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“ Alle ruimte voor de kinderen  
om heerlijk buiten te spelen”

Met cluster 8 van ’t Hof van Campe sluiten we 
dit prachtige nieuwbouwproject in Ewijk in stijl 
af. Dit laatste cluster bestaat uit 20 woningen: 
18 twee-onder-een-kapwoningen en 2 riante 
vrijstaande woningen. Zoals typerend is voor 
’t Hof van Campe wordt ook dit cluster ruimtelijk 
van opzet. Door de gunstige ligging – met volop 
groengebieden rondom het cluster – en de grote 
kavels met veel ruimte tussen de woningen woon
je hier heerlijk vrij en landelijk!

In deze brochure lees je alles over cluster 8 van 
’t Hof van Campe: van de natuurrijke omgeving 
en de vele voorzieningen in de buurt tot uiteraard 
de woningen zelf. We kunnen alvast verklappen 
dat je met deze woningen helemaal klaar bent 
voor de toekomst, doordat ze beschikken over een 
warmtepomp, zonnepanelen en vloerverwarming 
op de begane grond. Welkom in cluster 8 van
’t Hof van Campe!

HET LAATSTE 
CLUSTER VAN DE 

POPULAIRE WOONWIJK 
’T HOF VAN CAMPE

...............................
Cluster 8: in het groene buitengebied

én vlak bij Nijmegen 
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LANDELIJK EN GROEN WONEN
...............................

In cluster 8 van ’t Hof van Campe
woon je landelijk en vrij

FASCINERENDE NATUUR 
’t Hof van Campe ligt in de gemeente 
Beuningen, in het Rijk van Nijmegen dat 
zich kenmerkt door een gevarieerd en open 
landschap. Hier vind je het mooiste dat 
Nederland aan natuurschoon te bieden heeft. 
Denk aan het rivierenlandschap tussen Maas 
en Waal, met ongerepte natuurgebieden zoals 
de Ooijpolder en de Millingerwaard. Aan de 
Beuningse uiterwaarden met strandjes, waar 
je fietsend over de dijk prachtig over uitkijkt. 
Aan het fraaie heuvellandschap waarin Beek-
Ubbergen, Berg en Dal, Groesbeek en Mook 

verscholen liggen. Of je nu van wandelen, 
fietsen, skaten of watersport houdt: in deze 
omgeving is er voor iedere natuurliefhebber 
meer dan genoeg te ontdekken en genieten!

GEZELLIGE GEMEENTE 
Beuningen heeft een rijk verenigingsleven, 
een gezellig winkelcentrum en leuke cafés en 
restaurants. Ook vind je er veel groengebieden 
en speelplekken. Dit maakt het de perfecte 
omgeving om fijn te wonen, je kinderen veilig 
te zien opgroeien en om te genieten van alle 
recreatiemogelijkheden.

“ Een nieuwe wijk midden in  
het groene buitengebied”

Het is niet verwonderlijk dat ’t Hof van Campe is uitgegroeid tot een 

gewilde woonlocatie: je woont hier in het groene buitengebied van het 

pittoreske dorpje Ewijk in de gemeente Beuningen, met om je heen volop 

rust en open landschappen. Tegelijkertijd vind je het gezellige centrum van 

Beuningen om de hoek en ben je snel in de Nijmeegse binnenstad. Kortom: 

een landelijke omgeving voor wie houdt van rust en ruimte, maar ook graag 

wil genieten van de stadse voorzieningen in de buurt.
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‘t Hof van Campe ligt vlak bij het gezellige en bourgondische Nijmegen: de 

oudste stad van Nederland. Hier kun je uitgebreid shoppen, genieten op een 

van de vele terrassen of rondstruinen tussen de historische gebouwen. Of je 

nu houdt van uitgaan, cultuur of evenementen: Nijmegen is er de uitgelezen 

plek voor!

GOEDE BEREIKBAARHEID
‘t Hof van Campe is gunstig gelegen in Ewijk, 
tussen enerzijds de wijken Keizershoeve I en 
Den Alst en anderzijds de sportaccommodaties 
langs de Schoenaker tegen Beuningen aan. Het 
centrum van Ewijk en Beuningen is binnen 
handbereik en ook Nijmegen is dichtbij: met de 

auto sta je binnen een kwartier in het centrum. 
Pak je de fiets, dan ben je er binnen een half 
uurtje. Door de nabijheid van de snelwegen A50 
en A73 is de ontsluiting in alle windrichtingen 
goed. Je bent altijd snel op je plek van 
bestemming, of dit nu Nijmegen, Arnhem, Den 
Bosch Utrecht of een andere plaats is.

“ Nijmeegse binnenstad  
op steenworp afstand”

BRUISEND NIJMEGEN 
...............................
Binnen handbereik
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“ Populaire nieuwe 
woonwijk in 
Ewijk-Beuningen”

‘t Hof van Campe is uitgegroeid tot een fijne en kindvriendelijke woonwijk, 

met enthousiaste bewoners die hier hun nieuwe thuis hebben gevonden. 

De eerste zes clusters zijn al opgeleverd. De verschillende clusters worden 

onder andere van elkaar gescheiden door houtwallen, bestaande uit 

beplanting die ook in de omgeving voorkomt. Er is veel ruimte voor 

kinderen om vrij en veilig te kunnen spelen, met speelpleintjes en 

grasvelden. Een heerlijke plek om op te groeien!

CLUSTER 8: EEN GROENE WIJK
MET RIANTE WONINGEN 

...............................
De ideale woonplek om de kinderen  

te zien opgroeien
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“ Thuis kom je  
helemaal tot rust.” 
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BEWONER AAN HET WOORD
...............................

Kelly en Daisy wonen heerlijk 
landelijk in cluster 5

GUNSTIG GELEGEN
Bij de keuze voor ’t Hof van Campe speelde de 
ligging van het project een belangrijke rol voor 
Kelly en Daisy. Kelly: “Ik werk als consultant 
in de Randstad. Voor mij is de toegankelijkheid 
van een snelweg dus erg belangrijk. Ik heb 
hiervoor in Venlo, Helmond en Cuijk gewoond, 
maar Ewijk ligt toch meer centraal om ergens 
in Nederland te komen. Mijn vriendin Daisy 
werkt in Wijchen, dus voor haar is het ook een 
ideale plek om te wonen, ze is nu in ongeveer 
12 minuten op haar werk.”

MODERN WONEN IN EEN 
LANDELIJK GEBIED
Op de vraag of hij mensen een woning in ’t Hof 
van Campe zou aanraden, antwoordt Kelly 

grappend: “Eigenlijk niet, omdat het hier nu 
zo heerlijk rustig is.” Dan serieuzer: “Ik raad 
iedereen aan die een modern huis wil in een 
landelijk gebied om hier te komen wonen.”
Over het moderne karakter van de woning 
vervolgt hij: “Het eerste wat mij opviel aan 
de woningen was de moderne uitstraling 
in combinatie met de verschillende 
architectonische keuzes. Bekijk je ons huis van 
binnen, dan zie je direct dat wij de uitstraling 
van de buitenkant ook aan de binnenkant 
hebben doorgetrokken. We hebben een witte 
woning en binnen is ook erg veel wit en licht 
te vinden. Naast de woning zelf spreekt ook 
de open en landelijke omgeving van ’t Hof van 
Campe ons heel erg aan.”

Uit eerste hand horen hoe heerlijk het wonen is in ’t Hof van Campe? We 

spraken met Kelly – een bewoner van een prachtige vrijstaande woning 

in cluster 5 – en vroegen hem waarom hij en zijn partner Daisy hebben 

gekozen om hier te wonen.
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B
TYPE

SITUATIE 
...............................
‘t Hof van Campe cluster 8

TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN
Bouwnummer 15, 16, 17 en 18

TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN XL
Bouwnummer 02 t/m 11, 13, 14, 19 en 20

C
TYPE

VRIJSTAANDE WONINGEN
Bouwnummer 01 en 12

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden 
ontleend, inrichting openbaar gebied vindt plaats 
in afstemming met Gemeente.

A
TYPE



WONINGTYPE A
Je hebt in deze prachtige twee-onder-een-kapwoning 
alle plek om heerlijk te leven en tot rust te komen. 
De woning heeft een aansprekende uitstraling 
door de verticale strook van witte glazuurstenen in 
de zijgevel, de doorgemetselde schoorsteen en de 
oranje-rood genuanceerde gevel. Er is een zeer ruime 
aangebouwde berging en voldoende parkeerplek op 
eigen terrein. 

Via de zij-entree kom je binnen in de hal, met een 
aparte toiletruimte en de trapopgang. Vanuit de 
hal betreed je de woonkamer aan de voorzijde, die 
door de grote raampartijen lekker licht is. Aan de 
achterzijde ligt de open keuken met zicht op de tuin. 
Creëer je liever een leefhoek aan de tuin, dan draai 
je de indeling gewoon om. Op de eerste verdieping 
tref je naast de badkamer en aparte toiletruimte drie 
slaapkamers aan. De grootste slaapkamer ligt aan de 
achterzijde, over de gehele breedte van de woning. 
Hoe wil je de tweede verdieping inrichten? Je kunt 
hier een extra slaapkamer, een werkruimte of een 
andere kamer naar wens realiseren. Optioneel kan 
extra daglicht en ruimte worden gecreëerd door 
extra dakramen of een dakkapel te plaatsen.

Indeling zonnepanelen op het dak  
dient nog uitgewerkt te worden

A
TYPE

TWEE-ONDER-EEN 
KAPWONINGEN 
...............................
Bouwnummer 15, 16, 17 en 18
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“ Geheel naar eigen  
smaak aan te passen” 

A
TYPE
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Inhoud: ca. 571 m3

Gebruiksoppervlak: ca. 150 m2

Perceel: ca. 257-309 m2

Afgebeelde plattegronden:
Bouwnummer 16 en 17

Gespiegelde plattegronden:
Bouwnummer 15 en 18

TWEE-ONDER-EEN-
KAPWONINGEN
...............................
Bouwnummer 15, 16, 17 en 18

A
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A
TYPE

OPTIES/VARIANTEN
...............................
Maak je woning zoals jij dat wil!

Dit zijn slechts een aantal voorbeelden 
van de vele mogelijkheden. Informeer 

voor meer mogelijkheden bij de makelaar.

01
03

09

11

13
16

15

16

14

15

12

10

08

07

02
04

05

06

BEGANE GROND
Schaal 1:100

EERSTE VERDIEPING
Schaal 1:100

TWEEDE VERDIEPING
Schaal 1:100

BEGANE GROND
Schaal 1:100

EERSTE VERDIEPING
Schaal 1:100

TWEEDE VERDIEPING
Schaal 1:100

BEGANE GROND
01 - Uitbouw 1,20 meter
02 - Dubbele deuren en zijlichten
03 - Uitbouw 2,40 meter
04 - 2x dubbele deuren
05 - Open speelkamer met berging
06 - Deur met raamkozijnen garage
07 - Trapkast
08 - Keuken voorzijde

EERSTE VERDIEPING
09 - Inloopkast variant 1
10 - Slaapkamer 2 en 3 samenvoegen 
 en creëren van inloopkast

TWEEDE VERDIEPING
11 - Zolder indeling 1
12 - Smalle dakkapel voor
13 Brede dakkapel achter

14 - Zolder indeling 2 
 incl. badkamer
15 - Dakvenster voor
16 - Dakvenster achter
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B
TYPE

Indeling zonnepanelen op het dak  
dient nog uitgewerkt te worden

WONINGTYPE B
Terwijl jij tot rust komt in je riante woonkamer, 
zie je de kinderen zorgeloos spelen in het groene 
woonhofje. Altijd al gedroomd van die hobbykamer, 
een inloopkast of een kantoorruimte om fijn thuis 
te kunnen werken? Door de vele woonruimte die 
dit woningtype biedt is het mogelijk! Naast de 
parkeergelegenheid op eigen terrein beschikt de 
woning over een handige aangebouwde berging met 
het formaat en de uitstraling van een garage. 

De zij-entree geeft toegang tot de 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. Via de trapopgang 
in de woonkamer loop je naar de eerste verdieping. 
Van de drie slaapkamers op de eerste verdieping is 
de grootste slaapkamer aan de achterzijde – over 
de gehele breedte van de woning – echt de ‘master 
bedroom’ te noemen. De badkamer beschikt over 
een inloopdouche, wastafel en een heerlijk ligbad. 
De tweede verdieping is helemaal naar jouw wens
in te richten. Er zijn volop mogelijkheden, van een 
werk- of hobbykamer tot een vierde slaapkamer. 
Optioneel is deze verdieping nog te verfraaien met 
één of meer dakkapellen of dakramen.

TWEE-ONDER-EEN 
KAPWONINGEN XL
...............................
Bouwnummer 02 t/m 11, 13, 14, 19 en 20
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“ Alle ruimte om heerlijk 
tot rust te komen” 

B
TYPE
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Schaal 1:50

B
TYPE

Inhoud: ca. 638 m3

Gebruiksoppervlak: ca. 166 m2

Perceel: ca. 300-385 m2

Afgebeelde plattegronden:
Bouwnummer 02, 04, 07, 08, 10, 13 en 20

Gespiegelde plattegronden:
Bouwnummer 03, 05, 06, 09, 11, 14 en 19

TWEE-ONDER-EEN-
KAPWONINGEN XL
...............................
Bouwnummer 02 t/m 11, 13, 14, 
19 en 20
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OPTIES/VARIANTEN
...............................
Maak je woning zoals jij dat wil!

Dit zijn slechts een aantal voorbeelden 
van de vele mogelijkheden. Informeer 

voor meer mogelijkheden bij de makelaar.

01

05

04

09

08

12

14

16

15

16

14

15

13

11

10

02

06

03

07

BEGANE GROND
Schaal 1:100

EERSTE VERDIEPING
Schaal 1:100

TWEEDE VERDIEPING
Schaal 1:100

BEGANE GROND
Schaal 1:100

EERSTE VERDIEPING
Schaal 1:100

TWEEDE VERDIEPING
Schaal 1:100

BEGANE GROND
01 - Uitbouw 1,20 meter
02 - Dubbele deuren en raamkozijn
03 - Trapkast
04 - Keuken voorzijde
05 - Uitbouw 2,40 meter
06 - Dubbele deuren en zijlichten
07 - Tussendeur naar speelkamer
 met berging

EERSTE VERDIEPING
08 - Indeling eerste verdieping
09 - Inloopkast variant 1
10 - Inloopkast variant 2
11 - Slaapkamer 2 en 3 samenvoegen 
 en creëren van toilet

TWEEDE VERDIEPING
12 - Zolder indeling 1
13 - Smalle dakkapel voor
14 Brede dakkapel achter
15 - Zolder indeling 2 
 incl. badkamer
16 - Dakvenster voor
17 - Dakvenster achter

B
TYPE
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“  Heerlijk ontspannen  
na een drukke werkdag”
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C
TYPE

Indeling zonnepanelen op het dak  
dient nog uitgewerkt te worden

WONINGTYPE C
Deze royale vrijstaande woningen bieden je iedere 
dag het ultieme vakantiegevoel: terwijl je in de diepe 
achtertuin tot rust komt, hoor je in de verte alleen de 
vogels zingen en de wind door de bomen ruisen. Door de 
gunstige ligging aan de randen van het woonhofje geniet 
je volop van privacy en rust om je heen. De oranje-rood 
genuanceerde gevel en de doorgemetselde schoorsteen 
aan de voor- en achtergevel geven de woning een unieke 
uitstraling. Je auto kun je kwijt op eigen terrein (er zijn 
2 plekken) en de ruime aangebouwde stenen berging 
biedt veel handige opslagruimte.

Vanuit je woonkamer en de open keuken kijk je rondom 
prachtig uit over je grote tuin. De grote raampartijen 
tot aan de grond zorgen voor een mooi uitzicht en veel 
natuurlijke lichtinval. Hoe ziet jouw ideale keuken 
eruit? Er is in deze woning meer dan genoeg ruimte voor 
bijvoorbeeld een kookeiland. De eerste verdieping heeft 
drie riante slaapkamers, een aparte toiletruimte en een 
luxe badkamer met wasbak, inloopdouche en een ligbad. 
Heb je altijd al een inloopkast gewild? Met deze woning 
heb je daar alle ruimte voor! De tweede verdieping 
is vrij indeelbaar, creëer hier bijvoorbeeld een extra 
slaapkamer, badkamer of kantoorruimte om prettig 
vanuit huis te werken. Wil je daarbij extra daglicht of 
ruimte toevoegen? Dan kies je voor een of meer extra 
dakramen of dakkapellen.

VRIJSTAANDE 
WONINGEN 
...............................
Bouwnummer 01 en 12
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“ Je kunt de lichte ruimte 
opdelen met een glazen 
wand met dubbele deur” 

C
TYPE
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C
TYPE
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Schaal 1:50

Inhoud: ca. 702 m3

Gebruiksoppervlak: ca. 177 m2

Perceel: ca. 460-480 m2

VRIJSTAANDE
WONINGEN
...............................
Bouwnummer 01 en 02
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OPTIES/VARIANTEN
...............................
Maak je woning zoals jij dat wil!

Dit zijn slechts een aantal voorbeelden 
van de vele mogelijkheden. Informeer 

voor meer mogelijkheden bij de makelaar.

01

05

03

09

09

11
13

14

14

14 14

12

12

12

11

02

06

04

07

BEGANE GROND
Schaal 1:100

EERSTE VERDIEPING
Schaal 1:100

TWEEDE VERDIEPING
Schaal 1:100

BEGANE GROND
Schaal 1:100

EERSTE VERDIEPING
Schaal 1:100

TWEEDE VERDIEPING
Schaal 1:100

BEGANE GROND
01 - Uitbouw 1,20 meter
02 - 2x dubbele deuren
03 - Trapkast
04 - Keuken voorzijde
05 - Uitbouw 2,40 meter
06 - Dubbele deuren en zijlichten

07 - Tussendeur naar speelkamer
 met berging
09 - Deur met raamkozijnen garage

EERSTE VERDIEPING
09 - Inloopkast variant 1
10 - Slaapkamer 2 en 3 samenvoegen 
 en creëren van inloopkast

TWEEDE VERDIEPING
11 - Zolder indeling 1
 incl. badkamer
12 - Dakvenster voor
13 - Zolder indeling 2 
 incl. badkamer en toilet
14 - Smalle dakkapel

C
TYPE
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LIV INFORMEERT, ADVISEERT EN INSPIREERT 
Een nieuwe woning: fantastisch! Met je droomhuis bezig zijn geeft voldoening, 
maar kost ook veel tijd. Daarom is het fijn als je niet afzonderlijk naar de makelaar, 
aannemer, hypotheekadviseur en keuken- en badkamershowroom hoeft. Goed nieuws: 
in Woonbelevingscentrum LIV in Nijmegen vind je alle betrokken partijen onder één 
groot dak! Samen zorgen we ervoor dat jouw nieuwe woning helemaal aansluit bij je 
wensen, behoeften en verwachtingen. LIV maakt alles makkelijker, overzichtelijker 
en plezieriger.

HART VOOR
OPTIMAAL
WONEN

....................

BIJ WOON-

BELEVINGSCENTRUM

LIV IN NIJMEGEN VIND 

JE ALLES ONDER ÉÉN 

(GROOT!) DAK. 
.....................
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STAP VOOR STAP BEGELEIDING
Zodra je de koop- aanneemovereenkomst van
jouw nieuwe droomwoning in De Jonkheren
hebt getekend, krijg je een wooncoach
toegewezen die jou in woonbelevingscentrum
LIV helpt bij het maken van je woonkeuzes.
Wat is er mogelijk qua uitbouw? Wil je 
een slaapkamer op zolder? Je wooncoach 
inventariseert jouw wensen, beantwoordt 

je vragen en denkt graag met je mee.
Zo maak je stap voor stap de keuzes die
het beste passen bij jouw persoonlijke
situatie en woonwensen.

ALLES ONDER ÉÉN DAK!
LIV staat voor Leven, Inspireren en Verleiden. In 
de showroom van meer dan 3.000 m2 staan 4 
modelwoningen op ware grootte. Deze eigentijdse 
woningen zijn volledig ingericht en variëren in 
indeling en stijl. Loop er op je gemak doorheen, laat 
je inspireren en ontdek wat er allemaal mogelijk 
is qua afmetingen, materialen, afwerking en 
uitbouwopties. Beleef je nieuwe thuis bij LIV.

ADVIES OP IEDER WOONVLAK
Alles draait om wooninspiratie en het maken
van de beste woonkeuzes. Je krijgt vakkundige 
begeleiding van adviseurs op het gebied
van bijvoorbeeld keukens, badkamers de
inrichting van je woning en de aanleg van 
de tuin. Zelfs je vragen over de financiering 
van je woning kan je stellen aan één van 
onze hypotheekadviseurs.

....................
BELEEF JE NIEUWE 

THUIS BIJ LIV. 
MEER INFORMATIE: 

LIVWONEN.NL .....................
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ERVAAR JE KEUKEN EN BADKAMER 
AL VOOR JE KIEST
De keuken vormt bij veel mensen het hart van 
de woning. Belangrijk dus om goed na te denken 
bij de keuzes die je maakt. Loop alvast door de 
verschillende keukens in de modelwoningen en 
stijlappartementen en ervaar wat de ruimtes met 
je doen. De showroom van LIV biedt een zee aan 
inspiratie en ideeën. Mogelijkheden genoeg!

Je kunt een gesprek met de keukenadviseur in LIV 
inplannen, om te kijken wat mogelijk is in jouw 
woning. 

Ook voor je nieuwe badkamer heb je diverse keuzes 
te maken. In LIV kun je alvast in je toekomstige 
badkamer staan om een goed idee te krijgen van de 
ruimte. De sanitair adviseur laat je zien welk sanitair, 
en welke tegels, opgenomen zijn in de koopsom van 
je woning en vertelt je wat er nog meer mogelijk is.

Voel de structuur van de tegels en neem plaats voor 
je nieuwe spiegel. Heb ik kastjes nodig? En hoeveel? 
Wil ik een design radiator? Dubbele wastafel? In 
LIV doe je volop inspiratie op en krijg je een beter 
gevoel bij alle mogelijkheden van je badkamer en 
toiletruimte.

VEILIG EN VERANTWOORD
Jouw en onze gezondheid heeft de hoogste prioriteit. 
Onze adviseurs ontvangen daarom op dit moment 
niet meer dan twee personen tegelijk. 

Wij helpen je met het inplannen van de 
adviesgesprekken en tussen de gesprekken 
door kan je onder het genot van een hapje en drankje 
alles laten bezinken in onze gezellige brasserie. 

Kijk voor het bezoek aan LIV op livwonen.nl
voor de meest actuele maatregelen.

SANITAIR EN KEUKEN
...............................
in jouw persoonlijke woonstijl

....................
GEHEEL

NAAR JOUW
WENSEN! .....................
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Tuinklaar-
Cheque

TUINKLAAR
...............................

Geniet direct van je buitenleven

Hoe fijn is het als bij de oplevering van je woning ook je tuin al volledig 

klaar is? Bespaar jezelf de ergernis van een slechte toegang en 

modderschoenen bij binnenkomst. Geniet direct van een mooie tuin, 

een goede oprit en een degelijk pad bij je woning. 

Met een Tuinklaar-pakket van LIV ligt dit binnen 
handbereik. Een professioneel aangelegde tuin, 
klaar bij oplevering van je woning!

Bij aankoop van een woning in ’t Hof van Campe
– cluster 8 ontvang je een aantrekkelijke, korting 
van € 2.000,- (incl. btw) bij aanschaf van minimaal 
een basistuin bij Tuinklaar in LIV. Bij een basistuin 
kun je denken aan een oprit en terras. Tuinklaar 
houdt rekening met jouw budget, dus je kunt 
kiezen voor een standaard of luxe inrichting en 
uiteraard ook een deel van de tuinaanleg zelf of 
via een andere partij laten verzorgen.

De Tuinklaar-adviseur van LIV vertelt je tijdens 
een afspraak wat er allemaal mogelijk is, legt je 
uit hoe de basistuinen zijn opgebouwd en helpt je 
bij het verder samenstellen van jouw ideale tuin. 
Wat voor materialen wil je gebruiken? En heb je al 
nagedacht over schaduw, beplanting en verlichting? 
In de compleet aangelegde LIV-daktuin vind je volop 
keuzemogelijkheden om je ideeën vorm te geven.

Bovendien is het vaak mogelijk om ook de financiering 
van de tuin mee te nemen in je hypotheekbedrag. Het 
is daarom verstandig om tijdig budget voor je tuin te 
reserveren. Vraag ernaar bij de hypotheekadviseur van 
LIV, die kan je hier alles over vertellen. 

....................

€ 2.000,-
KORTING

OP TUINKLAAR! 

.....................
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WOONKLAAR
...............................

Betrek direct je nieuwe woning!

Denk je eens in dat jouw woning al vóór oplevering helemaal klaar is en je 

niet meer hoeft te klussen. Je kunt direct bij ontvangst van de sleutels je nieuwe 

thuis betrekken. Fijn toch? Bij ’t Hof van Campe – cluster 8 kan dit! Als koper 

ontvang je een aantrekkelijke korting van € 1000,- (incl. btw) bij aanschaf van 

een basis Woonklaar-pakket in  LIV. Met dit pakket wordt de wand- en vloeraf-

werking op de begane grond en eerste verdieping verzorgd.

Met de verschillende mogelijkheden binnen Woonklaar 
kun je jouw woning laten voorzien van compleet 
afgewerkte wanden, vloeren en zelfs raamdecoratie. 
Precies zoals afgesproken en helemaal klaar voor jouw 
meubels, wanddecoratie, lampen en meer!  Ook de 
binnendeuren en trapafwerking kan met Woonklaar 
al vóór oplevering zijn geregeld. 

Je persoonlijke Woonklaar-adviseur laat je in LIV zien 
welke mogelijkheden er zijn en zorgt dat alles op de 
door jou gekozen manier woonklaar wordt gemaakt. 
Kies de vloer van je dromen – PVC, laminaat, vinyl 

of een keramische vloertegel. De wanden worden glad 
afgewerkt en voorzien van jouw favoriete kleur(en). 
De keuze is helemaal aan jou. Dát is wonen in je eigen 
stijl!

Naast het grote voordeel dat je direct je nieuwe woning 
kunt betrekken, is Woonklaar ook op financieel gebied 
een aantrekkelijke optie. Doordat je direct kunt 
verhuizen, heb je geen dubbele woonlasten. Ook zijn 
de producten van Woonklaar voor het grootste deel 
financierbaar in je hypotheek. De hypotheekadviseur 
van LIV kan je hier alles over vertellen.

....................

€ 1.000,-
KORTING
OP WOONKLAAR! .....................
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“ Ontspannen tuinieren  
in je eigen ruime tuin” 
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COMFORT
De woning is optimaal geïsoleerd tegen kou, hitte 
en geluid. En dat geeft een comfortabel gevoel.

DUURZAAMHEID
De woning is geïsoleerd met hoogwaardige materi-
alen en wordt duurzaam verwarmd 
waardoor de CO2-uitstoot veel lager is dan 
bij een bestaande woning. 

BESPARING
De woning is goed geïsoleerd en daardoor 
bespaar je aanzienlijk op je energierekening.

FLEXIBILITEIT
Je kunt je woning geheel naar eigen inzicht aan-
kleden en wijzigen. Een badkamer en 
keuken kun je naar eigen wens inrichten 
en tevens zijn indelingsvarianten mogelijk.

VOORDEEL
Je betaalt namelijk geen overdrachtskosten, make-
laarskosten, taxatiekosten en kosten 
voor de transportakte.

GEMAK
Alles aan jouw woning is nieuw, zo heb je de
eerste jaren geen of nauwelijks onderhoud. 

LAGERE MAANDLASTEN
Je betaalt doorgaans minder rente voor je 
hypotheek en ook je energierekening is 
meestal lager dan bij een bestaande woning. 

VEILIGHEID
Het moderne hang- en sluitwerk en de eisen 
van het politiekeurmerk zorgen ervoor dat 
de kans op inbraak kleiner is.

RUIMTE
De woning voldoet aan de eisen van het bouw - 
besluit. Plafonds en deuren zijn hoger, 
ruimten voldoen aan minimale afmetingen 
en de trappen zijn minder steil.

EEN WAARDEVASTE TOEKOMST
Ook in deze tijd is een nieuwbouwhuis een 
goede investering waarbij op lange termijn 
meestal de waarde toeneemt.

ALS JE VOOR
NIEUWBOUW KIEST

...............................
Dan kies je voor een woning die helemaal bij je past

en je voordeel oplevert in kosten en maandlasten
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De woonhofjes hebben ieder hun eigen uitstraling 
en zorgen voor een echt gevoel van thuiskomen. 
Voor kinderen is er veel ruimte om lekker samen te 
kunnen spelen. De situering van de woningen in de 
hofjes zorgt voor veel privacy in de tuin en een gevoel 
van vrijheid. En dat alles aan de rand van Beuningen, 
dichtbij Nijmegen en de belangrijkste uitvalswegen.

Heb je vragen over project ‘t Hof van Campe?
Dan staan mijn collega Suzanne van Dreumel 
en ik graag voor je klaar. Ook in de avonduren 
en op zaterdag.

Pim Driessen
Driessen Makelaardij

‘t Hof van Campe is een bijzonder nieuwbouwproject. Niet vaak kom

je een project tegen waar zoveel groen in de wijk aanwezig is.

Ze vertelt: “Ik zie de ogen van kopers echt oplichten 
als ik ze opties laten zien waar ze zelf nog niet aan 
gedacht hadden. Bijvoorbeeld die stoere mancave 
voor hem of een riante inloopkast voor haar!“

Verder geeft ze aan: “Het leukste aan mijn werk vind 
ik het begeleiden en adviseren van mensen bij een 

belangrijke beslissing, ongeacht leeftijd of levensfase. 
Ik help kopers van ’t Hof van Campe enthousiast en 
met open vizier, zodat iedereen van hun nieuwe huis 
ook echt een heerlijk nieuw ‘thuis’ kan maken!”

Melissa van der Wielen 
Hans Janssen Garantiemakelaars 

Melissa is onderdeel van het jonge en enthousiaste team van Hans Janssen Garantie-

makelaars. Zij neemt uitgebreid de tijd om jouw woonwensen in kaart te brengen. 

Door haar ruime praktijkervaring weet Melissa precies wat er allemaal mogelijk is. 

Pim Driessen Suzanne van Dreumel

Melissa van der Wielen

WONEN IN
‘T HOF VAN CAMPE

...............................
Liefde en geluk maken van je huis een thuis

EVEN VOORSTELLEN
...............................

Makelaar Melissa van der Wielen

....................
VAN JE

NIEUWE HUIS
JOUW NIEUWE

‘THUIS’ MAKEN! .....................
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ONTWIKKELINGVERKOOPINFORMATIE

Driessen Makelaardij

Kasteellaan 23
6602 DB Wijchen
Tel. 024- 649 0100
www.driessenmakelaardij.nl
info@driessenmakelaardij.nl

Hans Janssen Garantiemakelaars

Van Heemstraweg 71
6641 AB Beuningen
Tel. 024-677 7776
www.hansjanssen.nl
nieuwbouw@hansjanssen.nl

KlokGroep

T 088 - 0249100
www.klokgroep.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.

Zij kent alle details van het project en kan jou dus als
geen ander adviseren! In het LIV-woonbelevingscentrum 
lopen jullie samen door 4 modelwoningen op ware 
grootte. Zo komen plattegronden tot leven en maak
jij de beste woonkeuzes. Yvette: “Hier laten we de kopers 
het sanitair, tegelwerk, keuken en overige ruwbouwopties, 
waaronder de uitbouw, zien. De kopers vinden het 
prachtig om door de modelwoningen te lopen en te zien 
hoe hun toekomstige woning eruit gaat zien!”

Bij LIV vind je alle betrokken partijen onder één dak: 
van de aannemer en hypotheekadviseur tot de keuken- 
en badkamerspecialist. Je krijgt vakkundige begeleiding 
van adviseurs op ieder gebied, waarbij de Wooncoach 
jouw vaste contactpersoon is. Dit maakt het hele 
proces voor jou overzichtelijk en extra leuk. Met een 
glimlach zegt Yvette: “Het leukste aan mijn werk vind 
ik het begeleiden van de kopers naar hun toekomstige 
droomwoning!”

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!

Met de realisatie van de 20 woningen in cluster 8 
sluiten we binnen KlokGroep een periode af, want 
het is de afronding van ‘t Hof van Campe. De ruime 
twee-onder-eenkapwoningen en vrijstaande woningen 
bieden volop mogelijkheden om ze helemaal naar 
uw wens te bewonen. Passend binnen de sfeer van 
‘t Hof van Campe en toch weer uniek. 

Voor ons komt straks een einde aan jarenlange 
betrokkenheid bij deze prachtige wijk. En tegelijkertijd 
betekent dit voor u juist een mooi begin met een nieuwe 
woning. Ik wens u veel succes in deze spannende periode 
en vooral heel veel woonplezier!

Samen met een enthousiast team heb ik als projectontwikkelaar met veel plezier aan ‘t Hof van 

Campe mogen werken. Een bijzondere wijk dankzij de enorme vrije ruimte rond de clusters. 

EVEN VOORSTELLEN
...............................

LIV wooncoach Yvette

EVEN VOORSTELLEN
...............................

Mieke Zomerman, projectontwikkelaar bij KlokGroep Wonen
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