Treeswijkhoeve  
Valkenswaardseweg 14, Waalre

Restaurant Eden 
Eindhovenseweg 115, Valkenswaard

Martinez handgemaakte chocolade 
Handwerkstraat 12, Valkenswaard

Oogenlust
Corridor 56, Valkenswaard

Mitra
Van Bruhezedal 10, Dommelen

Centrum Valkenswaard
Markt, Valkenswaard

Keurslager Hans Adriaans
Dommelscheweg 36A, Valkenswaard

Centrum Eindhoven
18 Septemberplein
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HOF AAN DE DOMMEL

Tegenover het groene Dommeldal, aan de nieuw ingerichte Bergstraat (straks een 30 
kilometerzone), ontstaat Hof aan de Dommel: een luxueus, kleinschalig en veilig woon-
hof met 2 luxe appartementen en 6 exclusieve hof- en hoekwoningen. Door de ligging 
rondom een hof krijgt het de sfeer van een begijnhof zoals we dat kennen van vroeger, 
zij het in een moderne vorm en met het comfort van nu. 

N

Z

OW

Schaal 1:400

HEERLIJK WONEN

De rijke architectuur vormt een fraai geheel met de groene hoftuin, waar 
de woningen en appartementen op uitkijken. Het brengt het ultieme van 
twee werelden samen: u kunt er exclusief en gelijkvloers wonen met de 
ruimte die gewend bent. Tegelijkertijd heeft u ook nog eens de beschik-
king over een heerlijke privé achtertuin of een zeer royaal terras. Alle 
ruimte om te genieten van het buitenleven dus. Het plan is geheel om-
heind en voorzien van een chique entree met automatische poort, die op 
gewenste momenten kan worden afgesloten. In de poort komt een sier-
lijk ornament terug, dat ook op de gevel van het domein terugkomt. 

ONTWERP EN DETAILLERING

De architectuur maakt met de hoge ramen een verwijzing naar de tegen-
overgelegen Sint Martinuskerk. Ook een ander authentiek aspect van de 
locatie, namelijk het industriële verleden van Roothans IJzerwaren, komt 
tot uiting in het ontwerp. Zo vormt de naam ‘Hof aan de Dommel’ aan de 
gevel en het smeedijzeren ornament, een visuele vertaling van de water-
molen en de rivier de Dommel, een link naar de ambachtelijke smederij 
die hier in 1842 werd gevestigd. Door de variatie in kaprichting van de 
woningen en appartementen oogt het geheel speels en karakteristiek, 
waarbij de roedeverdeelde hoge ramen, erkers en de moderne eikenhouten 
voordeuren de moderne signatuur typeren. Tot slot wordt de kwaliteit 
van het plan nog eens verder benadrukt door de gebruikte materialen 
zoals de zinken dakafwerking.

UW PRIVÉ TUIN

U bent helemaal klaar voor de toekomst, zonder dat u uw geliefde ruimte 
buiten hoeft te missen. Die heeft u in Hof aan de Dommel nog steeds: de 
woningen en appartement 1 beschikken over een privé achtertuin. En kiest 
u voor appartement 2, dan heeft u daar niet alleen een zeer royaal terras 
aan de eetkamer, maar ook nog een extra balkon aan de woonkamer en 
aan de master bedroom. In alle gevallen voldoende ruimte buiten voor 
planten, bloemen, een royale eettafel en bijvoorbeeld een loungebank. 
Denkt u eens aan alle fijne momenten, die uw buitenruimte u kan bieden: 
een kopje koffie in de voorjaarszon, gezellig buiten eten met familie of 
vrienden en wie weet zelfs de weldadige ontspanning van een jaccuzzi. De 
buitenruimtes in Hof aan de Dommel lenen zich er uitstekend voor.

DE HOFTUIN

De hoftuin wordt compleet ingericht met heesters, bomen, bloeiende 
planten, een modern wandelpad en sfeervolle verlichting. Daarmee 
wordt de unieke uitstraling van Hof aan de Dommel nog eens extra bena-
drukt en het geeft u naast een fraai uitzicht, ook de gelegenheid voor een 
praatje met uw medebewoners. Aan het onderhoud van de voortuin en 
het hof heeft u individueel geen omkijken, want het onderhoud wordt 
gezamenlijk geregeld.

VEILIG WONEN

Wonen in Hof aan de Dommel zorgt ervoor dat u comfortabel, luxe, maar 
ook veilig zult wonen. Allereerst is uw domein geheel omheind. De poort 
aan de straatzijde kan ’s avonds desgewenst worden gesloten voor bui-
tenstaanders. Daarnaast zorgt de situering van de woningen rondom het 
hof ervoor, dat u weet wie uw buren zijn. Hier leeft u niet anoniem, waar 
dat in een appartementencomplex nog wel eens het geval is. Maar natuur-
lijk met behoud van privacy, u heeft immers ook uw privé buitenruimte om 
u terug te trekken. 

UW PARKEERMOGELIJKHEDEN

De auto heeft u in Hof aan de Dommel altijd dichtbij én veilig binnen de 
poort. Door de parkeerplaatsen halfverdiept bij de entree te situeren, 
kijkt u niet op de auto’s van uw buren, maar geniet u altijd van het fraaie 
groene uitzicht. Comfortabel wonen betekent overigens ook dat u niet 
hoeft te zoeken naar een parkeerplaats. De aankoopsom van de woning 
of het appartement is inclusief 1 of 2 privé parkeerplaatsen. Uw visite kan 
gemakkelijk langs de Bergstraat parkeren in de nieuw aan te leggen par-
keerhavens. En uw fietsen? Die parkeert u in de gezamenlijke fietsenstal-
ling. Uiteraard met aansluiting voor uw eventuele e-bike.

De nieuw ingerichte Bergstraat wordt een 30 km/uur zone

“De hoftuin wordt tot
 in de puntjes ingericht”
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THE ESSENTIALS

Het oog voor detail en de kwalitatief hoogwaardige afwerking maken 
Hof aan de Dommel tot een uitzonderlijk plan. Dat is waar wij verder 
gaan, waar anderen stoppen; dit raakt onze belofte en pay-off 
‘Designing a way of Life’ in de kern. We durven dan ook met gepaste 
trots te beweren dat de volgende details de woningen en - minstens zo 
belangrijk - de woonomgeving onvergelijkbaar maken.
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Topgevels

Erker

Dakafwerking met zink

Voordeur van gebrand eiken

Smeedijzeren poort 

Hoftuin met botanische Kempische aanplant en verlichting

1,5 verdiepingshoge pui hoekwoning

Vide

Lounge op de verdieping

Luxe keuken met (schier-)eiland

Luxe badkamer 
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Details are not the details.
They make

Charles Eames, ontwerper

the design

5
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VOLOP RUIMTE EN MOGELIJKHEDEN

In alle gevallen heeft u ruimte voor een fraaie living en een leefkeuken 
met (schier-)eiland. Maar de echte kers op de taart is wel de prachtige 
vide met dakramen aan de achterzijde. Deze zorgt voor een ruimtelijk en 
speels element, en biedt u enorm veel daglicht. Vanuit de grote glazen pui 
in de erker heeft u een heerlijk uitzicht op uw achtertuin. De hoekwonin-
gen zijn extra bijzonder door het 1,5 verdiepingshoge raam, dat grenst 
aan de vide.

De eerste etage, optioneel bereikbaar met privé lift, biedt een prachtige 
lichte ruimte, die u via de vide verbindt met de keuken en living. Hierdoor 
wordt de gebruikelijke overloop getransformeerd naar een ware lounge: 
een fijne plek in het huis waar u zich kunt terugtrekken met een boek of 
voor een andere hobby, maar waar u toch in contact staat met de ruimtes 
beneden. Verder treft u op de eerste verdieping ook nog eens twee extra 
kamers, en een heerlijk grote bergruimte op de vliering. U voelt hier aan 
alles: dit is comfortabel, luxe en toekomstgericht wonen. 

GELIJKVLOERS WONEN OF EEN PRIVÉ LIFT

In Hof aan de Dommel maakt u als het ware uw woning op maat. Vanwege 
de forse afmetingen zijn er veel verschillende varianten mogelijk. De be-
langrijkste keuze begint bij de locatie van uw master bedroom met ‘en sui-
te’ badkamer. De begane grond lijkt wellicht voor de hand te liggen en is 
zeker mogelijk, maar waarom zou u de ruimte boven en beneden niet 
optimaal benutten? We voorzien namelijk al in de ruimte en bouwkundige 
voorzieningen ten behoeve van een privé lift. Daarmee kunt u er nu of in 
de toekomst voor zorgen dat u te allen tijde de eerste verdieping kunt 
gebruiken, door een simpele ingreep, zonder constructief hak- en breek-
werk. Uw ruimte beneden wordt hiermee nog ruimer, en geeft daarmee 
extra mogelijkheden om de woning helemaal af te stemmen op uw per-
soonlijke wensen.

Bekijk voor de precieze basisplattegronden en specificaties de verkoop- 
tekeningen per woning en de technische omschrijving op:

www.hofaandedommel.nl

DE WONINGEN

De 6 woningen met privé tuin bieden u vanwege de ruime afmetingen de ideale 
mogelijkheid om gelijkvloers te wonen. Uw master bedroom met badkamer ‘en suite’ 
kan op zowel de begane grond als op de eerste verdieping worden gerealiseerd, 
eventueel met privé lift. 

Cecelia Ahern, schrijfster

Home is not a place, 
      it’s a feeling

“In Hof aan de Dommel 
              maakt u als het ware 
        uw woning op maat”
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Het meest opvallende bij de hoekwoning
is de getoogde 1,5 verdiepingshoge glazen pui. Samen 
met de vide met lichtstraat en de erker zorgt deze voor 
grandeur, een prachtige ruimtelijke beleving en zeer 
veel lichtinval.

Hoekwoning, variant boven slapen
33



PLUSPUNTEN

BEGANE GROND
 1,5 verdiepingshoge pui
 Vide met lichtstraat
 Erker achterzijde
 Extra daglicht door zijramen
 Designdeur met glas van hal naar woonkamer
 Luxe keuken met schiereiland
 Privé lift optioneel
 Badkamer ‘en suite’ aan master bedroom met schuifdeur
 Zeer complete badkamer

EERSTE VERDIEPING
 Overloop wordt lounge door vide, tevens gebruiksruimte

ALGEMEEN
 Energiezuinig en gasloos
 Warmtepomp voor vloerverwarming en –koeling
 2 privé parkeerplaatsen

BENEDEN SLAPEN 
BEGANE GROND

HOEKWONING

Schaal 1:50 | Getekend is woning 5 35



HOEKWONING BENEDEN SLAPEN 
EERSTE VERDIEPING EN ZOLDER

S

L

H

Lounge
Lezen, relaxen

L Study 
Werk, studie, administratie

S Health 
Fitness, yoga, sauna

H
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PLUSPUNTEN

BEGANE GROND
 1,5 verdiepingshoge pui
 Vide met lichtstraat
 Erker achterzijde
 Extra daglicht door zijramen
 Designdeur met glas van hal naar woonkamer
 Dubbele designdeuren met glas in woonkamer
 Luxe keuken met eiland
 Privé lift optioneel

EERSTE VERDIEPING
 Dressing aan master bedroom
 Badkamer ‘en suite’ aan master bedroom 
 Zeer complete badkamer met daglicht
 Overloop wordt lounge door vide, tevens gebruiksruimte

ALGEMEEN
 Energiezuinig en gasloos
 Warmtepomp voor vloerverwarming en –koeling
 2 privé parkeerplaatsen

BOVEN SLAPEN 
BEGANE GROND

HOEKWONING

S

Study 
Werk, studie, administratie

S
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HOEKWONING BOVEN SLAPEN 
EERSTE VERDIEPING EN ZOLDER

Lounge
Lezen, relaxen

L

L
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Hoekwoning 8, variant boven slapen

Bij hoekwoning 8 is de voorzijde gespiegeld
ten opzichte van de hoekwoningen 5 en 6, daardoor 
wordt de keuken een kwartslag gedraaid en is de 
indeling op de eerste verdieping net even anders. 
Onveranderd is de charme van de woning met zijn 1,5 
verdiepingshoge pui, de vide met lichtstraat en erker.
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PLUSPUNTEN

BEGANE GROND
 1,5 verdiepingshoge pui
 Vide met lichtstraat
 Erker achterzijde
 Extra daglicht door zijramen
 Designdeur met glas van hal naar 

 woonkamer
 Luxe keuken met eiland
 Privé lift optioneel
 Badkamer ‘en suite’ aan master bedroom  

 met schuifdeur
 Zeer complete badkamer met daglicht

EERSTE VERDIEPING
 Overloop wordt lounge door vide, tevens  

 gebruiksruimte

ALGEMEEN
 Energiezuinig en gasloos
 Warmtepomp voor vloerverwarming en  

 –koeling
 2 privé parkeerplaatsen

BENEDEN SLAPEN 
BEGANE GROND

HOEKWONING 8
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HOEKWONING 8 BENEDEN SLAPEN 
EERSTE VERDIEPING EN ZOLDER

Art
Muziek, beeldende kunst, schilderen

A Lounge
Lezen, relaxen

L Study 
Werk, studie, administratie

S Health 
Fitness, yoga, sauna

H

A

S

L

H
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BOVEN SLAPEN 
BEGANE GROND

HOEKWONING 8

PLUSPUNTEN

BEGANE GROND
 1,5 verdiepingshoge pui
 Vide met lichtstraat
 Erker achterzijde
 Extra daglicht door zijramen
 Designdeur met glas van hal naar  

 woonkamer
 Dubbele designdeuren met glas in  

 woonkamer
 Luxe keuken met eiland
 Privé lift optioneel

EERSTE VERDIEPING
 Dressing aan master bedroom
 Badkamer ‘en suite’ aan master bedroom 
 Zeer complete badkamer met daglicht
 Overloop wordt lounge door vide, tevens  

 gebruiksruimte

ALGEMEEN
 Energiezuinig en gasloos
 Warmtepomp voor vloerverwarming en  

 –koeling
 2 privé parkeerplaatsen

S

Study 
Werk, studie, administratie

S
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HOEKWONING 8 BOVEN SLAPEN 
EERSTE VERDIEPING EN ZOLDER

Lounge
Lezen, relaxen

L

L

Schaal 1:50 51



Speels en licht
Door de lichtstraat wordt de mooie hoogtewerking van 
de vide nog eens extra geaccentueerd. Ook de erker 
aan de achterzijde van de woning maakt de ruimte 
uitzonderlijk en biedt u prachtig zicht op de achtertuin. 

Hofwoning, variant beneden slapen
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BENEDEN SLAPEN 
BEGANE GROND

HOFWONING

PLUSPUNTEN

BEGANE GROND
 Vide met lichtstraat
 Erker achterzijde
 Designdeur met glas van hal naar woonkamer
 Luxe keuken met schiereiland
 Privé lift optioneel
 Badkamer ‘en suite’ aan master bedroom met schuifdeur
 Zeer complete badkamer

EERSTE VERDIEPING
 Overloop wordt lounge door vide, tevens gebruiksruimte

ALGEMEEN
 Energiezuinig en gasloos
 Warmtepomp voor vloerverwarming en –koeling
 1 privé parkeerplaats
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Study 
Werk, studie, administratie

S Health 
Fitness, yoga, sauna

H

HOFWONING BENEDEN SLAPEN 
EERSTE VERDIEPING EN ZOLDER

Lounge
Lezen, relaxen

L

L

H

S
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Wat een ruimte!
Door te kiezen voor de variant boven slapen, ontstaat 
een zee aan ruimte op de begane grond voor een 
heerlijke living en royale eetkeuken. Aan de voorzijde 
treft u een extra kamer met dubbele designdeuren,  
in te richten als bijvoorbeeld study of om u terug te 
trekken met een goed boek.

De eerste verdieping bereikt u met de vaste trap of  
via de optionele lift.

Hof- en hoekwoning, variant boven slapen
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BOVEN SLAPEN 
BEGANE GROND

HOFWONING

PLUSPUNTEN

BEGANE GROND
 Vide met lichtstraat
 Erker achterzijde
 Designdeur met glas van hal naar woonkamer
 Dubbele designdeuren met glas in woonkamer
 Luxe keuken met eiland
 Privé lift optioneel

EERSTE VERDIEPING
 Dressing aan master bedroom
 Badkamer ‘en suite’ aan master bedroom 
 Zeer complete badkamer
 Overloop wordt lounge door vide, tevens gebruiksruimte

ALGEMEEN
 Energiezuinig en gasloos
 Warmtepomp voor vloerverwarming en –koeling
 1 privé parkeerplaats

Home Cinema
Video on demand, games

HC

HC
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HOFWONING BOVEN SLAPEN 
EERSTE VERDIEPING EN ZOLDER

Study 
Werk, studie, administratie

S

S
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HOFWONING 7

BENEDEN SLAPEN 
VERDIEPING

BOVEN SLAPEN 
VERDIEPING

Hofwoning 7 is op de verdieping en de zolder groter dan de andere hofwoningen. 
De extra ruimte ontstaat door de ligging boven de poort die toegang geeft tot de 
achtergelegen fietsenberging. Een extra pluspunt dus!

Study 
Werk, studie, administratie

SStudy 
Werk, studie, administratie

S Health 
Fitness, yoga, sauna

HHealth 
Fitness, yoga, sauna

H

H
H

SS
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Tuinimpressie hofwoning, getekend is kavel 7
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Ieder mens is uniek
 en ieders wens weer anders

Ieder mens is uniek en ieders wens weer anders. Dat is wat ons inspireert bij het 
ontwerp van onze woningen in hun omgeving. Met in alle gevallen aandacht voor 
detail en maatwerk in vele facetten. Vanuit die ontwerpvisie komen we tot het per-
fecte geheel, toegesneden op uw Way of Life. Passend als een maatwerkkostuum.

GEEN ENKELE WONING IS HETZELFDE
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DE APPARTEMENTEN

APPARTEMENT 1

Appartement 1 bevindt zich op de begane grond. Vanuit de woonkamer 
en keuken bieden 2 paar openslaande deuren toegang tot de de privé 
tuin met royaal terras op het zuidwesten. Het formaat van het apparte-
ment geeft u diverse mogelijkheden voor de indeling, bijvoorbeeld een 
tweede slaapkamer met erker, of een extra grote keuken/eetkamer met 
kamer ‘en suite’ deuren naar de forse woonkamer aan de tuinzijde. Welke 
indeling u ook kiest, vanwege de vele raampartijen geniet u van veel dag-
licht. De keuken met kookeiland, evenals fraaie designdeuren met glas in 
de woonkamer zijn al bij de prijs inbegrepen. De master bedroom be-
schikt over een dressing en luxe ingerichte badkamer ‘en suite’.

APPARTEMENT 2

Appartement 2 strekt zich uit over de eerste en tweede verdieping en 
beschikt naast een zonnig terras van maar liefst 30 m2 op het zuidwesten 
ook nog eens over een balkon met zicht op de Sint Martinuskerk. Vanwe-
ge de ligging is dit een heerlijke plek voor een ontbijt in de ochtendzon. 
De ruime living en keuken met kookeiland hebben aan meerdere zijdes 
openslaande deuren en raampartijen, dat zorgt voor veel daglicht. Wat 
appartement 2 echt uniek maakt is de ruimtelijke vide en de 1,5 verdie-
pingshoge glazen pui in de woonkamer.

Ook bij appartement 2 zijn meerdere indelingen mogelijk, zo kunt u bij-
voorbeeld kiezen voor een separate eetkamer. De grote master bedroom 
beschikt niet alleen over een dressing en compleet ingerichte badkamer 
‘en suite’, maar biedt ook over sfeervolle hoekjes en een balkon met zicht 
op de hoftuin. Via de privé lift bereikt u gemakkelijk de 2e verdieping. Hier 
treft u de tweede slaapkamer, tweede badkamer, lounge en een ruime 
berging. Een fraai pluspunt op deze verdieping is de lounge, die vanwege 
de open verbinding van de vide in contact staat met de woonkamer bene-
den. Een ideale plek voor een extra leeshoek, of als werkkamer.

De 2 luxe appartementen zijn gelegen aan de voorzijde van het Hof en vormen daar-
mee de entree van Hof aan de Dommel. Stedenbouwkundig vormen ze een echte 
eyecatcher wanneer u Dommelen binnenkomt. Vanuit de appartementen kijkt u 
prachtig uit op de wandeltuinen van de Sint Martinuskerk, het Dommeldal met de 
watermolen en natuurlijk de Hoftuin.

“De riante appartementen 
 bieden u diverse

indelingsmogelijkheden”
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Appartement 1

Vanwege de royale afmetingen 
zijn verschillende indelingen mogelijk. Een tweede 
slaapkamer, of liever een extra grote leefkeuken en 
woonkamer met erker? De vele raampartijen en maar 
liefst 4 openslaande deuren bieden u veel contact met 
buiten. En dat zorgt al vanaf het vroege voorjaar voor 
een vakantiegevoel!
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VARIANT 2 SLAAPKAMERS APPARTEMENT 1

PLUSPUNTEN

 Privétuin achterzijde op zuidwest
 Woonkamer en keuken aan de tuinzijde
 Erker
 Veel raampartijen
 2-zijdig georiënteerd
 Luxe keuken met eiland
 Designdeur met glas van hal naar  

 woonkamer
 2 (slaap-)kamers
 Dressing bij master bedroom
 Badkamer ‘en suite’ aan master  

 bedroom 
 Zeer complete badkamer met daglicht

ALGEMEEN
 Energiezuinig en gasloos
 Warmtepomp voor vloerverwarming  

 en –koeling
 Inclusief 1 parkeerplaats
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VARIANT 1 SLAAPKAMERAPPARTEMENT 1

PLUSPUNTEN

 Privétuin achterzijde op zuidwest
 Erker bij de woonkamer
 Extra grote eetkeuken aan de tuin
 Veel raampartijen
 2-zijdig georiënteerd
 Luxe keuken met eiland
 Design deur met glas van hal naar  

 woonkamer
 Design deuren met glas tussen  

 woonkamer en leefkeuken
 Dressing bij master bedroom
 Badkamer ‘en suite’ aan master  

 bedroom 
 Zeer complete badkamer met daglicht

ALGEMEEN
 Energiezuinig en gasloos
 Warmtepomp voor vloerverwarming  

 en –koeling
 Inclusief 1 parkeerplaats

Art
Muziek, beeldende kunst, schilderen

A

A
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One of a kind
Het summum van luxe wonen vindt u hier. De prachtige 
hoge pui en de vide in de erker maken het tot een 
bijzonder speels, licht en ruim appartement. En wat te 
denken van maar liefst 1 terras en 2 balkons? Dit 
appartement is met recht ‘one of a kind’.

Appartement 2
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PLUSPUNTEN

EERSTE VERDIEPING
 Groot balkon achterzijde op zuidwesten
 Extra grote eetkeuken aan balkonzijde 
 Erker bij de woonkamer
 Vide woonkamer
 1,5 verdiepingshoge pui woonkamer
 Veel raampartijen
 2-zijdig georiënteerd
 Luxe keuken met eiland
 Designdeur met glas van hal naar woonkamer
 Designdeuren met glas tussen woonkamer en leefkeuken
 Vide bij master bedroom
 Dressing bij master bedroom
 Badkamer ‘en suite’ aan master bedroom 
 Zeer complete badkamer met daglicht

TWEEDE VERDIEPING
 Optioneel privé lift naar 2e etage
 2e Verdieping met extra kamer, tweede badkamer, lounge 

 en berging.

ALGEMEEN
 Energiezuinig en gasloos
 Warmtepomp voor vloerverwarming en –koeling
 Inclusief 2 privé parkeerplaatsen

APPARTEMENT 2

EERSTE VERDIEPING
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APPARTEMENT 2

TWEEDE VERDIEPING

Study 
Werk, studie, administratie

S Health 
Fitness, yoga, sauna

H

S

H

Schaal 1:50 83



Intuïtie,
afgaan op je gevoel

is de basis van elk idee
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EXCLUSIEVE KEUKEN STATE OF THE ART BADKAMER

Deze keuken is bij de prijs inbegrepen Deze badkamer is bij de prijs inbegrepen

Onderscheidende elementen zijn bijvoorbeeld verschillende kleur- en 
materiaalgebruik van de kastenwand, dat helemaal kan worden aange-
past aan de door u gewenste kleur op de muur. De keuken heeft een 
(schier-)eilandopstelling met kook- en spoelgedeelte, beschikt over 4 
hoge kasten ten behoeve van inbouwapparatuur en 2 servieskasten. Tot 
slot maakt de inbouwapparatuur het een exclusieve en zeer complete 
keuken. 

INBOUWAPPARATUUR
 kokend water kraan
 oven
 magnetron
 inductiekookplaat
 afzuiging vanuit het werkblad
 vaatwasser
 koelkast

De badkamers in Hof aan de Dommel faciliteren deze weldaad op en top. 
Ze zijn uitgerust met een ruime douche met glasscherm, een dubbele 
wastafel met meubel, grote verlichte spiegel en hangend toilet. Grote 
tegels in een kleur naar keuze in combinatie met stucwerk, maken uw 
sfeervolle wellnessruimte helemaal af. 

Uiteraard kunt u de badkamer en toiletruimte met de adviseur van Van 
Heugten Baddesign verder aanpassen aan uw persoonlijke wensen.

VAN HEUGTEN BADDESIGN
Dintel 14 | 5422 VT Gemert
+31 (0) 492 36 31 95
info@van-heugten.nl | www.van-heugten.nl

Voor de woningen en appartementen in Hof aan de Dommel heeft ASWA Keukens 
een keuken op maat ontworpen, die niet alleen zeer praktisch is door de vele berg-
ruimte, maar ook nog eens het luxe karakter van de woning onderstreept. 

De badkamer is allang niet meer enkel een functionele ruimte om u persoonlijk te 
verzorgen. Het is de plek waar u ontspannen de dag begint en eindigt en waar u ge-
niet van de weldaad van een warme douche, mooie zachte handdoeken, sfeervolle 
verlichting en heerlijk geurende verzorgingsproducten. 

Uiteraard kan de keuken in overleg 
verder worden aangepast aan uw 
persoonlijke wensen.

ASWA KEUKENS 
Zuiddijk 18 | 5705 CS Helmond
+31 (0) 492 54 81 86
helmond@aswakeukens.nl
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LUXE AFWERKING EN OPTIES 

Deze deur is bij de prijs inbegrepenDe erker bij de woningen en appartement 1 is bij de prijs inbegrepen

De luxe en hoogwaardige afwerking zijn een belangrijk kenmerk van de woningen en 
appartementen in Hof aan de Dommel. Zo zijn in de verkoopsom reeds inbegrepen 
hardhouten binnendeurkozijnen met stompe deuren, vloerverwarming, een warmte-
pomp om te verwarmen én te koelen, luxe deurbeslag en zelfs glad gestucte plafonds. 
De binnendeur van de gang naar de woonkamer wordt uitgevoerd als luxe design 
deur met glas. Dit geldt tevens voor de dubbele ‘en suite’ deuren in de woonkamer bij 
de appartementen en bij de variant ‘boven slapen’ van de hoek- en hofwoningen.

OP MAAT GEMAAKT, NAAR UW WENSEN

Niets is zo persoonklijk als uw eigen droomwoning: we hebben u diverse indelingsmogelijkheden laten zien in 
de basisvarianten, maar vanwege het royale formaat zijn er talloze mogelijkheden om de indeling verder aan te 
passen aan uw individuele wensen. Een tweede badkamer voor uw logées, kamer ‘en suite’ met schuifdeuren in 
plaats van openslaande deuren of bijvoorbeeld de woonkamer of keuken op een andere plaats: u mag het zeg-
gen. De kopersbegeleider van de aannemer bespreek uitgebreid de meer- en minderwerkopties met u door en 
adviseert u over mogelijke individuele aanpassingen. En zo maken we de woning of appartement helemaal op 
maat, volgens uw wensen.

KLEUREN EN MATERIALEN
Onderdeel Materiaal Kleur

Exterieur
Metselwerk witte gevelsteen Baksteen Wit
Metselwerk donkere gevelsteen Baksteen Donkerbruin
Voegwerk metselwerk witte steen Voegmortel, terugliggend Wit/grijs
Voegwerk metselwerk donkere steen Voegmortel, terugliggend Donkerbruin
Kozijnen Hardhout Donkergrijs
Voordeurkozijn Hardhout Donkergrijs
Voordeur Gebrand eiken met 4-vlaksverdeling
Huisnummer en familienaam Metaal Zwart
Tuindeuren Hardhout met glas Donkergrijs
Draaiende delen Hardhout Donkergrijs
Raamdorpels Beton en baksteen Naturel/grijs en wit
Muurafdekkingen penanten entree Hardsteen Naturel/antraciet
Onderdorpels t.p.v. maaiveld Kunststeen Antraciet
Dakranden Zink Naturel/grijs
Isolatieglas Dubbel glas Blank
Dakbedekking hellende daken Keramische vlakke dakpannen Blauw gesmoord
Dakbedekking platte daken Bitumen Zwart
Gevelverlichting voorzijde hof- en hoekwoning Up- and down lighter en spot in luifel Zwart

Interieur
Steel look deur begane grond MDF met 4 glaspanelen Antraciet
Kozijn bij steel look deur Hardhout Antraciet
Binnendeurkozijnen Hardhout Wit
Binnendeur Stomp, vlakke deur MDF Wit
Vensterbank Composiet Antraciet
Plafonds Stucwerk sausklaar Gips/naturel
Muren Stucwerk behangklaar Gips/naturel
Hang- en sluitwerk buitendeur SKG** 
Deurbeslag binnendeuren RVS Naturel 
Deurbeslag steel look deuren Zwart
Afdekking borstwering vide Hardhout Naturel
Trappen Vurenhout, fabrieksmatig gegrond Wit
Trapleuningen Hardhout Naturel
Omkasting vloerverwarming Hout Wit gelakt
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INTERIOR DESIGN

EEN INTERIEUR ONTWERPEN, HOE GAAT DAT IN ZIJN WERK?

Betül Canbaz: “Het begint met aandachtig luisteren en de juiste vragen 
te stellen. Hoe leeft iemand, wat vindt men prettig en mooi, wat maakt 
die persoon eigen? Ons uitgangspunt is dat een interieur een weerspie-
geling moet zijn van iemands persoonlijkheid. Een interieur is pas eigen 
als de ziel erin verwerkt is. Persoonlijk, onderscheidend en passend.

Wij laten mensen hun verhaal doen, thuis of op kantoor. In de showroom 
zien wij wat mensen aanspreekt aan vormen, materialen, kleuren en 
texturen. Daaruit destilleren wij wat ze mooi vinden. Het grappige is; 
regelmatig krijgen wij het compliment dat we al eerder weten wat onze 
klant mooi vindt, dan dat hij het zelf weet of kan benoemen. Dan zijn ze 
bijvoorbeeld op reis geweest en hebben ze in een hotel inspiratie opge-
daan wat men dus onbewust aansprak. Vormen, kleuren, dessins of ma-
terialen die ik op dat moment in een sfeerimpressie laat zien. Daarbij 
daag ik mensen soms ook uit, om andere keuzes te maken dan ze aan-
vankelijk dachten. 

Typerend voor onze stijl is het ‘tactiele’; het zoeken van contrast tussen 
harde en zachte materialen en vormen. Bijvoorbeeld een natuurstenen 
vloer met een zacht behang, of een mooie combinatie tussen rechte 
vormen en ronde belijningen; dat maakt een interieur interessant en 
verrassend. Wij waarborgen de balans, zowel praktisch als esthetisch. 
Dat is ook waar wij als bureau het beste in zijn; de integrale aanpak van 
alle onderdelen die samenkomen in een interieur. 

Natuurlijk bouw je een interieur op vanuit de grote onderdelen; inde-
ling, zichtlijnen, vloer, wanden en verlichting. Maar de inspiratie ontstaat 
vaak bij het eindpunt; een vaasje waarvan de kleur onze klant aan-
spreekt, of een mooi kunstwerk. We werken op deze volgorde vaak van-
af het eindpunt terug naar de basis.

Wilt u voor uw nieuwe woning of appartement ook een interieur met 
bezieling? Wij maken graag kennis om uw wensen te vernemen.”

Waarschijnlijk heeft u al een wensenlijstje voor uw nieuwe woning. Een kookeiland, 
een regendouche, een aparte leeshoek of een nieuwe bank. Maar hoe zit het met de 
juiste vloer, kleuraccenten, raambekleding en verlichting? Er is zoveel te kiezen, hoe 
zorgt u ervoor dat alle losse onderdelen straks een fraai geheel vormen? Om u te helpen 
bij het samenstellen van uw nieuwe interieur bieden we u de service van onze interieur 
ontwerper Betül Canbaz. Zij heeft een jarenlange ervaring met het inrichten van de 
meest prachtige interieurs bij diverse opdrachtgevers in de regio.

Betül Canbaz

Interieurvormgeving Betül Canbaz
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NATURE

Aristoteles, filosoof en wetenschapper

In all things of nature 
           
                        of the marvelous

there is something
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Een fraaie woonomgeving wordt niet enkel bepaald door de gebouwen en de architectuur: 
de context waarin de woningen staan, maakt er net zo’n belangrijk onderdeel van uit. En 
daarom hebben we - ook weer met aandacht voor detail - de openbare ruimtes ontworpen 
tot en met het beplantingsplan, erfafscheidingen en verlichting.

Aan de voorzijde treft u de traditionele hoftuin in een modern jasje. De beplanting refereert aan de 
landschappelijke kwaliteiten van een bosrijke omgeving en de sfeer van een park. Tuinarchitect Smeulders uit 
Gerwen ontwierp de tuin waarin de combinatie van naaldbomen, bloeiende loofbomen, grote struiken zoals 
rhododendrons en hortensia’s en diverse groenblijvende planten zorgen voor een prachtige entree. Samen met 
de verlichting met up- & downlighters vormt de groene inrichting een stijlvol decor, waardoor een mooi 
samenspel ontstaat tussen de gebouwen en hun omgeving. 

LANDSCAPE BOMEN

Pinus sylvestris 
‘Watereri’
Grove den

Betula pendula 
‘Fastigiata Joes’
Zuilbeuk

Prunus ‘Accolade’
Japanse sierkers

Pinus sylvestris 
‘Norska’
Grove den

STRUIKEN

Pinus mugo var. 
pumilio
Dwergbergden

Rhododendron 
catawbiense 
‘Boursault’
Rododendron

Amelanchier lamarkii
Amerikaans 
krentenboompje

Hydrangea paniculata 
‘Strong Annabelle’
Wilde hortensia

GRASSEN

Sesleria autumnalis
Blauwgras

Sesleria argentea
Blauwgras

Pennisetum alop. 
‘Hameln’
Lampenpoetsergras

Calamagrostis 
brachytricha
Diamantgras

HAGEN

Carpinus betulus
Haagbeuk

VASTE PLANTEN

Liriope muscari
Leliegras

Echinacea ‘Pica Bella’
Zonnehoed

Salvia nemorosa 
‘Caradonna’
Salia

Echinacea purp. 
‘Avalanche’
Zonnehoed

Aster dumosus 
‘Herbstpurzel’
Herfstaster

Polystichum 
setiferum 
‘Herrenhausen’
Zachte naaldvaren

Aster dumosus 
‘Herbstgr. 
v. Bresserhof’
Herfstaster

Salvia nemorosa 
‘Pink Friesland’
Salia

Nepeta faassenii
Grijs kattenkruid

Phlox divaricata ‘May 
Breeze’
Voorjaarsvlambloem
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Wonen heeft alles te maken met de (nabije) toekomst: u investeert immers in uw 
wooncomfort voor nu én voor later. Hof aan de Dommel biedt u comfortabel en 
zorgeloos wonen, in al zijn facetten. Dat begint uiteraard met de mogelijkheid om 
gelijkvloers te kunnen wonen, Maar ook in technisch opzicht bent u in Hof aan de 
Dommel klaar voor de toekomst en daarbij gaan we aanmerkelijk verder dan de huidige 
standaard op het gebied van duurzaamheid: de woningen en appartementen zijn 
aanzienlijk energiezuiniger dan de huidige norm. 

Zo worden de woningen en appartementen ‘all-electric’ en dus zonder 
gasaansluiting uitgevoerd. Ook zijn ze uitgerust met zonnepanelen. We 
hebben gekozen voor de zogenaamde ‘all black’ variant, zodat ze opgaan 
in het dakvlak en minder schitteren. Uw lage temperatuur vloerverwar-
ming wordt aangestuurd met een warmtepomp, die warmte uit de lucht 
gebruikt voor de opwarming van uw woning. Ook kunt u hiermee koelen 
in de zomer en dat is met de warme zomers van de afgelopen jaren na-
tuurlijk geen overbodige luxe. 

Tot slot is de groene omgeving van Hof aan de Dommel niet alleen van 
belang voor de infiltratie van regenwater en dus tegen uitdroging van de 
bodem, maar biedt de beplanting en de ligging aan het groene Dommel-
dal ook substantiële verkoeling in warme zomerdagen. Wist u overigens 
dat wetenschappelijk is aangetoond dat een groene omgeving bijdraagt 
aan de geestelijke en lichamelijke gezondheid van bewoners? Ook niet 
onbelangrijk! Niet voor niets meldt Funda dat steeds meer mensen een 
woning of appartement zoeken in een groene omgeving.

Alle duurzaamheidskenmerken van Hof aan de Dommel zorgen niet alleen 
voor een aanzienlijke energiebesparing, maar u gaat tevens zorgvuldig om 
met uw gezondheid en het milieu. En dat is een heel prettige gedachte, 
want u wil het toch ook goed doen voor uw eventuele kinderen, kleinkinde-
ren en de volgende generaties?

ALLE ELEMENTEN OP EEN RIJ:

1. ALL-ELECTRIC

U verwarmt uw woning of appartement en warm water met elektriciteit en 
niet meer met gas. U bent niet meer afhankelijk van uitputtelijke bronnen.

2. ALL-BLACK ZONNEPANELEN

De woningen en appartementen worden voorzien van zonnepanelen. De 
energie die deze opleveren, wordt gesaldeerd (verrekend) met uw eigen 
energieverbruik door uw energieleverancier. Hiermee bespaart u uiter-
aard flink op uw energielasten. 

3. ISOLATIE

De woningen en appartementen zijn extra goed geïsoleerd. Nog een extra 
reden waarom uw woning veel minder energie nodig heeft om op te war-
men in de koude maanden.

4. WARMTEPOMP

Een lucht-water-warmtepomp is een zeer efficiënte installatie, die warm-
te en warm water opwekt voor uw woning of appartement. Dit is een 
toekomstbestendige manier van verwarmen met een hoog rendement. 
Met dit systeem kunt u uw woning of appartement optioneel tevens koelen 
in de warme zomerperiodes.

5. LAGE TEMPERATUUR VLOERVERWARMING

De vloer van de begane grond wordt met een lage temperatuur constant 
verwarmd. Dit zorgt voor een lager energieverbruik, constante tempera-
tuur, warme voeten en minder stofcirculatie.

6. WARMTE TERUGWINNEN

De verse lucht die wordt ingezogen is al verwarmd door slim gebruik te 
maken van de restwarmte van uitgaande lucht. Hierdoor heeft u geen 
koude tocht en heeft u minder energie nodig om uw woning of apparte-
ment te verwarmen.

7. EXTRA GROENE INRICHTING HOFTUIN VOOR REGENWATER-
 INFILTRATIE

We planten veel nieuwe bomen, heesters en grassen aan. Door zoveel 
mogelijk groene inrichting en zo min mogelijk verharding kan het regen-
water beter infiltreren in de bodem en zorgen we tijdens hete zomers 
voor verkoeling. 

SUSTAINABILITY
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UW EIGEN SMAAK

Bij een bestaande woning moet u wellicht genoegen nemen met een vloer, keuken of badkamer die niet hele-
maal uw smaak is. Voor uw woning of appartement in Hof aan de Dommel kunt u uw interieur vanaf het begin 
helemaal naar uw eigen hand zetten. U kiest de indeling, afwerking en inrichting en dat maakt dat het 100% uw 
thuis is.

DE KOMENDE JAREN GEEN ONDERHOUD

Veel onderdelen in uw nieuwe woning of appartement hebben garantie. Dat betekent dat u de komende jaren 
geen tijd of geld kwijt bent aan noodzakelijk onderhoud. Iets waar bewoners van een oudere woning of appar-
tement jaloers op zullen zijn.

ENERGIEZUINIG

De woningen en appartementen in Hof aan de Dommel hebben energielabel A, zijn all-electric en beschikken 
over zonnepanelen. Hiermee zijn ze klaar voor de toekomst en investeert u dus slim: in het milieu, maar ook in 
de verlaging van uw energielasten. 

HEERLIJK STIL

De nieuwste bouw- en installatietechnieken en materialen vertalen zich ook in een stillere woning en stiller ap-
partement: u zult nauwelijks iets horen van uw buren. Ook dat is een groot verschil met oudere woningen of 
appartementen.

VEILIGHEID

De woningen en appartementen worden uitgerust met een professioneel rookalarm en modern inbraakwe-
rend hang- en sluitwerk. Dat maakt wonen in Hof aan de Dommel nog veiliger.

VLOERVERWARMING

Uw woning of appartement heeft standaard vloerverwarming. Dat betekent meer comfort, een constante 
temperatuur en minder dwarrelend stof. Comfortabel en gezond wonen dus.

Een nieuwbouwwoning of -appartement biedt u belangrijke voordelen ten opzichte 
van een bestaande woning.

BENEFITS

Schoonheid en comfort
komen hier op een

prachtige manier samen“Met uw smaak kiest u de indeling, 
afwerking en inrichting en dat maakt dat het 

100% uw thuis is”
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VELDSINK - VERBERKMOES

Veldsink - Verberkmoes: “Soms komt er een project voorbij waarvan je 
zegt ‘dat is het helemaal’. Een project dat ook past bij de filosofie van 
Veldsink - Verberkmoes en waar we ons graag aan verbinden. Hof aan de 
Dommel is zo’n uniek project. Kleinschalig, exclusief en gesitueerd op een 
unieke locatie in het mooie oude gedeelte van Dommelen. 

Veldsink - Verberkmoes is een begrip in Valkenswaard. Als allround advies-
kantoor hanteren we een unieke persoonlijke aanpak, door altijd naar uw 
complete financiële plaatje te kijken. Dus de planning van inkomsten, uit-
gaven, vermogensopbouw, pensioen en verzekeringen. Hypotheekver-
strekking is daarin een belangrijk onderdeel. Het willen ontzorgen zit in ons 
DNA, we staan bij het maken van uw financiële planning dan ook garant 
voor een zeer hoog serviceniveau. Daarnaast is ons kantoor letterlijk dicht-
bij: u kunt er gewoon binnenlopen, ook zonder afspraak.

Natuurlijk zijn we deskundig, dat spreekt vanzelf. Als onafhankelijke be-
middelaar zoeken wij samen met u de geldverstrekker die het beste bij u 
past. We zijn onderdeel van de Veldsink Groep, de grootste onafhankelij-
ke intermediair van Nederland en kunnen u alle geldverstrekkers aanbie-
den. Daarbij kijken we niet alleen naar de hoogte van de rente, maar ook 
zeker naar de voorwaarden. Een hypotheek moet immers toegesneden 
zijn op uw persoonlijke situatie. Tot slot houden we voor de financierings-
aanvraag ook rekening met de unieke kenmerken van het project, zoals 
bijvoorbeeld duurzaamheid.”

Ruud Noten is niet alleen vestigingsdirecteur van Veldsink – Verberkmoes 
van Valkenswaard, maar ook uw persoonlijke financieel adviseur. Hij 
heeft ruime ervaring opgedaan op  financieringsgebied, bij nieuwbouw-
projecten en voor Private Banking. Bent u benieuwd naar hun aanpak? 
Ruud verkent graag verkent graag samen met u de mogelijkheden voor 
Hof aan de Dommel.

VELDSINK - VERBERKMOES
Maastrichterweg 19 | 5554 GE Valkenswaard
+31 (0) 40 207 90 00
rnoten@veldsink.nl | www.veldsink.nl

FINANCE CUSTOMER CARE

Bent u serieus geïnteresseerd in een woning of appartement in Hof aan de Dommel? 
Dan adviseren we u tijdig uw financiële mogelijkheden te verkennen met een deskun-
dige. Hiervoor werken we samen met Veldsink - Verberkmoes, een lokaal financieel 
adviesbureau in Valkenswaard. Zij ontzorgen u bij al uw vragen rondom hypotheek, 
verzekeringen en algemene financiële planning.

Financieel adviseur Ruud Noten

Symphony Estates hecht veel waarde aan design en detaillering. Die elementen vindt u 
niet alleen terug in onze projecten en impressies, maar ook in de presentatiemiddelen 
die we voor onze klanten ontwikkelen. De brochure, uitgevoerd als coffee table boek, 
misstaat zeker niet op uw salontafel naast andere fraaie interieurboeken, maar ook de 
luxe map, waarin u na aankoop alle documentatie kunt bewaren, is in deze stijl 
ontworpen. Onze service zit hem ook in minder tastbare zaken, zoals bijvoorbeeld een 
persoonlijk gesprek bij ons op kantoor, uiteraard vergezeld van goede koffie of een 
verse cappuccino, of bijvoorbeeld de mogelijkheid voor een persoonlijk interieuradvies, 
na aankoop van de woning of het appartement. Aandacht en betrokkenheid zijn de 
sleutelwoorden in onze vertaling van klantenservice, ofwel Customer Care.
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Denkt u eens in…

We beginnen de bouw van een woon- of leefomgeving niet met stenen. 
Niet met beton, niet met grond.
Zelfs niet met plannen op papier.
We beginnen met een stip op de horizon.
Met ideeën hoe het zou zijn om er te kunnen wonen.
Bij de manier hoe mensen er leven, elkaar ontmoeten.
Zich welbevinden en er gelukkig worden.
Een plek waar ze zich veilig voelen en hun dromen waar kunnen maken.
Of ze door het bos naar hun werk fietsen, of langs het water.
Hoe ze aan hun vrienden vertellen over de buurt waar ze wonen:
“Je weet wel, dat prachtige hofje. “Alsof het er al eeuwen staat. 
Maar dan volledig op zonne-energie”. 
Zulke composities willen wij ontwerpen.
Passend bij de bestaande omgeving, maar vooral bij de manier van leven 
van de toekomstige bewoners. 
Want uiteindelijk doen we het voor hen.
En dan werken we terug vanuit een visie, een eindbeeld.
En gaan we op weg.
Potentiële bewoners. Gemeente. Grondeigenaars. Ontwerpers. Adviseurs. Aannemer.
Alle betrokken partijen als in een symfonie.
Verbonden door de ervaring van een dirigent.
En de kracht van de verbeelding.
Niet in een rechte, rigide lijn.
Maar met ruimte om onderweg bij te sturen.
Zodat de compositie een omgeving is met toekomstwaarde, gelukkige bewoners 
en een plus onderaan de streep.
Denk je eens in wat dat oplevert, voor alle betrokken partijen.
Stel dat wij op deze wijze de bron kunnen zijn voor welbevinden van mensen?
Dan doen we dat. Met alles wat we in ons hebben. Dat is onze stip aan de horizon.
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+31 (0)40 304 64 76 | info@symphony-estates.nl

TEAM 

De kracht van Symphony Estates zit hem in de kracht van ons team. Vanuit ieders 
specialisme werken we toe naar het ultieme eindresultaat. Heeft u vragen? We 
helpen u graag verder.

FOTOGRAFIE
Foto’s Groote Heide: M. Heuts en M. Ras | Foto’s interieur Betül Canbaz: Ronald Smits

DISCLAIMER
De verkoopdocumentatie is met de grootste zorg samengesteld aan de hand van de gegevens zoals die ten tijde van het samenstellen van deze brochure bekend waren.  De 
brochure maakt echter geen onderdeel uit van de contractstukken, maar is bedoeld om geïnteresseerden in het voortraject een indruk te geven van de aangeboden woningen. 

De in de brochure opgenomen plattegronden, gevelaanzichten en sfeerbeelden zijn impressies. De kleuren van de toegepaste materialen kunnen in werkelijkheid af-
wijken. De sfeerfoto’s van inrichtingen en/of ingetekende plattegronden zijn een vrije impressie van de interieurvormgever en kunnen afwijken van het standaard afwer-
kingsniveau. Voor de juiste informatie wordt verwezen naar de tot de contractstukken behorende verkooptekeningen en technische omschrijving. Aan deze documentatie 

kunnen uitdrukkelijk geen rechten worden ontleend. De genoemde afmetingen zijn circa-maten in centimeters.

Olaf Schoofs
Directeur

Jantine Schoofs-Kramer 
Klantbegeleiding en 
Bedrijfsmanagement

Saskia Schreurs-Reijnen
Marketing en Communicatie





Designing a way of Life

H
O

F AAN
 D

E D
O

M
M

EL | D
O

M
M

ELEN

Symphony Estates B.V.
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