FASE 3

Ruimte
om te leven

in landelijk Echt-Susteren

16 semi-bungalows
4 vrijstaand-geschakelde woningen

Welkom
Op een van de mooiste plekken van Midden-Limburg,
gelegen in het dorp, groeit een prachtige nieuwe woonwijk.
Tussen het groen ontstaat Bocage bestaande uit rij-,
2-onder-1-kap en vrijstaande woningen maar ook
vrije bouwkavels.

Bocage ligt in zuidoosten van Echt, daar waar het dorpse
karakter overgaat in het groene landschap. Een aantrekkelijk
gebied om te wonen, werken en recreëren. Echt is goed

Reistijden en km’s

bereikbaar met een eigen NS-station en op slechts enkele
EINDHOVEN CENTRUM
41 min. > 58 km
45 min. trein
MAASTRICHT
32 min. > 36 km
29 min. trein
ROER
15 min. trein
CENTRUM ECHT
5 min. fietsen
STATION
5 min. lopen

autominuten van de A2 en A73.

In deze brochure is getracht om alle informatie zo duidelijk
en volledig mogelijk weer te geven.

Ruimte
om te leven
Bocage is een heerlijke plek om te wonen. Ruim, in de rust en
gemoedelijkheid van uw eigen thuis in het groen. Dichtbij alle
voorzieningen van het gezellige dorp Echt.

Foto: Skyview Creative Media

Binnen 10 minuten wandelt u van Bocage naar het prachtige
natuurgebied De Doort, beroemd vanwege de aanwezigheid van de
boomkikker en de grote verscheidenheid aan vogels. Wie weet krijgt
u wel een concert van de boomkikker of van een van de vele vogels
te horen tijdens een heerlijke zomeravondwandeling.

wonen keert terug!

Foto’s: Skyview Creative Media

Bocage verkaveling

Echt

N

een gezellig centrum

Echt heeft een gemoedelijk centrum met geregeld leuke
activiteiten, bourgondische horeca en heerlijke terrassen.
Het winkelhart is afgelopen najaar geheel vernieuwd en
opgeknapt. Het aanbod is divers, van boeken, cadeautjes tot
de laatste modetrends. Dat is ontspannen en genieten in uw
eigen centrum.

NIEUW
• 16 SEMI-BUNGALOWS
• 4 GEZINSWONINGEN

ZELFBOUWKAVELS
PROJECTMATIGE NIEUWBOUW WONINGEN
NOG TE ONTWIKKELEN
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type A
Type A
begane grond

•
•
•
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•
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Type A
eerste verdieping

10 levensloop bestendige woningen
vrijstaand - geschakeld
perceel 216 - 354 m2
woonoppervlakte 115 m²
slaapkamer en badkamer
begane grond
optionele indeling boven
energiezuinig, voorzien van
zonnepanelen
fraaie achtertuin met berging
en achterom
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type B
Type B
begane grond
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6 levensloop bestendige woningen
perceel 220 - 300 m2
woonoppervlakte 121 m²
slaapkamer en badkamer
op begane grond
optionele indeling boven
energiezuinig, voorzien van
zonnepanelen
achtertuin op zuid (-west)
met berging en achterom

Type B
eerste verdieping
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type C
Type C
begane grond
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2 vrijstaand-geschakelde
gezinswoningen
garage
perceel circa 220 m²
woonoppervlakte 105 m²
2 woonlagen
energiezuinig, voorzien van
zonnepanelen
achtertuin op noordoost met achterom

Type C
eerste verdieping
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Type D
begane grond
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1 vrijstaand-geschakelde gezinswoning
met garage
perceel circa 338 m²
woonoppervlakte 135 m²
3 woonlagen
energiezuinig, voorzien van
zonnepanelen
dakterras op zuidwest en tuin op
noordoost met achterom
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type D
Type D
eerste verdieping

Type D
tweede verdieping

type E
Type E
begane grond
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1 vrijstaand-geschakelde gezinswoning
perceel circa 345 m²
woonoppervlakte 132 m²
3 woonlagen
optionele indeling tweede verdieping
energiezuinig, voorzien van
zonnepanelen
achtertuin en dakterras op zuid (-west)
met achterom
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type E
Type E
eerste verdieping

Type E
tweede verdieping

Materialenstaat woningen

ONDERDEEL

MATERIAAL/LEVERANCIER

KLEUR

Vast deel

Hout (duurzaam geproduceerd)

lichtgrijs

Draaiende delen

Hout (duurzaam geproduceerd)

donker grijs

Kantelpoorten

Staal

donker grijs

HWA, interieur

PVC

Grijs

HWA, exterieur

Zink

Naturel

KOZIJNEN

ONDERDEEL

MATERIAAL/LEVERANCIER

KLEUR

DAK

GEVELS

HEMELWATERAFVOER

Laagbouw type A en B (pleinwand)
Schilderwerk

Muurverf

gebroken wit

Muurverf

gebroken wit,
kavel: S.11, P2.16, T.15

De woningen worden gebouwd met toepassing van de Garantie- en Waarborgregeling

Metselwerk

Handvorm gevelstenen

roodbruin: gemêleerd
kavel: S.06, S.09, P2.19, T.11, T.12,
T.14

en is op initiatief van verschillende producenten en consumentenorganisaties opgericht.

Metselwerk

Handvorm gevelstenen

oranjebruin: gemêleerd
kavel: S.07, S.08, S.10, P2.16,
P2.17, T.10, T.13

Voegwerk

Terugliggend gevoegd

grijsbruin

Metselwerk

Handvorm gevelstenen

oranjebruin: gemêleerd
kavel: P2.15, P2.14

Voegwerk

Terugliggend gevoegd

grijsbruin

Metselwerk

Handvorm gevelstenen

roodbruin: gemêleerd
kavel: P2.13, T.09kavel: P2.15, P2.14

Voegwerk

Terugliggend gevoegd

grijsbruin

Muurverf

gebroken wit

Schilderwerk

Muurverf

cementgrijs
bovenste voeg extra diep maken
(t.b.v. schaduwvoeg)

Houten geveldelen op hoeken

Verticale houten delen

donker grijs

Luifel

Beton

wit

Raamdorpel/spekband bij staand
metselwerk

Beton

wit

Raamdorpel in metselwerk

Aluminium, gemoffeld

grijsbruin

Raamdorpel in keimwerk

Aluminium, gemoffeld

zijdegrijs

In metselwerk

Staal, verzinkt en gecoat

grijsbruin

Schilderwerk

Staal, verzinkt en gecoat

zijdegrijs

Hoogbouw type A en B
Schilderwerk

Hoofdvorm type C

van Woningborg N.V. Dit instituut verleent al meer dan dertig jaar garantie-certificaten
Zo bent u zeker van een gegarandeerde afbouw en een goede garantie op uw woning.

Sanitair

Hoofdvorm type D en E

Garages en dakopbouw type C, D en E
Schilderwerk
Plint onder gekeimde gevels

LATEI BOVEN KOZIJNEN

Bij aankoop van uw woning is een projectkeuken, tegelwerk en
sanitair inbegrepen. Deze kunt u aanpassen en uitbreiden naar
eigen smaak. Vraag onze verkoopadviseur naar de mogelijkheden.

Colofon
VERKOOP EN INFORMATIE
Gelrestraat 18
6101 EW Echt
T: 0475 - 335 225
info@jackfrenken.nl
www.bocage.nl -

/bocage

DISCLAIMER
De verstrekte informatie in deze brochure is met zorg samengesteld. Maar aan de verstrekte
informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

ONTWIKKELING

www.bocage.nl

AANNEMER

