nul op leaf
de meter

Klaar voor de
toekomst

Kom
wonen in
Linne – Linnerpark fase 3a
22 luxe tweekappers
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22 KOOPWONINGEN
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Voel je thuis
en geniet
van alle
comfort

Kijk gerust uit
naar morgen
In de maatschappij van vandaag draait het om de vragen van morgen. Ook als het om
wonen gaat. U wilt milieubewust leven, werken en recreëren in een duurzaam huis waar
nieuwe technologieën bijdragen aan maximaal comfort en minimale kosten. Al deze
woonwensen maakt u nu al waar in een MorgenWonen woning.
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Shoppen in
Roermond

Gelegen aan de oevers van de Maas en ten

Maas. Het gebied kenmerkt zich door uitgestrekte

zuidwesten van Roermond ligt Linne, onderdeel van

weilanden en landbouwgronden. In deze omgeving

de gemeente Maasgouw. De ligging van Linne is

kan men volop gebruik maken van de vele

ideaal. Mede door de nabijheid van de snelwegen

mountainbike-, fiets- en wandelroutes.

A2 en A73 zijn Eindhoven, Venlo en Maastricht
uitstekend bereikbaar.

22 KOOPWONINGEN

LINNE | LINNERPARK FASE 3A

Linne, natuur, water en rust

Tevens kent het dorp Linne een actief
verenigingsleven op het gebied van sport en

De rivier de Maas biedt naast waterrecreatie veel

ontspanning, zijn de dagelijkse boodschappen

mogelijkheden tot ontspanning in een prachtige

gewoon in Linne te vinden en is er zelfs een

omgeving voor jong en oud.

prachtig buitenzwembad.

Het landschap tussen het dorp Linne en de Maas,

Kortom Linne is een dorp waar het heerlijk

de Linnerweerd, is een uiterwaardengebied ten

wonen is!

westen van Linne, gelegen op het laagterras van de
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Fase 3a van dit project omvat 41 woningen, waarvan

Aan de voorzijde van uw woning wordt een

22 voor verkoop. De overige 19 woningen betreffen

beukenhaag geplaatst. Uw achtertuin wordt

huurwoningen.

afgeschermd met een gaashekwerk inclusief poort.
22 KOOPWONINGEN

LINNE | LINNERPARK FASE 3A

22 luxe tweekappers Linnerpark fase 3a

Het hekwerk wordt voorzien van hedera-beplanting
Voorliggende brochure richt zich alleen op deze

(klimop) met als resultaat een mooie wintergroene

22 koopwoningen (A01 t/m A08, A14 t/m A16, A22, A24,

erfafscheiding. Elke woning heeft een berging van

A30 t/m A36, A40, A41). De kavelgroottes variëren van

circa 6 m2 op eigen kavel. U profiteert optimaal van

circa 259 m2 tot circa 534 m2.

het terras dat al kant en klaar voor u is aangelegd,
evenals het pad naar de berging en voordeur.

Situatie en ligging
1

woningnummer

achtertuin
Creëer uw eigen
stukje natuur.

entree
Voordeur van uw woning.

berging
beukenhaag

hekwerk

woning

voortuin

Ruimte voor o.a. uw
tuingereedschap
en tuinmeubilair.

N
W

O
Z
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22 KOOPWONINGEN
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De woningen.
Alle 22 koopwoningen zijn luxe tweekappers en

Negen koopwoningen worden gebouwd volgens type

Een ruime entree/hal geeft toegang tot de

de badkamer. De overige twee slaapkamers,

hebben dezelfde indeling. Dertien koopwoningen

5400. Dit staat gelijk aan de breedte van de woning,

L-vormige woonkamer/keuken. De keuken is

waaronder de masterbedroom, bevinden zich aan

worden gebouwd volgens type 5700. Dit staat gelijk

namelijk 5,4 meter. De gebruiksoppervlakte van

gesitueerd aan de voorzijde van de woning. De

de achterzijde.

aan de breedte van de woning, namelijk 5,7 meter.

deze woningen bedraagt 119 m .

woonkamer is gesitueerd aan de achterzijde.

2

De gebruiksoppervlakte bedraagt 126 m . Twee van
2

Op de eerste verdieping heeft u drie ruime

Via de vaste trap bereikt u de royale

deze 5700 2 onder 1 kap woningen worden met een

Het dak van de woningen is aan de zonzijde bedekt

slaapkamers. Net als op de begane grond geniet

zolderverdieping met dakraam. Op deze

uitbouw gerealiseerd. De gebruiksoppervlakte voor

met zonnepanelen. De andere zijde is bedekt met

u hier van behaaglijke vloerverwarming. Aan

verdieping bevindt zich de techniekkast. Hier vindt

deze 2 woningen bedraagt 137 m .

gebakken dakpannen.

de voorzijde bevinden zich een slaapkamer en

u bovendien uw wasmachine-aansluiting.

2

11

Echt
duurzaam
bouwen en
wonen

Compleet comfort
Uw MorgenWonen-woning wordt zeer compleet
opgeleverd met een luxe badkamer, toilet, keuken en
vloerbekleding. Dit betekent een luxe badkamer die o.a.
is voorzien van een badmeubel inclusief spiegel met
geïntegreerde ledverlichting, een hangtoilet, een glazen
douchecabine met A-merk thermostaatkraan, een
design radiator en tegelwerk op de vloer. Voor het toilet
betekent dit een hangtoilet, een fontein en tegelwerk op
de vloer. Uw keuken wordt geplaatst in een standaard
luxe basisuitvoering met ingebouwde apparatuur.
De vloerbekleding van uw woning bestaat uit pvc in
een standaardkleur op de begane grond en de eerste
verdieping en uit tapijt in een standaardkleur op de trap.
Daarnaast zullen er tapijttegels op de zolder van de
gezinswoningen worden gelegd.

Vandaag de sleutel, morgen wonen!

22 KOOPWONINGEN

LINNE | LINNERPARK FASE 3A
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"Topkwaliteit
van binnen
en van buiten"

Styling
zoals u
dat wilt

Welke styling spreekt u aan? Een gezellige landelijke sfeer of
een hippe industriële look? De basis hebben wij alvast voor
u geregeld. Daarmee bent u in ieder geval verzekerd van
topkwaliteit!
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Type 5400 woongereed Begane grond
kavel 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15 & 16

1

4851 mm

1. Het terras is al volledig
voor u aangelegd, dus u
kunt meteen gaan zitten
in uw eigen tuinset.

9000 mm

2

2. In de hal, keuken en
woonkamer geniet u van
mooie vloeren met
vloerverwarming, u kunt

4050 mm

uw meubels zo plaatsen.

3. De keuken is helemaal
compleet met veel luxe
en mooie apparatuur.

3

Type
5400
kavel 3, 4, 5, 6, 7, 8,
14, 15 & 16
2373 mm

2688 mm
binnenwerkse maat: 5160 mm

De volgende kavels worden in spiegelbeeld gerealiseerd: 3, 5, 7, & 15

BEGANE GROND

Lekker gaan koken!
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Type 5400 woongereed Verdieping

Type 5400 woongereed Zolder
kavel 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15 & 16

3002 mm

3002 mm

kavel 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15 & 16

1. Ook op de eerste
4816 mm

4816 mm

verdieping geniet u
van mooie vloeren met

1. Alle installatie

vloerverwarming, u kunt uw

technische onderdelen

meubels zo plaatsen.

9000 mm

2. Deze ruime badkamer

2797 mm

2797 mm

vindt u hier terug.

1

2. Door het grote
3

dakraam is het ook op

met luxe Villeroy & Boch

zolder lekker licht.

sanitair is écht helemaal af!

1
3. Vloer is voorzien van
tapijttegels en de wanden
zijn wit afgewerkt. Het dak
DROGEN

is afgewerkt met witte

WASSEN

2

2305 mm

2756 mm
beukmaat: 5400 mm

De volgende kavels worden in spiegelbeeld gerealiseerd: 3, 5, 7 & 15
VERDIEPING

4085 mm

3002 mm

4085 mm

3002 mm

dakplaten.

2

2305 mm

2756 mm
beukmaat: 5400 mm

De volgende kavels worden in spiegelbeeld gerealiseerd: 3, 5, 7 & 15
VERDIEPING
TWEEDE VERDIEPING
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Type 5700 woongereed Begane grond
kavel 22, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40 & 41

1

1. Het terras is al volledig
voor u aangelegd, dus u
kunt meteen gaan zitten
4851 mm

in uw eigen tuinset.

2
9000 mm

2. In de hal, keuken en
woonkamer geniet u van
mooie vloeren met
vloerverwarming, u kunt
uw meubels zo plaatsen.

4050 mm

3. De keuken is helemaal
compleet met veel luxe
en mooie apparatuur.
Lekker gaan koken!

Type
5700

3

kavel 1, 2, 22, 24,
30-36, 40 & 41

2988 mm

2373 mm
binnenwerkse maat: 5460 mm

De volgende kavels worden in spiegelbeeld gerealiseerd: 22, 24, 30, 32, 34, 36, 40
BEGANE GROND
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Type 5700 woongereed Begane grond met uitbouw

Type 5700 woongereed Verdieping

kavel 1 & 2

kavel 1, 2, 22, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40 & 41

1

1. Het terras is al volledig
voor u aangelegd, dus u

2

kunt meteen gaan zitten
in uw eigen tuinset.

verdieping geniet u

3002 mm

6951 mm

2. Door de uitbouw heb

6951 mm

1. Ook op de eerste
van mooie vloeren met

je nog meer ruimte in de

vloerverwarming, u kunt uw
meubels zo plaatsen.

2

11100 mm

11100 mm

4816 mm

woonkamer.

2. Deze ruime badkamer

3

3. In de hal, keuken en

met luxe Villeroy & Boch
2797 mm

woonkamer geniet u van
mooie vloeren met

sanitair is écht helemaal af!

1

vloerverwarming, u kunt
uw meubels zo plaatsen.

4

4085 mm

Lekker gaan koken!

3002 mm

en mooie apparatuur.

4050 mm

compleet met veel luxe

4050 mm

4. De keuken is helemaal

2

De volgende kavels worden in
spiegelbeeld gerealiseerd:
1, 22, 24, 30, 32, 34, 36, 40
Kavel 1 wordt in

2373 mm

2988 mm

2373 mm

2373 mm
2988 mm

2988 mm

spiegelbeeld gerealiseerd
binnenwerkse maat: 5460 mm

binnenwerkse maat: 5460 mm

BEGANE GROND UITBOUW

BEGANE GROND UITBOUW

beukmaat: 5700 mm

VERDIEPING

22
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Type 5700 woongereed Verdieping
kavel 1, 2, 22, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40 & 41

Volop
Ruimte en
Comfort.

1. Alle installatie
technische onderdelen
vindt u hier terug.

2. Door het grote
9000 mm

9000 mm

dakraam is het ook op
zolder lekker licht.

3
1

dat is
MorgenWonen

3. Vloer is voorzien van
tapijttegels en de wanden
zijn wit afgewerkt. Het dak

DROGEN

WASSEN

DROGEN

is afgewerkt met witte
dakplaten.

2

De volgende kavels worden
in spiegelbeeld gerealiseerd:
1, 22, 24, 30, 32, 34, 36, 40

WASSEN
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2

Gezinswoningen
Bij de V.O.N. prijs is standaard inbegrepen:
•

Luxe keuken, badkamer en toilet

•

Vloerafwerking op de begane grond en de eerste verdieping in PVC

•

Vloerafwerking op de trappen in vloerbedekking

•

Vloerafwerking op de tweede verdieping in tapijttegels

Met greep
Werkbladkleur:
39 Spachtelbeton Parelgrijs

•	Verf gespoten wanden en plafonds op de begane grond en de eerste en
tweede verdieping en knieschotten op de tweede verdieping
•

Pad naar uw voordeur

•

Beukenhaag aan de voorzijde

•

Terras

•

Pad naar berging

•

Hekwerk met poort en hedera

Per woning staat vast welke keuken

Uw keuze

gerealiseerd wordt en welk type pvc vloer en
welk type vloerbedekking gelegd wordt.

Hiervoor verwijzen wij u naar het woongereedpakketschema.

Frontkleur:
Laser Soft Parelgrijs

welke woning
gaat het
worden?

PVC Vloer:
Kleur: 9328 Voyage Oak

vloerbekledimg:
Kleur: 0205 Antraciet

Dit staat vast en is niet onderling nog uitwisselbaar!

Met greep

Frontkleur:
Laser Soft Wit

Werkbladkleur:
66 Eiken Natuur Kopshout

1

3

greeploos
Werkbladkleur:
125 Spachtelbeton Zwart

Frontkleur:
Laser Soft Grafiet

PVC Vloer:
Kleur: 9325 Pearl Oak

vloerbekledimg:
Kleur: 0625 Bruinbeige

PVC Vloer:
Kleur: 9002 Century Oak

vloerbekledimg:
Kleur: 0230 Onyx
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Nul op de Meter

Groenverklaring

Extra financieringsruimte

Uw woning is in de basis al Nul de op de Meter, dus

Uw WTW-systeem (warmteterugwinning) zorgt ervoor

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland toetst

Omdat de MorgenWonen woning een duurzame woning

klaar voor de toekomst. Uw woning is uitstekend

dat de aangevoerde verse lucht wordt voorverwarmd via

namens het Ministerie van Economische Zaken of

is, kunt u veelal bij uw bank extra financieringsruimte

geïsoleerd en alle ramen zijn voorzien van drielaags

de bestaande warmte in uw woning. Zo is minder energie

nieuwbouwprojecten in aanmerking komen voor een

krijgen. De extra financieringsruimte is maximaal

isolatieglas. Uw woning heeft geen CV-ketel, maar

nodig om de lucht op kamertemperatuur te brengen.

Groenverklaring.

€ 25.000,- bij een toetsingsinkomen van € 33.000,-.
Deze mogelijkheden zijn uiteraard per koper

is voorzien van een duurzame warmtepomp die
warmte uit de buitenlucht haalt. In combinatie met

Bij een gezinssamenstelling van 2 volwassenen

MorgenWonen voldoet aan alle voorwaarden

verschillend en wij adviseren u dan ook om hierover

de vloerverwarming biedt dit een zeer comfortabel

en 2 kinderen zult u bij normaal verbruik geen

voor deze verklaring. Met deze Groenverklaring

contact op te nemen met uw bank.

binnenklimaat. Het dak is aan de meest zuidelijke

energiekosten hebben.

kunt u als koper in aanmerking komen voor een
groenhypotheek bij uw bank. Een groenhypotheek

kant bekleed met zonnepanelen waarmee u uw eigen
duurzame energie opwekt. De door CO2 sensoren

Doordat de woningen in de basis Nul op de Meter zijn,

gestuurde ventilatie meet continu hoeveel lucht moet

kunt u een aantrekkelijke groenfinanciering aanvragen

worden aan- en afgevoerd in uw woning. Door dit

bij uw bank.

slimme systeem gaat geen energie verloren aan het
verwarmen van overtollige lucht.

Vandaag genieten, morgen besparen!

Klaar
voor
de
toekomst
leaf

Beter
bewust
en
zuiniger
met
energie
kan
bijna
niet

resulteert in een korting op uw hypotheekrente.

leaf

#21003294 www.bloemendaalinvorm.nl

Vandaag de sleutel,
morgen wonen!
Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Makelaar:

Graaf Reinaldstraat 1

Opdrachtgever:

6041 XB Roermond

info@jackfrenken.nl

0475 - 335 225

www.jackfrenken.nl

Aannemer:
www.morgenwonen.nl

Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. De teksten, situatietekening, plattegronden en de impressies geven
alleen de sfeer en mogelijkheden aan. Detailplattegronden inclusief maatvoering staan vermeld op de verkooptekeningen.

Kijk vandaag op
morgenwonen.nl

