‘t hof van campe - cluster 7
Moderne en karakteristieke hoek- en tussenwoningen
en twee-onder-een-kapwoningen

INCLUSIEF
FRAAIE KEUKEN,
SANITAIR &
TEGELWERK!

EEN POPULAIRE NIEUWE WOONWIJK
In het groene buitengebied én in de buurt van Nijmegen

Het is tijd voor cluster 7 van ‘t Hof van Campe! Dit nieuwbouwproject is prachtig gelegen in het
pittoreske dorpje Ewijk in de gemeente Beuningen. Dit is het een-na-laatste cluster van dit project,
waarmee 23 woningen worden gerealiseerd. Cluster 7 bestaat uit 9 tussenwoningen,
8 hoekwoningen en 6 twee-onder-een-kapwoningen (waaronder 2 XL-varianten).
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“Alle ruimte voor de kinderen
om heerlijk buiten te spelen”

Het is niet verwonderlijk dat ’t Hof van Campe is

In deze brochure lees je alles over de 23 woningen van

uitgegroeid tot een gewilde woonlocatie: je woont

cluster 7. We kunnen alvast verklappen dat je helemaal

hier in het groene buitengebied, met volop rust

klaar bent voor de toekomst met deze compleet

en open landschappen. Tegelijkertijd vind je het

opgeleverde woningen. Zo beschikken de woningen over

gezellige centrum van Beuningen om de hoek en

een warmtepomp, vloerverwarming op de begane grond en

ligt de Nijmeegse binnenstad op maar 15 autominuten.

eerste verdieping, zonnepanelen en worden ze opgeleverd

Kortom: een landelijke omgeving voor wie houdt van

met complete keuken en badkamer. Verder hebben de

rust en ruimte, maar ook graag wil genieten van de

woningen een aansprekende landelijke uitstraling, waarbij

stadse voorzieningen in de buurt.

de dakkap licht uitsteekt over de woning heen. Bij een
deel van de woningen loopt het dak door tot de eerste
verdieping, wat ook wel een Franse kap wordt genoemd.
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Landelijk en groen wonen
Ook in cluster 7 van ’t Hof van Campe woon je heerlijk landelijk

Je ervaart volop rust, ruimte en een gemoedelijke sfeer in het buitengebied van
Ewijk en Beuningen. Deze nieuwe woonwijk bereikt met cluster 7 de volgende fase,
met een prachtig aanbod van hoek- en tussenwoningen en twee-onder-een-kapwoningen.
Zoals typerend is voor ’t Hof van Campe, wordt ook cluster 7 ruimtelijk van opzet.
Door de aandacht voor groengebieden en veel ruimte tussen de woningen is het
hier heerlijk vrij en landelijk wonen!
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“Een prachtige groene omgeving
waarin veel te ontdekken valt”

Land van Maas en Waal

opgroeien en om heerlijk te genieten van

‘t Hof van Campe ligt in de gemeente Beuningen, in

alle recreatiemogelijkheden.

de streek Het Rijk van Nijmegen, dichtbij de Overbetuwe
en het Land van Maas en Waal. De omgeving kenmerkt

Bereikbaarheid ‘ t Hof van Campe

zich door een gevarieerd en open landschap. Beuningen

‘t Hof van Campe is gunstig gelegen in Ewijk,

is een gemoedelijke gemeente waar iedereen zich snel

tussen enerzijds de wijken Keizershoeve I en Den

thuis voelt.

Alst en anderzijds de sportaccommodaties langs de
Schoenaker. Het centrum van Beuningen is binnen

Gezellige gemeente

handbereik en ook Nijmegen is dichtbij: met de auto

Beuningen heeft een rijk verenigingsleven, een gezellig

sta je binnen een kwartier in het centrum. Verder ben

winkelcentrum en leuke cafés en restaurants. Ook vind

je vanuit ‘t Hof van Campe zo op de A73 en de A50,

je er veel groengebieden en speelplekken. Dit maakt het

waardoor grote steden als Utrecht, Den Bosch en

de perfecte woonomgeving om je kinderen veilig te zien

Eindhoven goed bereikbaar zijn.
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over de wijk
De ideale woonplek om je kinderen te zien opgroeien

‘t Hof van Campe is uitgegroeid uit tot een fijne en kindvriendelijke woonwijk, met
enthousiaste bewoners die hier hun nieuwe thuis hebben gevonden en samen genieten
in deze prachtige omgeving. Je hebt hier volop mogelijkheden om te genieten van de
landelijke rust én van de bruisende Nijmeegse binnenstad. De ideale combinatie!

“ Populaire nieuwe woonwijk
in Ewijk-Beuningen”
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Ruimtelijke en speelse woonwijk

beplanting die ook in de omgeving voorkomt. Er is veel

’t Hof van Campe is verdeeld in kleine wijkjes – clusters

ruimte voor kinderen om vrij en veilig te kunnen spelen,

– die in het groen liggen. De eerste zes wijkjes zijn al

met speelpleintjes en grasvelden. Een heerlijke plek om

opgeleverd. Zowel rondom als tussen de huizenblokken

op te groeien!

is er veel ruimte voor natuur. Er is gekozen voor een
speelse opzet, waarbij ieder wijkje zijn eigen sfeer en

Landelijke architectuur

architectuurstijl krijgt. Tegelijkertijd blijft ‘t Hof van

Met cluster 7 van ‘t Hof van Campe worden hoek- en

Campe een samenhangend en fraai geheel.

tussenwoningen en twee-onder-een-kapwoningen
gerealiseerd. Alle woningen krijgen een klassieke en

Groene houtwallen

landelijke architectuur, met variatie in gevels en kappen

De verschillende woonbuurten worden onder andere

en veel aandacht voor detaillering. Iedere woning op zich

van elkaar gescheiden door houtwallen, bestaande uit

is een lust voor het oog.
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Over de omgeving - Rijk van Nijmegen
Stadse voorzieningen én natuur voorhanden

‘t Hof van Campe ligt vlak bij het gezellige en bourgondische hart van Nijmegen. Hier
kun je uitgebreid shoppen, genieten op een van de vele terrassen of rondstruinen tussen
de historische gebouwen in deze gezellige stad. Of je nu houdt van uitgaan, cultuur,
evenementen of spectaculaire natuur; in het Rijk van Nijmegen zit je helemaal goed!
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“ Nijmeegse binnenstad
op steenworp afstand”

Fascinerende natuur

Bruisend Nijmegen

In het Rijk van Nijmegen vind je het mooiste dat

Over de Nijmeegse binnenstad hoeven we niet veel meer

Nederland aan natuurschoon te bieden heeft. Denk –

te vertellen. Het is landelijk bekend wat voor bijzondere

naast het weidse open landschap van Beuningen en

binnenstad deze oudste stad van Nederland heeft. Het

Ewijk – aan het rivierenlandschap tussen Maas en Waal,

is dé plek om heerlijk te shoppen, te genieten in een van

met ongerepte natuurgebieden zoals de Ooijpolder en de

de gezellige cafeetjes en restaurants of voor een avondje

Millingerwaard. Of denk aan het fraaie heuvellandschap

theater of muziek.

waarin Beek-Ubbergen, Berg en Dal, Groesbeek en
Mook verscholen liggen. Of je nu van wandelen, fietsen,
mountainbiken, skaten of watersport houdt; in deze
omgeving is er voor iedere natuurliefhebber meer dan
genoeg te ontdekken en genieten!
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“De ideale woonplek om de
kinderen te zien opgroeien”

10

11

12

Situatie en woningtypes
‘ t Hof van Campe - Cluster 7

TYPE

TYPE

A

D

HOEKwoningen

Twee-onder-een-kapwoningen

Bouwnummer 01, 03, 04, 08, 09, 13, 14 en 17

Bouwnummer 18, 19, 20 en 21

TYPE

TYPE

B

E

TUSSENwoningen

Twee-onder-een-kapwoningen XL

Bouwnummer 02, 05, 06, 11 en 12

Bouwnummer 22 en 23

TYPE

C

TUSSENwoningen

Bouwnummer 07, 10, 15 en 16
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TYPE

A

Hoekwoningen
Bouwnummer 01, 03, 04, 08, 09, 13, 14 en 17

14

Woningtype A - Hoekwoningen
Stel je voor: heerlijk tot rust komen in een van deze mooie hoekwoningen. Dit type beschikt
over een dakkap die doorloopt tot de eerste verdieping. Deze zogenoemde Franse kap geeft
de woning een bijzondere uitstraling. Ook aan de achterzijde heeft de woning een halve
Franse kap over de helft van de woningbreedte. Verder heeft dit woningtype een ruime
aangebouwde gemetselde ruime berging met handige kanteldeur, parkeergelegenheid op
eigen terrein en een langwerpig zijraam tot aan de vloer voor extra lichtinval.
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TYPE

A
“ Riante woonkamer
en open keuken”

16

17

TYPE

A
HOEKwoningen
Bouwnummer 01, 03, 04, 08, 09,
13, 14 en 17
Bouwnummer 01

Perceel:

191-278 m2

Gebruiksoppervlakte:

122 m2

Inhoud:

567 m3

- Gasloos, verwarming door middel
van warmtepomp
- Met aangebouwde stenen berging
- Diverse opties en uitbreidingsmogelijkheden

18

in de hal, met een aparte
toiletruimte en de trapopgang.
Aan de voorzijde ligt de open
keuken. Onder het koken kijk
je fraai uit over de groene en
ruimtelijke wijk. De ruime
woonkamer ligt aan de
achterzijde, verbonden met
de diepe achtertuin.

19

begane grond

Schaal 1:50

Je komt de woning binnen

TYPE

Schaal 1:50

Eerste verdieping

A

Op de eerste verdieping bevinden zich 3 slaapkamers en een complete badkamer.
Altijd al een grote inloopkast gewild? Dan kun je 2 slaapkamers samenvoegen.

20

extra slaapkamer of kantoorruimte creëren om fijn thuis te werken.

21

tweede verdieping

Schaal 1:50

De tweede verdieping is vrij indeelbaar, hier kun je bijvoorbeeld een

TYPE

B

Tussenwoningen
Bouwnummer 02, 05, 06, 11 en 12

22

Woningtype B - tussenwoningen
Zoek jij een tussenwoning met een aansprekende, landelijke uitstraling?
Dan is dit woningtype zeker iets voor jou! Deze mooie tussenwoningen
hebben een oranjebruine gevelkleur met een donkere strook aan de
onderzijde die de woning qua uitstraling nog net wat extra’s geeft. Dit
woningtype heeft een fraaie doorlopende Franse kap.
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TYPE

B
“Kom heerlijk tot rust
in je ruime woonkamer”

24

25

TYPE

B
Tussenwoningen
Bouwnummer 02, 05, 06, 11 en 12

Bouwnummer 05 en 06

Perceel:

104-150 m2

Gebruiksoppervlakte:

122 m2

Inhoud:

451 m3

- Gasloos, verwarming door middel
van warmtepomp
- Met tuinberging
- Diverse opties en uitbreidingsmogelijkheden
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kijk je mooi uit over de fijne achtertuin. De open keuken ligt aan de voorkant.

27

begane grond

Schaal 1:50

Op de begane grond ligt de ruime en lichte woonkamer aan de achterzijde. Vanuit hier

TYPE

Schaal 1:50

Eerste verdieping

B

Via de trapopgang in de hal – waaraan ook een aparte toiletruimte ligt – betreed je de eerste verdieping
met 3 slaapkamers en een complete badkamer met inloopdouche, wastafel en toilet.
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bijvoorbeeld een vierde slaapkamer, werkruimte of hobbykamer.

29

tweede verdieping

Schaal 1:50

Je kunt de tweede verdieping helemaal naar wens inrichten met

“Heerlijk ontspannen
na een drukke werkdag”

30

31

TYPE

C

Tussenwoningen
Bouwnummer 07, 10, 15 en 16
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Woningtype C - tussenwoningen
Volop ruimte om te genieten in deze prachtige tussenwoning!
Met een oranjebruine gevelkleur en fraai terugliggend metselwerk
in de voorgevel heeft deze woning een bijzondere en aansprekende look.
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TYPE

C
Tussenwoningen
Bouwnummer 07, 10, 15 en 16

Bouwnummer 07

Perceel:

141-149 m2

Gebruiksoppervlakte:

122 m2

Inhoud:

451 m3

- Gasloos, verwarming door middel
van warmtepomp
- Met tuinberging
- Diverse opties en uitbreidingsmogelijkheden
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ligt de open keuken, fraai uitkijkend over de groene wijk waar kinderen veilig kunnen spelen.
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begane grond

Schaal 1:50

Je komt binnen in de ruime hal en treft aan de achterzijde de lichte woonkamer aan. Aan de voorzijde

TYPE

Schaal 1:50

Eerste verdieping

C

Op de eerste verdieping vind je 3 ruime slaapkamers en een complete
badkamer – inclusief inloopdouche, wastafel en toilet.

36

met een extra slaapkamer of een fijne werkkamer om thuis te kunnen werken.
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tweede verdieping

Schaal 1:50

Wat zijn je wensen voor de tweede verdieping? Deze kun je vrij inrichten, bijvoorbeeld

TYPE

TYPE

TYPE

A B C
Opties/varianten

01

Maak je woning zoals jij dat wil!
Begane grond
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Uitbouw 1,20 meter
Uitbouw 2,40 meter
Dubbele deuren en raamkozijn
Dubbele deuren met twee zijlichten
Enkel deur met twee raamkozijnen
Geïsoleerde berging
Open speelkamer/berging 1.85 meter
Afgesloten onbenoemde
ruimte/berging 2.65 meter
Dubbele deuren berging
Enkele deur en zijlicht berging
Trapkast
Keuken centraal in de woning

05

06

4

Eerste verdieping

13 Inloopkast variant 1
14 Inloopkast variant 2
15 Slaapkamer 1 en 3
samenvoegen
16 Vergroten badkamer

Tweede verdieping
17
18
19
20
21
22
23

09

Zolder indeling 1
Zolder indeling 2
Smalle dakkapel voor
Smalle dakkapel achter
Brede dakkapel achter
Dakvenster voor
Dakvenster achter
03

04
05
02
01

BEGANE GROND - TYPE A
schaal 1:100

13

11

12

BEGANE GROND - TYPE B

BEGANE GROND - TYPE B

EERSTE verdieping - TYPE B

schaal 1:100

schaal 1:100

schaal 1:100

38

Je kunt jouw woning naar wens aanpassen.
Alle mogelijkheden vind je in de koperskeuzelijst,
deze bladzijde laat een aantal opties zien.
03

04

02

02

08

07

10

BEGANE GROND - TYPE A

BEGANE GROND - TYPE A

schaal 1:100

schaal 1:100

21

20

15
23

17
18
14
22
16

22

19

EERSTE verdieping - TYPE B

tweede verdieping - TYPE B

tweede verdieping - TYPE B

schaal 1:100

schaal 1:100

schaal 1:100
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TYPE

D

Twee-onder-een-kapwoningen
Bouwnummer 18, 19, 20 en 21

40

Woningtype D - Twee-onder-een-kapwoningen
In deze prachtige twee-onder-een-kapwoning heb je alle plek om heerlijk
te leven en tot rust te komen! De woning heeft een aansprekende, landelijke
uitstraling en beschikt over een aangebouwde gemetselde ruime berging en
één of twee parkeerplekken op eigen terrein. De grote raampartijen zorgen
ervoor dat dit lichte woningen zijn.
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TYPE

D
Twee-onder-eenkapwoningen
Bouwnummer 18, 19, 20 en 21

Bouwnummer 18 en 19

Perceel:

248-261 m2

Gebruiksoppervlakte:

148 m2

Inhoud:

644 m3

- Gasloos, verwarming door middel
van warmtepomp
- Met aangebouwde stenen berging
- Diverse opties en uitbreidingsmogelijkheden
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binnen in de ruime hal, met
een aparte toiletruimte en
de trapopgang. Vanuit de
hal kom je in de U-vormige
woonkamer. Aan de voorzijde
ligt de woonkamer en aan de
achterzijde de open keuken
met zicht op de tuin. Creëer
je liever een leefhoek aan de
tuin, dan draai je de indeling
gewoon om.
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begane grond

Schaal 1:50

Via de zij-entree kom je

TYPE

Schaal 1:50

Eerste verdieping

D

Op de eerste verdieping tref je naast de complete badkamer 3 slaapkamers aan.
De grootste slaapkamer ligt aan de achterzijde, over de gehele breedte van de woning.

44

een riante werkruimte of een andere kamer naar wens realiseren.
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tweede verdieping

Schaal 1:50

Hoe wil je de tweede verdieping inrichten? Je kunt hier een extra slaapkamer,

TYPE

Je kunt jouw woning naar wens aanpassen.
Alle mogelijkheden vind je in de koperskeuzelijst,
deze bladzijde laat een aantal opties zien.

D

Opties/varianten
Maak je woning zoals jij dat wil!
Begane grond
01
02
03
04
05
06
07
08
09

10
11
12
13
14

Geïsoleerde berging
Dubbele deuren berging
Enkele deur en zijlicht berging
Trapkast
Keuken voor in de woning

Uitbouw 1,20 meter
Uitbouw 2,40 meter
Dubbele deuren
Dubbele deuren met twee zijlichten
Dubbele deuren met smal raamkozijn
Eerste verdieping
Dubbele deuren met raamkozijn
Open speelkamer/berging 1.85 meter 15 Inloopkast variant 1
Open speelkamer/berging 2.65 meter 16 Inloopkast variant 2
Afgesloten onbenoemde
ruimte/berging 2.65 meter

03
07

Tweede verdieping
17
18
19
20
21
22

Zolder indeling 1
Zolder indeling 2
Smalle dakkapel voor
Brede dakkapel achter
Dakvenster voor
Dakvenster achter

04

03
02

09

11

02

11

BEGANE GROND

BEGANE GROND

schaal 1:100

schaal 1:100
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05
02
08

01
10

13
12

14

BEGANE GROND

BEGANE GROND

schaal 1:100

schaal 1:100

15

20
22
17

22
18

21
19

16

EERSTE verdieping - TYPE B

tweede verdieping - TYPE B

tweede verdieping - TYPE B

schaal 1:100

schaal 1:100

schaal 1:100
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TYPE

E

Twee-onder-een-kapwoningen XL
Bouwnummer 22 en 23
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Woningtype E - Twee-onder-een-kapwoningen XL
Je kinderen spelen zorgeloos in het groene hofje waaraan deze twee-onder-een-kappers
liggen, terwijl jij tot rust komt in je riante woonkamer. Altijd al gedroomd van die hobbykamer,
een walk-in closet of een eigen kantoorruimte voor een dagje thuiswerken? Door de extra
woonruimte die dit woningtype je biedt is het mogelijk! Naast de 2 parkeerplaatsen op eigen
terrein heeft dit type een aangebouwde gemetselde ruime berging met handige kanteldeur.
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TYPE

E
“Veel natuurlijke lichtinval
door de grote raampartijen”

50

51

TYPE

E
Twee-onder-eenkapwoningen XL
Bouwnummer 22 en 23

Bouwnummer 22 en 23

Perceel:

269-285 m2

Gebruiksoppervlakte:

164 m2

Inhoud:

702 m3

- Gasloos, verwarming door middel
van warmtepomp
- Met aangebouwde stenen berging
- Diverse opties en uitbreidingsmogelijkheden
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tot de ruime hal, met daaraan
de toiletruimte. De ruime en
lichte woonkamer ligt aan de
voorzijde van de woning en de
open keuken bevindt zich aan
de achterzijde.

xxx
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begane grond

Schaal 1:50

De zij-entree geeft toegang

TYPE

Schaal 1:50

Eerste verdieping

E

Via de trapopgang in de woonkamer loop je naar de eerste verdieping. Van de 3 slaapkamers op de eerste verdieping is
de grootste slaapkamer – over de gehele breedte van de woning – echt de ‘master bedroom’ te noemen. Verder vind je
hier een complete en riante badkamer met inloopdouche, wastafel, toilet en heerlijk ligbad!

54

van een ruime werkkamer tot een hobbykamer of een extra slaapkamer!
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tweede verdieping

Schaal 1:50

De tweede verdieping is helemaal naar jouw wens in te richten. Er zijn volop mogelijkheden,

TYPE

Je kunt jouw woning naar wens aanpassen.
Alle mogelijkheden vind je in de koperskeuzelijst,
deze bladzijde laat een aantal opties zien.

E

Opties/varianten
Maak je woning zoals jij dat wil!
Begane grond
01
02
03
04
05
06
07
08
09

10
11
12
13
14

Geïsoleerde berging
Dubbele deuren berging
Enkele deur en zijlicht berging
Trapkast
Keuken voor in de woning

Uitbouw 1,20 meter
Uitbouw 2,40 meter
Dubbele deuren
Dubbele deuren met twee zijlichten
Dubbele deuren met smal raamkozijn
Eerste verdieping
Dubbele deuren met raamkozijn
Open speelkamer/berging 1.85 meter 15 Inloopkast variant 1
Open speelkamer/berging 2.65 meter 16 Inloopkast variant 2
Afgesloten onbenoemde
ruimte/berging 2.65 meter

03
08

Tweede verdieping
17
18
19
20
21
22

Zolder indeling 1
Zolder indeling 2
Smalle dakkapel voor
Smalle dakkapel voor
Brede dakkapel achter
Dakvenster voor

04

03
02

09

11

02

11

BEGANE GROND

BEGANE GROND

schaal 1:100

schaal 1:100
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06
05
07
10

02

01

13

11

12

14

BEGANE GROND

BEGANE GROND

schaal 1:100

schaal 1:100

21
15

19

17

18

22

22
20

16

EERSTE verdieping - TYPE B

tweede verdieping - TYPE B

tweede verdieping - TYPE B

schaal 1:100

schaal 1:100

schaal 1:100
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Bij Woonbelevingscenntrvuinmd
LIV in Nijmege r één
je alles onde n dat
(groot!) dak. Eig.
is geweld

Hart voor
optimaal
wonen
Liv informeert, adviseert en inspireert
Een nieuwe woning. Fantastisch! Met je droomhuis bezig zijn geeft
voldoening, maar kan ook best spannend zijn. Je gaat een heleboel
belangrijke zaken regelen en krijgt met veel verschillende partijen te
maken. Welke mogelijkheden zijn er? Hoe maak je de beste keuzes?
En net zo belangrijk: hoe verminder je de kans op fouten in de uitvoering?
Gelukkig sta je er niet alleen voor: LIV helpt je, op uiteenlopende manieren.

59

Beleef je nieuwe thuis

Fijn wonen

Bouwtekeningen zijn op papier lastig te interpreteren.

Op weg naar jouw droomwoning ben je veel bezig met

Dat maakt het kopen van een nieuwbouwwoning voor

inrichting en interieur. Misschien weet je wat je wilt,

sommige mensen een ingewikkelde opgave. Hoe maak je

misschien niet. Het is hoe dan ook prikkelend om je

de beste beslissingen, als je woning nog gebouwd moet

uitgebreid te oriënteren en te laten inspireren. In de

worden? In LIV is dat een stuk makkelijker. En leuker!

showroom van LIV vind je een groot aanbod aan keukens,
badkamers, vloeren, meubels, gordijnen en nog veel

In woonbelevingscentrum LIV kun je je nieuwe woning

meer in alle mogelijke stijlen, zoals trendy, klassiek,

op ware grootte beleven en volop inspiratie en ideeën

design en landelijk.

opdoen. Loop door de modelwoningen en ervaar hoeveel
extra ruimte je creëert met een uitbouw of wat deuren

Persoonlijk advies van experts

ensuite doen met de woonkamer.

Als koper krijg je in LIV vakkundig advies van
verschillende enthousiaste professionals. Zo heb je de

Beleef wat je krijgt, en maak betere woonkeuzes. LIV

gelegenheid om je financiële vragen en ideeën voor te

staat niet voor niets voor Leven, Inspireren en Verleiden.

leggen aan een hypotheekadviseur. Je krijgt snel een

Neem met een gerust hart beslissingen en creëer een

helder beeld van je mogelijkheden en financiële ruimte

thuis waar je nog jarenlang met veel plezier woont!

voor zaken als het woonklaar afwerken van je woning,
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Beleef je nieuwe
thuis bij LIV. Meer
informatie over
LIV, vind je op
livwonen.nl

inrichting en bouwopties. Je weet meteen of jouw
droomwoning realiteit kan worden!

Stap voor stap begeleiding
Zodra je de financiering geregeld hebt en de koopaanneemovereenkomst hebt getekend, krijg je een
wooncoach toegewezen die jou in woonbelevingscentrum
LIV gaat helpen bij het maken van je woonkeuzes. Is een
uitbouw verstandig? Een grotere badkamer gewenst?
En welke binnendeuren wil je? Waar komen de
stopcontacten? Wil je een kamer op zolder?
Je wooncoach inventariseert je wensen, beantwoordt
je vragen en denkt graag met je mee. Zo maak je
stap voor stap keuzes die het beste passen bij jouw
persoonlijke situatie en waar je gedurende lange tijd
veel plezier en woongeluk aan zult beleven.
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Sanitair en tegels
in jouw persoonlijke
woonstijl
Met gemak en plezier op weg
naar je nieuwe woning

ruimtes met je doen. De showroom van LIV biedt een zee

In LIV vind je alle betrokken partijen onder één (groot!)

Je kunt een gesprek met de keukenadviseur in LIV

dak. Handig, want je hoeft niet afzonderlijk naar de

inplannen, om te kijken wat mogelijk is in jouw woning.

makelaar, aannemer, hypotheekadviseur, keuken- en

Tevens is er de keukenbrochure die je mee kunt nemen,

badkamershowroom. Dat scheelt je veel tijd. De lijnen bij

met voorbeelden en waaruit je inspiratie

LIV zijn kort en alle afdelingen weten precies hoe jouw

kunt putten.

aan inspiratie en ideeën. Mogelijkheden genoeg!

woning is opgebouwd. Dat praat een stuk makkelijker.
Ook voor je nieuwe badkamer heb je diverse keuzes te
Bij LIV hoef je niet tussen de verschillende partijen te

maken. In LIV kun je alvast in je toekomstige badkamer

communiceren. Wat de kans op fouten in de uitvoering

staan om een goed idee te krijgen van de ruimte. De

vermindert en jou mogelijke ergernis bespaart. Samen

sanitair adviseur laat je zien welk sanitair, en welke

zorgen de partijen in LIV ervoor dat je nieuwe woning

tegels, opgenomen zijn in de koopsom van je woning en

aansluit bij je wensen, behoeften en verwachtingen. In LIV

vertelt je wat er nog meer mogelijk is.

wordt het hele nieuwbouwproces voor jou makkelijker,
Voel de structuur van de tegels en neem plaats voor je

overzichtelijker en plezieriger.

nieuwe spiegel. Heb ik kastjes nodig? En hoeveel? Wil

Ervaar je keuken al voor je kiest

ik een design radiator? Dubbele wastafel? In LIV doe je

De keuken vormt bij veel mensen het hart van de woning.

volop inspiratie op en krijg je een beter gevoel bij alle

Belangrijk dus om goed na te denken bij de keuzes die je

mogelijkheden van je badkamer en toiletruimte. Ervaar je

maakt. Loop alvast door de verschillende keukens in de

nieuwe badkamer in LIV en maak betere keuzes om een

modelwoningen en stijlappartementen en ervaar wat de

fijne plek te creëren voor je persoonlijke verzorging.
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Relaxte sfeer
Ontspan tussen de adviesgesprekken door in de
brasserie van LIV. In de LIV-brasserie heerst een relaxte
sfeer en heb je de kans om alles te laten bezinken en
te bespreken, onder het genot van een lekker hapje en
drankje.
Voor meer informatie over LIV,
kijk op www.livwonen.nl

Woonbelevingscentrum LIV
Verlengde Energieweg 50
6541 XX Nijmegen
Openingstijden
Maandag:

10:00 – 17:30 uur

Dinsdag:

10:00 – 17:30 uur

Woensdag:

10:00 – 21:00 uur

Donderdag:

10:00 – 21:00 uur

Vrijdag:		

10:00 – 17:30 uur

Zaterdag:

10:00 – 17:00 uur

Zondag:

gesloten

Vanwege de landelijke maatregelen om het coronavirus een halt toe te roepen, sluit LIV tot en met
19 januari 2021 haar deuren. Afspraken vinden
online plaats. Telefonisch en per e-mail blijft LIV
bereikbaar. Kijk voor de actuele stand van zaken op:
www.livwonen.nl
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Hi, wij zijn
LIV Hypotheken
Wij zijn LIV Hypotheken en wij helpen je met het realiseren van je
droomhuis. Wij weten namelijk als geen ander wat er allemaal
komt kijken bij een hypotheek. Daarom geven we je helder advies
en nemen we het volledige hypotheekproces uit handen.
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Kies zelf wanneer je ons wilt bereiken.
Dat kan ook buiten kantooruren en in het
weekend. Wij zijn 100% flexibel! Kom
je langs op ons kantoor of spreek je liever
op locatie af? De keuze is aan jou! Zo wordt
een hypotheek afsluiten een stuk leuker én
eenvoudiger. En zo realiseren wij dromen.
Hypotheekadvies voor elke situatie!
Ben je starter of toe aan een volgende woning?
Ondernemer of op zoek naar een beleggingspand? Wens
je een bestaande woning of een nieuwbouw woning aan te
kopen? Wat je situatie ook is: LIV Hypotheken is er voor jou
en adviseert je over de hypotheek die het beste bij je past.

Liv Financierings Belofte
Het is niet altijd even makkelijk om een woning te kopen.
Vaak zijn er vele gegadigden of is de woning al verkocht.
Daarom is er de Financierings Belofte van LIV Hypotheken.
Met de Financierings Belofte blijf je de concurrentie
voor en heb je vooraf zekerheid over je hypotheek. Wel
zo handig. Met de Financierings Belofte is je droomhuis
binnen handbereik!
• Gegarandeerd de laagste hypotheekrente!
• 100% flexibel - óók s’avonds en in het weekend!
• Altijd bereikbaar en korte lijnen
• Gebundelde ervaring met extreme klantgerichtheid!
LIV Hypotheken regelt het voor je!
Vraag nu jouw belofte aan.

LIV PARTNER
LIV Hypotheken B.V.
Verlengde Energieweg 50
6541 XX Nijmegen
T: 024-2066274
E: hypotheken@livwonen.nl
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Als je voor nieuwbouw kiest
Dan kies je voor een woning die helemaal bij je past
en je voordeel oplevert in kosten en maandlasten

Comfort

Gemak

De woning is optimaal geïsoleerd tegen kou, hitte

Alles aan jouw woning is nieuw, zo heb je de

en geluid. En dat geeft een comfortabel gevoel.

eerste jaren geen of nauwelijks onderhoud.

Duurzaamheid

Lagere maandlasten

De woning is geïsoleerd met hoogwaardige materialen

Je betaalt minder rente voor je hypotheek

en wordt duurzaam verwarmd

en ook je energierekening is meestal lager

waardoor de CO2-uitstoot veel lager is dan

dan bij een bestaande woning.

bij een bestaande woning.

Veiligheid

Besparing

Het moderne hang- en sluitwerk en de eisen

De woning is goed geïsoleerd en daardoor

van het politiekeurmerk zorgen ervoor dat

bespaar je aanzienlijk op je energierekening.

de kans op inbraak kleiner is.

Flexibiliteit

Ruimte

Je kunt je woning geheel naar eigen inzicht aankleden

De woning voldoet aan de eisen van het bouwbesluit.

en wijzigen. Een badkamer en

Plafonds en deuren zijn hoger,

keuken kun je naar eigen wens inrichten

ruimten voldoen aan minimale afmetingen

en tevens zijn indelingsvarianten mogelijk.

en de trappen zijn minder steil.

Voordeel

Een waardevaste toekomst

Je betaalt namelijk geen overdrachtskosten,

Ook in deze tijd is een nieuwbouwhuis een

makelaarskosten, taxatiekosten en kosten

goede investering waarbij op lange termijn

voor de transportakte.

meestal de waarde toeneemt.
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“ Geheel naar eigen
smaak aan te passen”
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wonen in
‘t Hof van Campe
Liefde en geluk maken van je huis een thuis

‘t Hof van Campe is een bijzonder nieuwbouwproject. Niet vaak kom
je een project tegen waar zoveel groen in de wijk aanwezig is.

De woonhofjes hebben ieder hun eigen uitstraling

Heb je vragen over project ‘t Hof van Campe?

en zorgen voor een echt gevoel van thuiskomen.

Dan staan mijn collega Suzanne van Dreumel

Voor kinderen is er veel ruimte om lekker samen te

en ik graag voor je klaar. Ook in de avonduren

kunnen spelen. De situering van de woningen in de

en op zaterdag.

hofjes zorgt voor veel privacy in de tuin en een gevoel
van vrijheid. En dat alles aan de rand van Beuningen,

Pim Driessen

dichtbij Nijmegen en de belangrijkste uitvalswegen.

Driessen Makelaardij

Pim Driessen

Suzanne van Dreumel
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Van je nieuwe e
huis jouw nieunw!
‘thuis’ make

Melissa van der Wielen

even voorstellen
Makelaar Melissa van der Wielen

Melissa is onderdeel van het jonge en enthousiaste team van Hans Janssen
Garantiemakelaars. Zij neemt uitgebreid de tijd om jouw woonwensen in kaart te brengen.
Door haar ruime praktijkervaring weet Melissa precies wat er allemaal mogelijk is.

Ze vertelt: “Ik zie de ogen van kopers echt oplichten

belangrijke beslissing, ongeacht leeftijd of levensfase.

als ik ze opties laten zien waar ze zelf nog niet aan

Ik help kopers van ’t Hof van Campe enthousiast en

gedacht hadden. Bijvoorbeeld die stoere mancave voor

met open vizier, zodat iedereen van hun nieuwe huis

hem of een riante inloopkast voor haar!“

ook echt een heerlijk nieuw ‘thuis’ kan maken!”

Verder geeft ze aan: “Het leukste aan mijn werk vind

Melissa van der Wielen

ik het begeleiden en adviseren van mensen bij een

Hans Janssen Garantiemakelaars
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“Ontspannen tuinieren
in je eigen ruime tuin”
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EVEN VOORSTELLEN
LIV wooncoach Yvette

Als koper bij ‘t Hof van Campe krijg jij een persoonlijke wooncoach toegewezen:Yvette.
Zij kent alle details van het project en kan jou dus als geen ander adviseren!

Zij kent alle details van het project en kan jou dus als

Bij LIV vind je alle betrokken partijen onder één dak:

geen ander adviseren! In het LIV-woonbelevingscentrum

van de aannemer en hypotheekadviseur tot de keuken-

lopen jullie samen door 4 modelwoningen op ware

en badkamerspecialist. Je krijgt vakkundige begeleiding

grootte. Zo komen plattegronden tot leven en maak

van adviseurs op ieder gebied, waarbij de Wooncoach

jij de beste woonkeuzes. Yvette: “Hier laten we de

jouw vaste contactpersoon is. Dit maakt het hele

kopers het sanitair, tegelwerk, keuken en overige

proces voor jou overzichtelijk en extra leuk. Met een

ruwbouwopties, waaronder de uitbouw, zien. De kopers

glimlach zegt Yvette: “Het leukste aan mijn werk vind

vinden het prachtig om door de modelwoningen te lopen

ik het begeleiden van de kopers naar hun toekomstige

en te zien hoe hun toekomstige woning eruit gaat zien!”

droomwoning!”

EVEN VOORSTELLEN
Mieke Zomerman, projectontwikkelaar bij KlokWonen

“Samen met een team van specialisten heb ik als projectontwikkelaar met veel plezier aan cluster
7 van ’t Hof van Campe mogen werken. ’t Hof van Campe is uitgegroeid tot een bijzondere wijk,
mede dankzij de enorme hoeveelheid ruimte rond de clusters. Dit is behoorlijk uniek!”

“Als een soort mini-dorpjes liggen de verschillende

horen ze dankzij de opvallende kappen duidelijk allemaal

clusters in het groen. Dat maakt het een erg fijne

tot dezelfde ‘familie’. Hoe je het liefste woont, weet je

plek om te wonen.We hebben 23 woningen ontworpen

natuurlijk zelf het beste. Dit plan biedt je daarvoor alle

in verschillende verschijningsvormen en types. Toch

ruimte, zowel ín de woning als daaromheen.”

Verkoopinformatie

Ontwikkeling

Architect
b i j l

a r c h i t e c t e n

Driessen Makelaardij

Hans Janssen Garantiemakelaars

KlokGroep

Bijl Architecten

Kasteellaan 23

Van Heemstraweg 71

T 088 - 0249100

T 030 - 2334213

6602 DB WIJCHEN

6641 AB Beuningen

www.klokgroep.nl

www.bijlarchitecten.nl

Tel. 024- 649 0100

Tel. 024-677 7776

www.driessenmakelaardij.nl

www.hansjanssen.nl

info@driessenmakelaardij.nl

nieuwbouw@hansjanssen.nl

info@bijlarchitecten.nl

Disclaimer
Aan de informatie in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. De getoonde beelden zijn impressies.
Niets uit deze brochure mag gebruikt en/of worden vermenigvuldigd zonder toestemming van de opdrachtgever.

www.hofvancampe.nl

