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Comfortabel wonen 
in een waterrijk  
en groen gebied
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OP-EN-TOP COMFORTABEL

Het gebouw is door Metz Architecten 

in de stijl van de Nieuwe Haagse School 

ontworpen. Alle 15 appartementen zijn 

ruim van opzet en hebben een royaal 

terras. Daarnaast is elke woning tot in 

perfectie afgewerkt en van alle gemakken 

voorzien. In het souterrain bevinden zich 

een gezamenlijke fietsenstalling, scoot-

mobiel-oplaadplaatsen en de ruime privé-

bergingen. Deze zijn met een lift en van 

buiten af bereikbaar. Op het eigen terrein 

van Hoevewonen heeft u een eigen parkeer -

plek en is er plaats voor uw gasten.  

ALL-INCLUSIVE WONEN

In Hoevewonen is het wooncomfort 

en het niveau van veiligheid ongekend 

hoog. Zo zijn er fijne voorzieningen waar 

iedere bewoner gebruik van kan maken. 

Denk aan een gezamenlijke ruime living 

met een semiprofessionele keuken voor 

kookactiviteiten of een borrel, fitness

ruimte voor sport of revalidatie en een 

gastenstudio voor familie en vrienden om 

te overnachten na een gezellige avond. U 

kunt uw apparte  ment laten afwerken met 

fraaie interieur oplossingen naar keuze. 

Ook zijn er mogelijk heden voor een eigen 

werk- of atelierruimte in het gebouw en een 

extra bergruimte op uw eigen verdieping. 

Naar wens kunt u gebruikmaken van een 

uitgebreid pakket aan gemaksdiensten. 

Alles is mogelijk en bespreekbaar.

Op een prachtige locatie in Midden-Limburg realiseert Staetes 
Wonen een bijzonder luxe woongebouw: Hoevewonen.  
Een stijlvolle residentie met in totaal 15 all-inclusive appartementen. 
Omgeven door rust, ruimte en groen.
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PRAKTISCH

L   Jumbo

M   Slagerij Tomassen

N   Bakkerij Abels

O   Huisartsenpraktijk Massuger B.V.

P   Tandartspraktijk Heel

STEDEN

Q   Eindhoven (45 min rijden)

R   Roermond (15 min rijden)

S   Venlo (30 min rijden)

T   Maastricht (30 min rijden)

U   Weert (20 min rijden)

WANDELEN

I   Beegderheide

J   Landgoed Nederhoven

REIZEN

K   Bushalte Gaardweg

FOOD AND DRINKS

A   Pizzeria & Grillroom Mona Lisa
B   Café Ut Praothoes

C   Chinees restaurant  Kam Hoo

D   Taart bij Jannie

E   Boschmolenplas

ONTSPANNING

F   Tennispark T.C. Helios

G   VV HEBES

H   Tennis Club Beegden

Vorstelijke 
locatie aan 
de Maas

DORP MET HISTORIE

De locatie van Hoevewonen is oor-

spronkelijk kasteelgrond. Hier rusten de 

grondvesten en oorspronkelijke gracht 

van het historische Kasteel Beegden. Ook 

het dorp Beegden, gelegen op de hogere 

zandgronden nabij de Maas, is rijk aan 

historie. De geschiedenis gaat terug tot 

1202. Beegden behoorde tot het Land 

van Horn en daarna tot het Prinsbisdom 

Luik. In 1676 werd Beegden uitgegeven 

als heerlijkheid. In de 19e eeuw ontstond 

langs de Dorpsstraat bebouwing die een 

eeuw later ten noorden en ten zuiden 

hiervan werd uitgebreid met woonwijken. 

Tot 1991 was Beegden een zelfstandige 

gemeente. Na een aantal gemeentelijke 

herindelingen is het dorp inmiddels onder-

deel van de gemeente Maasgouw.

ALLES BINNEN HANDBEREIK

Wie woont in Hoevewonen heeft alle 

voorzieningen binnen handbereik. Prach-

tige natuur, winkels voor de dage lijkse 

boodschappen en de gezellig heid van  

Roermond en Weert. Ook vlakbij:  

Eindhoven, Venlo en Maastricht. Deze  

steden bevinden zich op nog geen half uur 

autorijden van Hoevewonen.

Wat Hoevewonen echt uniek maakt, is de prachtige ligging. 

Midden in het groene en waterrijke buitengebied van Midden-

Limburg met volop wandel-, fiets- en recreatiemogelijkheden. 

Op een steenworp afstand ligt het gezellige Roermond. 

Hoevewonen ligt in de prachtige achtertuin van Huize ter 

Beegden, een luxe zorgvilla. Met volop ruimte, groen en water  

in de omgeving een weergaloze locatie. 

Beegden
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Binnen Hoevewonen zijn 

verschillende typen comfortabele 

appartementen beschikbaar.  

Het grootste verschil is de grootte. 

Welk appartement u ook kiest: 

het vele daglicht, de extra hoge 

plafonds, de ruime eigen terrassen, 

de hoogwaardige afwerking en het 

wijdse uitzicht geeft u een heerlijk 

vrij woongevoel. 

KEUZE UIT ZES WONINGTYPEN

In Hoevewonen heeft u de keuze uit zes verschillende 

typen appartementen: type 93, 99, 106, 108, 120 

en 138. De woningen variëren in grootte van circa  

93 m2 tot 138 m2. De plafondhoogte is standaard circa 

2.70 meter, bij de appartementen op de begane grond 

maar liefst 2.90 meter. Samen met de loftachtige 

indeling geeft dit alles een zeer ruimtelijk gevoel. 

Elk appartement heeft een royaal balkon, een grote 

living met open keuken en toegang tot het terras, 

een masterbedroom met kleedkamer en toegang tot 

het terras, een complete badkamer met toilet, een 

separaat toilet en een bijkeuken met veel was- en 

bergruimte. In elk appartement is bovendien ruimte 

voor één of twee extra slaap-, werk- of hobbykamers. 

De vloer is nagenoeg overal drempelloos. 

CREËER MEER LEEFRUIMTE

Standaard wordt u een driekamer-plus of vierkamer-

plus appartement aangeboden. ‘Plus’ staat voor 

de standaard extra ruimten waarover u beschikt, 

zoals de bijkeuken en de vaste kleedkamer. In elk 

appartement kunt u ervoor kiezen om een slaap- of 

werkkamer weg te laten, waardoor u een ruime, 

loftachtige woning creëert met extra leefhoeken. 

Naast alle ruimte in huis beschikt u in het souterrain 

over uw eigen, ruime berging en een gezamenlijke 

fietsen en scootmobielstalling. In het gebouw zijn 

eveneens werk-, atelier- en extra bergruimten op de 

verdiepingen beschikbaar die u kunt bijkopen. 

Hoevewonen biedt meer dan luxe en 

comfortabel wonen in het buitengebied. 

Zo heeft de residentie een eigen entree 

met een zitje en post- en pakketlockers. 

Vanuit de centrale entree komt u in de 

gezellige, gezamenlijke living met de 

open, semiprofessionele keuken. Hier 

kunt u rustig genieten van een kop 

koffie of wijntje en uw medebewoners 

ontmoeten. In de living is het mogelijk 

om een boek of tijdschrift te lezen, 

samen te kokkerellen of met anderen 

een hobby te beoefenen. In de 

fitness ruimte – met veel daglicht en 

buitencontact – werkt u aan uw conditie 

of herstel. Deze ruimte is ook geschikt 

voor fysiotherapie. En willen familie 

of vrienden blijven slapen, dan kan dat 

heel eenvoudig in de gastenstudio.  

Op-en-top gemak dus.

ER IS 
NOG MEER…

Appartementen

Geniet van alle 
ruimte en comfort
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Type    
     93

U kunt kiezen uit vier Type 93 ruime driekamer-plus hoekappartementen. Met 93 m2 aan 

woonoppervlakte en een balkon van circa 23 m2 heeft u alle ruimte om vrij te bewegen.  

Een ruimtelijkheid die nog eens wordt benadrukt door een maximale lichtinval, verhoogde plafonds 

en grote ramen. De woningen zijn voorzien van een ruime living met open keuken, een separate 

bijkeuken, een riante slaap- en kleedkamer en toegang tot het balkon, een tweede slaap- of 

werkkamer en een volledig uitgeruste badkamer met tweede toilet. U kunt ervoor kiezen om een 

slaap- of werkkamer weg te laten en zo een ruime, loftachtige woning creëren met extra leefhoeken. 

In het souterrain beschikt u over een ruime privéberging van circa 9 m2. Op het terrein heeft u een 

eigen parkeerplek.

Bouwnummers
1, 4, 6 en 12

12
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Type    
     99

De zes Type 99 ruime driekamer-plus tussenappartementen hebben een woonoppervlak van circa 

99 m2. Het terras is met circa 18 m2 royaal. Ook deze mooie appartementen zijn perfect afgewerkt en 

licht opgezet. Verhoogde plafonds en grote raampartijen zorgen voor een heerlijk vrij woongevoel.  

U beschikt over een ruime, lichte living met open keuken, een separate bijkeuken, een riante slaap-  

en kleedkamer met toegang tot het balkon, een tweede slaap- of werkkamer en een volledig 

uitgeruste badkamer met tweede toilet. Door het weglaten van een slaap- of werkkamer creëert u 

een ruime, loftachtige woning met extra leefhoeken. In het souterrain bevindt zich uw privéberging 

van circa 9 m2. Op het terrein heeft u een eigen parkeerplek.

Bouwnummers
2, 3, 7, 8, 13 en 14

14
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Type    
     106

In Hoevewonen zijn twee Type 106 driekamer-plus vrije hoekappartementen. Deze fraaie apparte-

menten hebben een woonoppervlakte van 106 m2 en een terras van ruim 26 m². Hier woont u 

heerlijk ruimtelijk met een grote lichte living met open keuken, een separate bijkeuken, een riante 

slaap- en kleedkamer met toegang tot het balkon, een tweede slaap- of werkkamer en een complete 

badkamer met tweede toilet. Laat een slaap- of werkkamer weg en er ontstaat een nog ruimere, 

loftachtige woning  met extra leefhoeken. De privéberging in het souterrain is circa 9 m². Op het 

terrein heeft u een eigen parkeerplek.

Bouwnummers
5 en 10

16
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Type    
     108

Type 108 is een vierkamer-plus hoekappartement met een woonoppervlak van circa 108 m² en een 

zeer royaal terras van circa 23 m². Door het hoge plafond van circa 2.70 meter, de grote ramen,  

het daglicht en de mooie zichtlijnen is dit appartement een heerlijk plek om te wonen. De living is 

ruim en licht met een open keuken. U beschikt daarnaast over een separate bijkeuken, een riante 

slaap- en kleedkamer met toegang tot het balkon, twee extra slaap-, werk- of hobbykamers en een 

volledig uitgeruste badkamer met tweede toilet. In plaats van een slaap- of werkkamer kunt u ook 

voor een grotere loftachtige living kiezen met extra leefhoeken. In het souterrain beschikt u over 

een eigen privéberging van circa 9 m². Op het terrein heeft u een eigen parkeerplek.

Bouwnummer
9

18
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Type    
     120

Het vierkamer-plus hoekappartement van het Type 120 heeft een woonoppervlak van circa  

120 m2 en een zeer royaal terras van circa 23 m². De grote living met open keuken nodigt uit 

om culinair te genieten met vrienden en familie. De woning is verder voorzien van een separate 

bijkeuken, een riante slaap- en kleedkamer met toegang tot het balkon, twee extra slaap-, werk- 

of hobbykamers en een volledig uitgeruste badkamer met tweede toilet. U kunt ervoor kiezen om 

een slaap- of werkkamer weg te laten waardoor u een ruime, loftachtige woning creëert met extra 

leefhoeken. De ruime privéberging in het souterrain is circa 9 m². Op het terrein heeft u een eigen 

parkeerplek.

Bouwnummer
15

20
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Type    
     138

Type 138 zeer ruime vierkamer-plus vrij appartement met een woonoppervlak van circa 138 m² en 

een zeer royaal terras van circa 23 m². De woning is voorzien van een ruime, lichte living met open 

keuken. Dankzij een separate bijkeuken, een riante slaap- en kleedkamer met toegang tot het balkon, 

twee extra slaap-, werk- of hobbykamers en een volledig uitgeruste badkamer met tweede toilet 

ontbreekt het u hier aan niets. Door het weglaten van een slaap- of werkkamer creëert u een nog 

ruimere, loftachtige woning met extra leefhoeken. In souterrain bevindt zich de ruime privéberging 

van circa 9 m² die bij dit appartement hoort. Op het terrein heeft u een eigen parkeerplek.

Bouwnummer
11

22
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Alle 15 appartementen in Hoevewonen kennen kwalitatief een zeer hoog uitrustings- 

en afwerkingsniveau. Zelfs zo hoogstaand dat u hier nooit meer weg wilt én hoeft. 

Het daglicht valt volop uw woonkamer binnen. Mooie zichtlijnen maken een 

natuurlijke verbinding met buiten. Hier geniet u van een zorgeloos woongevoel.  

Elke dag opnieuw.

Tot in  
de puntjes
afgewerkt

24

LUXE VAN BINNEN

Uw appartement beschikt over een open keukenruimte. 

Indien u dit wenst, kunt u uw appartement naar keuze 

uitrusten met een design Mereno-keuken van Tieleman 

Keukens. Greeploos, kwalitatief en naar wens aan te 

passen. Deze ruimte vormt organisch één geheel met de 

ruime living. Ook de badkamer is voorzien van eerste-

klas sanitair van merken als Grohe en Villeroy & Boch. 

Kiest u voor één van de Staetes interieurpakketten met 

een breed wasmeubel, verwarmde spiegel en sfeervolle 

ledverlichting, dan wordt tandenpoetsen elke dag een 

feest. Elk appartement beschikt over bluetooth-licht-

schakeling en internet- en televisieaansluitingen op de 

slaapkamers. Verder is uw woning voorzien van een 

veilige video-intercom, een slimme brievenbus en een 

pakketlocker. Met een one-key-for-all heeft u toegang 

tot zowel het gebouw als uw eigen appartement.

MAATWERK IN INTERIEUR 

U kunt uw appartement naar keuze uitrusten met luxe 

interieuroplossingen. Elke woning wordt standaard 

opgeleverd met twee of drie slaapkamers. Heeft u liever 

een open, comfortabele leefruimte? Dan kunt u ervoor 

kiezen om één kamerwand weg te laten. Ook voor de 

entree, keuken, bijkeuken, kleedkamer en badkamer zijn 

fraaie interieuroplossingen naar keuze mogelijk.  U leest 

alles over het exclusieve Staetes Interieurpakket in het 

Staetes Woonboek.

VEILIG WONEN

In Hoevewonen staat uw veiligheid voorop. Zo is het 

gehele gebouw drempelloos en niet vrij toegankelijk. 

De gangen en deuren zijn breed en het gebouw heeft 

een lift en automatische verlichting. Ook zijn de entree 

en het buitenterrein voorzien van camerabewaking. 

De gebruikte materialen voor de vloeren binnen en de 

paden buiten minimaliseren het gevaar op uitglijden. 

Uiteraard worden deze paden en wegen in de winter 

sneeuw- en ijsvrij gemaakt.

STAETES INTERIEURPAKKET 

Studio Lanen heeft voor u een compleet interieurconcept ontworpen. Het Staetes 

Interieurpakket is optioneel en middels vijf modules naar uw eigen woonwensen in te 

delen. Kijk voor de basis- en optievarianten van deze modules in het Staetes Woonboek.
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All-inclusive 
buitengewoon wonen

GEZAMENLIJK COMFORT

Wanneer u maar wilt, kunt u gebruikmaken 

van alle gezamenlijke ruimten – hier is wifi – 

en de aanwezige voorzieningen. In de entree 

van het gebouw bevinden zich een zitje en 

de post- en pakketlockers. Van daaruit komt 

u in de gezellige, gezamenlijke living met de 

uitnodigende open keuken. Hier kunt u rustig 

genieten van een kop koffie, een boek of tijd

schrift lezen, uw medebewoners ontmoeten 

en samen kokkerellen of borrelen of een hobby 

uitoefenen. Vanuit de living betreedt u het 

heerlijke terras dat grenst aan een prachtige 

fruitboomgaard. Eveneens vrij toegankelijk voor 

bewoners van Hoevewonen is de fitnessruimte 

met veel daglicht en buitencontact. Hier werkt 

u in alle privacy aan uw conditie of herstel.  

De fitnessruimte is ook geschikt voor fysio

therapie. Willen uw familieleden of vrienden 

blijven slapen na een gezellige avond, dan kan 

dat heel eenvoudig in de gastenstudio.

ONDERHOUD

In Hoevewonen heeft u geen omkijken naar het 

schoonhouden van de algemene ruimten, het 

onder houd van het gebouw en buiten terreinen en 

het wassen van de ramen. Dit alles is inbegrepen 

bij het hoge standaard serviceniveau.

ONGEDWONGEN ONTMOETINGEN

Zelfstandig wonen, maar met oog voor elkaar.  

Co-living typeert Hoevewonen. Op momenten 

dat u dat wilt, kunt u andere bewoners ont-

moeten, gezellig samenzijn en elkaar onder-

steunen. Niets hoeft, alles mag. Een vorm van 

nabuurschap die het leven aangenaam en zinvol 

maakt. Ook als u er alleen voor staat. Staetes 

Wonen organiseert een aantal bijzondere 

activiteiten waardoor u elkaar beter leert 

kennen. Ook mag u het initiatief nemen om 

iets voor uw medebewoners te organiseren. 

Of misschien wilt u een bijdrage leveren aan 

het tuinonderhoud of vindt u het leuk om de 

gastenstudio of fitnessruimte te beheren? In 

goed overleg is veel mogelijk in Hoevewonen.

U vrij voelen, leven op een manier die bij u past. In elke levensfase.  
Dat biedt Hoevewonen. All-inclusive wonen betekent hier ook écht  
all-inclusive. Hoevewonen is voor iedereen die in een veilige, sociale  
en comfortabele omgeving wil wonen. 

Werk- en  
atelierruimten

Op de eerste en tweede verdieping van Hoevewonen 
bevinden zich tien werk- en atelierruimten met 
vloeroppervlakken variërend van circa 7 m2 tot 18 m2. 
Ideaal als kantoorruimte, archief, behandelkamer, 
atelier of als geconditioneerde ruimte voor de opslag 
van kunst. Of gewoon als extra berg ruimte, vlakbij uw 
appartement.

Bouwnummers:
17 t/m 26
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ZORG VOOR U

Hoevewonen voorziet in – veelal onzichtbare – 

zorgoplossingen voor de toekomst. Voorzieningen 

waar u alleen gebruik van maakt als u dat wilt. 

Zo is elke ruimte al rolstoeltoegankelijk en  

is personenalarmering eenvoudig beschikbaar. 

De fitnessruimte is geschikt voor revalidatie of 

herstel na een operatie of ziekte. Daarnaast kan 

de gastenstudio gebruikt worden voor opvang 

of als nachtverblijf van uw verpleegkundige.  

De thuiszorg beschikt zonodig over een werk- of 

spreekruimte in het gebouw. Bovendien kennen  

family managers van Staetes Wonen de weg in 

het zorglandschap. Zij helpen u graag verder.

GOED OM TE WETEN

Voor uw hulpvragen kunt u terecht bij de 

woon manager en family manager van Staetes 

Wonen. Denk aan schoonmaak in uw woning, 

reparaties of storingen, aansluiten en inregelen 

van technische apparaten, een kok aan huis 

en personal training. Of aan planten- en post-

verzorging bij afwezigheid, maar ook aan zorg en 

ondersteuning. U sluit hiervoor naar keuze een 

servicepakket met Staetes af. De family manager 

van Staetes Wonen vertelt u er graag meer over.Goed georganiseerd in een 
vereniging van eigenaars
Zoals gebruikelijk bij een eigendom van een appartements recht in een 

gebouw is er een Vereniging van Eigenaars (VvE). Deze draagt zorg voor de 

instandhouding en de gezamenlijke lasten van het gebouw en het terrein. Denk 

hierbij aan groot en klein onderhoud, energieverbruik in de verkeersruimten en 

het souterrain, schoonmaak, glasbewassing, toegangscontrole en beveiliging, 

opstal verzekering, gemeentelijke heffingen en het beheer van de gezamenlijke 

ruimten. Elk appartement draagt naar rato van het woonoppervlak bij aan de 

gezamenlijke kosten van de VvE.  Deze servicekosten dragen bij aan een op-en-

top verzorgd gebouw en zorgeloos woon- en leefgenot.

EXTRA GEMAKSDIENSTEN 

Het leefplezier en hoge wooncomfort kunt u naar keuze uitbreiden met een abonnement op exclusieve 

gemaksdiensten. Denk aan inrichten, klussen, een kok aan huis, personal training, huishoudelijke hulp, 

persoonlijke ondersteuning of zorg. De family managers van Staetes Wonen vertellen u er graag meer 

over. Of kijk op pagina 30.
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Staetes Wonen.
Tot uw dienst

ONDERSTEUNING OP 

FINANCIEEL GEBIED

Allerlei vragen kunnen bij u op-

komen als u overweegt om een 

Staetes apparte ment in Hoeve-

wonen te kopen: Wat worden 

mijn maandlasten? Wat brengt de 

verkoop van mijn huidige woning op? 

Hoe wend ik mijn overwaarde aan? 

Staetes Wonen helpt u met finan cieel 

advies of de taxatie en verkoop van 

uw huidige woning. Hierin zijn Van 

Cromvoirt Makelaars en Rabobank 

de projectpartners. 

VAN INRICHTING TOT 

VERHUIZING

Studio Lanen helpt u graag met de 

inrichting en het interieur van uw 

nieuwe appartement. Ook als de 

verhuizing dichterbij komt, staat 

Staetes voor u klaar om u te helpen 

bij het organiseren daarvan, het in- 

en uitpakken, het omzetten van uw 

abonnementen of het aansluiten en 

inregelen van technische apparaten. 

U ontvangt vooraf altijd een transpa-

rante kostenopgave.

WONEN EN GEMAK

Vanaf het moment dat u in uw nieuwe appartement woont, kunt 

u zich abonneren op het Staetes basisservicepakket. Dat is steeds 

een jaarverplichting. De maandpremie is slechts enkele tientjes. 

De voor u gemaakte kosten worden geheel transparant aan u 

doorbelast. Het gaat om activiteiten als:

• Schoonmaak in de woning

• Glasbewassing binnen en buiten (balkon)

•  Onderhoud- en reparatieservice (storingsmelding, 

afsprakendienst, technische ondersteuning)

• Klusservice (afwerken, schilderen, bevestigen/ophangen)

•  Aansluit- en inregelservice (internet/tv, verlichting, 

technische apparaten, community-app, zomer-/wintertijd)

• Boodschappenservice

• Maaltijden en kookservice

• Stomerij en strijkservice

• Alarmservice

• Planten- en postverzorging bij afwezigheid

• Sleutelservice bij verlies en diefstal

• Personal training

ZORG EN ONDERSTEUNING

Naast het basisservicepakket kunt u ook kiezen voor het 

plusservicepakket. Ook dit pakket is zeer gunstig geprijsd. Het 

plusservicepakket is interessant wanneer u zorg of ondersteuning 

nodig heeft. Staetes staat u bij en neemt hierbij de regie. De voor 

u gemaakte kosten worden geheel transparant aan u doorbelast. 

Denk aan ondersteuning bij: 

• Personenalarmering

• Medische hulpmiddelen

• Cliëntondersteuning Wmo/Wlz

• Aanvraag indicatie en persoonsgebonden budget

Staetes Wonen is een nieuwe woonformule in Nederland.  
Als partner van Hoevewonen staat Staetes aan de basis van  
het ontwerp, de uitrusting en de afwerking van het gebouw,  
de appartementen en de gezamenlijke ruimten en 
voorzieningen. Ook is er goed nagedacht over uw leefstijl  
en persoonlijke wensen in een Staetes woonomgeving.  
Het Staetes Interieurpakket is daarvan een voorbeeld.  
Maar Staetes is ook een serviceorganisatie die u graag 
bijstaat als het gaat om verhuizen, wonen en gemak, zorg en 
ondersteuning. Kortom: zorgeloos en betaalbaar genieten in 
een luxe en comfortabele omgeving. 

MEER WETEN?
Informatie over Staetes Wonen en 
alle exclusieve services vindt u op 
www.staetes.nl.  
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Studio Lanen adviseert, ontwerpt en richt in. Als partner van Hoevewonen zijn wij betrokken bij  
het interieurontwerp en straks de inrichting en styling van de algemene en gezamenlijke ruimten in 
uw residentie. Maar ook is Studio Lanen medebedenker van de luxe afwerkingen in uw appartement.

Studio Lanen

INTERIEURONTWERP, INRICHTING EN STYLING 

Uw appartement is straks standaard al voorzien van luxe 

afwerkingen. Zowel in functionaliteit als vormgeving.  

Bij de aankoop van uw appartement ontvangt u het  

Staetes Woonboek. Hierin vindt u naast de platte-

gronden en technische omschrijving van de apparte-

menten tevens de standaard uitvoering en optie-

varianten voor diverse interieurelementen in uw 

appartement als garderobe in de entree, keuken, bij-

keuken, kledingkasten, sanitair en vloer- en wand-

afwerking. Eén van onze interieurontwerpers neemt  

samen met u het Staetes Woonboek door, licht de 

mogelijkheden toe en ondersteunt u bij uw keuzes. Ook 

indien u afwijkende wensen heeft zijn zij uw aanspreek-

punt voor de planning en organisatie van de afbouw. 

VAN UW APPARTEMENT UW THUIS MAKEN

Uw leefomgeving moet een plek zijn waar u zich geheel 

thuis voelt. Waar u zorgeloos ouder kunt worden en waar u 

met plezier en trots uw familie en vrienden ontvangt. Onze 

ambitie is om samen met u in Hoevewonen uw nieuwe thuis 

te creëren en wonen hier buitengewoon te maken. Studio 

Lanen denkt graag met u mee om in uw appartement van 

A tot Z de kenmerkende Staetes ambiance te creëren. Wij 

zijn het gewend om tot in alle finesses uw woonwensen te 

realiseren. We horen u denken: ‘Wil ik een keuken met of 

zonder een kookeiland?’ of ‘In welke kleur wil ik de deuren 

van de inbouw-kastenwand met opstelplaatsen voor 

wasmachine en droger in de bijkeuken hebben?’ of ‘Hoe 

maak ik van mijn slaapkamer, kleedkamer en badkamer 

een esthetisch geheel?’ Studio Lanen heeft daar al over 

nagedacht voor u. Graag delen we dat met u. De keuze is 

uiteraard aan u.

MEER WETEN?

Informatie over onze studio, interieurontwerpen en 

inrichtingen vindt u op www.studiolanen.nl

AtexLicht is een ontwerper van licht-
concepten en leverancier van armaturen 
voor binnen- en buitenverlichting. Voor 
Hoevewonen hebben wij een lichtconcept 
voor de algemene ruimten ontworpen. 
Daarnaast is uw appartement voorzien van 
een door ons ontworpen basis-lichtplan. 

AtexLicht

ENERGIEZUINIGE LEDVERLICHTING

AtexLicht is specialist in energiezuinige ledverlichting. Het 

lichtplan in uw appartement en het gebouw is ontworpen 

vanuit maximaal haalbare energiereductie en lichtcomfort. 

Daar waar toepasbaar kunnen aanwezigheids- of daglicht-

sensoren geplaatst worden welke het licht aan- en 

uitschakelen of dimmen. De intelligente lichtsturing werkt 

met bluetooth en is draadloos. Dit geldt voor de handmatige 

wandschakelaars in de ruimten waarmee u het licht bedient, 

maar ook voor de afstandsbediening op uw smartphone 

of tablet. Met de app op uw smartphone en tablet stelt u 

zelf allerlei configuraties samen variërend in lichtpunten, 

lichtsterkte en kleurtemperatuur. Ook gebruikt u deze 

voor het instellen van timers. Uw persoonlijk lichtplan.

BASISVERLICHTING: COMFORT EN VEILIGHEID

Uw appartement is bij oplevering al voorzien van 

basisverlichting. Middels bluetooth-technologie zijn alle 

centraaldozen in uw appartement draadloos met elkaar 

geschakeld. Op uw smartphone en tablet heeft u een 

bedieningsapp voor instelling en aanpassing. Bijvoorbeeld 

als u een timer voor bepaalde lichtpunten wenst in te 

stellen wanneer u bijvoorbeeld een weekend gaat varen 

of naar het buitenland gaat. Als basisverlichting in uw 

appartement zijn de entree, toilet en badkamer alsmede 

de keuken en bijkeuken al van armaturen voorzien. Voor 

uw living en slaap- en kleedkamer is dit optioneel. Het 

licht in de entree, toilet en badkamer zijn voorzien van een 

aanwezigheidssensor. Dat is comfortabel en energiezuinig. 

Maar ook veilig. Zo helpt dit bijvoorbeeld ook om val-

incidenten te voorkomen. 

MEER WETEN?

Informatie over ons en onze lichtproducten en -concepten 

vindt u op www.atexlicht.nl

Partners
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Kwaliteit

De keuken is het kloppend hart van uw  
woning. Voor de toekomstige bewoners 
van Hoevewonen is daarom samen met 
Tieleman Keukens uit Middelharnis een 
complete, luxe keuken samengesteld.

Uw Tieleman-keuken in Hoevewonen

Tieleman Keukens is een hecht familiebedrijf en al meer 

dan 55 jaar leverancier van kwaliteitskeukens door geheel 

Nederland en ver daar buiten. Met uw voucher voor de  

Tieleman-keuken maakt u uw keuken persoonlijk. Als partner 

van Hoevewonen monteert Tieleman Keukens uw keuken 

vóór oplevering van uw appartement. Een groot voordeel.

Kiezen voor een Tieleman-keuken is kiezen voor kwaliteit 

en service. De filosofie is dat uw keuken onze zorg is. 

Wij letten niet alleen op de kwaliteit van de keuken zelf, 

maar ook op die van de apparatuur. Ook de indeling en 

het sfeerbeeld zijn van belang. De appartementen van 

Hoevewonen worden daarom voorzien van een compleet 

ingerichte keuken met 5 Siemens apparaten, te weten 

een inductiekookplaat, combi-oven, afzuigkap, koel/

vriescombinatie en vaatwasser.

Ons keukenplan (inclusief uitbreidingsopties) is aan de 

hand van de ruimte zo optimaal mogelijk samengesteld. 

Indien u echter geheel naar eigen inzicht en smaak uw  

Tieleman-keuken wenst samen te stellen, dan nemen de 

adviseurs van Tieleman graag de mogelijkheden met u door. 

Daarbij stellen ze heel wat vragen om u van een optimaal 

advies te kunnen voorzien, desgewenst ondersteund met 

een driedimensionale tekening van uw nieuwe keuken 

op onze LivingWall. Uw plannen worden dan ineens heel  

tastbaar! De slogan van Tieleman is ‘het kopen van een 

keuken moet een feest zijn’! Wij nodigen u graag uit voor 

een bezoek aan onze unieke showroom in Middelharnis. 

Om u goed te kunnen adviseren, raden wij u aan om vooraf 

een afspraak te maken.

Veel plezier met ‘het van uw nieuwe appartement uw 

nieuwe thuis maken’. Graag tot binnenkort.

MEER WETEN?

U vindt meer informatie over Tieleman Keukens op 

www.tielemankeukens.nl
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BRINGME BELL. UW DEURBEL GECONNECT 

MET UW SMARTPHONE

De Bringme Bell is een slimme deurbel in de entreeruimte 

van uw residentie. Een video-intercom die communiceert 

met uw smartphone. Of u nu in de keuken bent of op de bank 

zit, het maakt niet uit. U spreekt hiermee met bezoekers, 

postbode en koeriers en u laat uw bezoek hiermee binnen. 

Koeriers geeft u dan bijvoorbeeld tijdelijke toegang voor 

het afleveren van pakketjes in de Bringme Box. 

BRINGME BOX. UW BRIEVENBUS EN 24/7 PAKKETBOX

De Bringme Box lijkt op een kastenwand in de entree ruimte 

van uw residentie. Hierin zijn de individuele brieven-

bussen en pakketboxen verwerkt. Een bedieningsscherm 

met camera completeert het geheel. Voor het ontvangen 

van post en afleveren van pakketjes, boodschappen of 

bijvoorbeeld stoomgoed bent u niet meer tijdgebonden of 

afhankelijk van uw buren. Online-bestellingen kunt u bij 

afwezigheid zo moeiteloos ontvangen. Ook retouren van 

afleveringen regelt u straks via uw pakketbox. De camera 

in het bedieningsscherm bewaakt de entreeruimte 24/7. 

De sfeerverlichting zorgt tijdens de avond en nacht voor 

duidelijk herkenbare beelden die 14 dagen ter beschik king 

blijven. Altijd een veilig gevoel.

BRINGME APP.  BEDIENING VIA UW SMARTPHONE 

Bij Bringme hoort een superhandige app op uw smart phone 

die alles voor u en uw medebewoners regelt. Hiermee bent 

u altijd thuis. U ziet, hoort, spreekt met bezoekers waar u 

ook bent. Ook krijgt u berichtjes bij bezoek van de post-

bode, zodat u weet wanneer deze is langs geweest. En het 

is een beveiligde koerierstoegang. Zo blijft u op de hoogte 

van elke koerier en leverancier die aanbelt. U geeft tijdelijk 

toegang zodat pakjes in de Bringme Box geplaatst kunnen 

worden, die u op uw eigen moment uit uw pakketbox haalt. 

Met uw Bringme One-key-for-all uiteraard.

BRINGME ONE-KEY-FOR-ALL. TAG EN SLEUTEL INEEN

Bringme One-key-for-all is een slimme veiligheidssleutel 

met NFC-technologie die bewoners toelaat met een 

eenvoudige swipe alle deuren in uw gebouw te bedienen. 

Hiermee opent u de voordeur in de entreeruimte van het 

gebouw, tussendeuren in het gebouw en de voordeur van 

uw eigen appartement. Maar hij is ook geconnect met 

Bringme Bell en Box, dus u opent er ook uw brievenbus en 

pakketbox mee. Eén tag/key, altijd de juiste sleutel aan uw 

sleutelbos.

MEER WETEN?

U vindt meer informatie over Bringme op onze website 

www.bringme.com

Bringme verzorgt de toegangscontrole in uw residentie en appartement. 
Het Bringme systeem omvat Bringme Bell, Bringme Box, Bringme  
One-key-for-all en de Bringme App. Een slimme deurbel,  
brievenbus en pakketbox, camerabeveiliging en dat alles met één  
veiligheidssleutel-voor-alles en een gebruikersapp op uw smartphone.

Bringme
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WAT KAN HET STAETES TEAM VOOR U BETEKENEN? 

Het Staetes team werkt samen met Van Cromvoirt Makelaars voor de 

koopbegeleiding, Rabobank voor financiële adviezen en Studio Lanen 

voor interieurontwerp. Van hun expertise kunt u gebruik maken. Om te 

komen tot aankoop zijn met name de makelaar en financieel adviseur 

uw aanspreekpunt. De makelaarskosten zijn voor ons. De kosten van uw 

financieel adviseur draagt u zelf. Na de aankoop van uw appartement kunt u 

met de interieurontwerpers van Studio Lanen uw woonwensen bespreken.

HOE ZIET UW KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST ERUIT?

Om Hoevewonen te realiseren wordt een koopovereenkomst en een aan -

nemingsovereenkomst opgesteld. De koopovereenkomst ziet toe op het 

grondaandeel, de ontwikkelings- en voorbereidingskosten en de terrein-

inrichting, welke zijn toe te rekenen aan uw appartementsrecht. De aan-

nemingsovereenkomst betreft het onder Woningborg-garantie bouwen en 

opleveren van uw appartement door de aannemer. Kiest u voor het Staetes 

Interieurpakket, dan wordt dit in een afbouwovereenkomst vastgelegd. 

De aannemings- en afbouwovereenkomst kennen een termijnschema.  

Alle overeenkomsten tekent u bij de makelaar. De overdracht vindt plaats 

bij de notaris.

HOE ZIJN UW GEMEENSCHAPPELIJKE BELANGEN GEORGANISEERD?

Er komt een vereniging van eigenaars (vve) voor Hoevewonen. Als koper van 

een appartement bent u hier automatisch lid van. Deze vereniging draagt 

zorgt voor de instandhouding van het buitenterrein en het gebouw en voor 

het reilen en zeilen in de gezamenlijke ruimten. Iedere appartement eigenaar 

draagt bij in deze gezamenlijke eigenaarslasten. Deze eigenaarslasten of 

vve-bijdrage worden veelal servicekosten genoemd. In de servicekosten zijn, 

naast de beheer- en administratiekosten van de vereniging van eigenaars zelf, 

de volgende kosten begrepen: 

GEBOUW EN BUITENTERREIN

 Opstalverzekering, gemeentelijke belastingen en heffingen

-  Technisch beheer en onderhoud van het gebouw waaronder het meerjarig-

onderhoudsplan (MJOP) en kleine reparaties in het gebouw

- Schoonmaak van de algemene ruimten als entree, gangen, lift en souterrain

-  Elektra- en waterverbruik van deze algemene ruimten 

- Glasbewassing van de gebouwgevels

- Post- en pakketservice en camerabeveiliging in de entree

- Tuinonderhoud en ongediertebestrijding als spinnen spuiten

GEZAMENLIJKE RUIMTEN

De gezamenlijke ontmoetingsruimten op de begane grond worden een-

malig compleet ingericht aan de VvE opgeleverd. De kosten van gebruik 

en instand houding, waaronder eventuele vervanging, worden door de vve 

gedragen, zoals: 

- Huur en gebruik

 Inboedelverzekering, gemeentelijke belastingen en heffingen

-  Schoonmaak en onderhoud van de ruimten, inrichting en interieur,  

appa ratuur en eventueel herstel of vervanging na beschadiging of slijtage

- Elektra- en waterverbruik, internet- en televisiekosten

- Bewonersapp

U staat voor een belangrijke beslissing, namelijk de aankoop van een appartement in Hoevewonen. Een stap waar  
veel bij komt kijken. Over het bouwproces en de oplevering van uw appartement hoeft u zich geen zorgen te maken. 
Alles is goed doordacht en georganiseerd. Gerenommeerde partijen zijn al vanaf het eerste schetsontwerp bij 
Hoevewonen betrokken en staan garant voor een zorgvuldige realisatie. Resteert voor u het goed voorbereid  
zijn op het aankoopmoment. Hieronder enkele praktische en juridische aspecten voor u op een rij.

Aankoopinformatie

PROJECTPARTNERS
Ontwikkelaar Ontwikkelingsmaatschappij Maasgouw

Architect Metz Architecten

Aannemer Van Bussel

Makelaar Van Cromvoirt Makelaars

Financieel adviseurs Rabobank Peel, Maas en Leudal

Notaris MHK Notarissen

WOONOPPERVLAKTES, RUIMTEN EN UITVOERING

De woonoppervlaktes variëren van circa 93 m² tot 138 m² met balkons  

van circa 18 m² tot 26 m². Alle plattegronden zijn weldoordacht met een 

ruime living, open keuken, bijkeuken, badkamer en twee of drie slaapkamers 

waarvan een is uitgerust met een kleedkamer. Optioneel kan de tweede 

slaapkamer bij de living betrokken worden voor nog meer ruimtebeleving. 

De plafondhoogtes op de verdiepingen zijn circa 2.70 meter, op de begane 

grond zelfs circa 2.90 meter. 

De plafonds worden naadloos afgewerkt en voorzien van fijn spuitwerk. 

Badkamer en toilet zijn voorzien van sanitair van het merk Villeroy & 

Boch. Kranen zijn van Grohe. Het formaat van de vloer- en wandtegels is 

60 x 60 centimeter respectievelijk 60 x 30 centimeter. De buitenruimte 

bestaat uit een royaal balkon voorzien van een armatuur en elektrapunt en 

glazen afzetting. Nagenoeg drempelloze vloeren voorkomen valincidenten.  

De binnen- en buitenkozijnen zijn van hardhout. 

Ieder appartement beschikt over een ruime eigen bergruimte met  

elektrapunt en sensorverlichting (aangesloten op uw eigen elektrici-

teitsmeter) in het souterrain. Deze is met de lift of van buitenaf bereikbaar. 

Hier bevinden zich ook de gezamenlijke fietsenstalling en scootmobiel

oplaadplaatsen. U heeft een eigen parkeerplek op het buitenterrein van 

Hoevewonen. Als bewoner kunt u gebruikmaken van de gezamenlijke, 

compleet ingerichte ruimten, zoals living, open keuken met zit- en 

eetkamer, fitnessruimte en gastenstudio.

TECHNISCHE INSTALLATIES

Elk appartement heeft vloerverwarming als hoofdverwarming. Deze is per 

ruimte in te stellen en wordt van energie voorzien middels een warmte-

pomp. De ventilatie in de appartementen is mechanisch. Standaard heeft 

elk appartement bluetooth-lichtschakeling waarop alle lichtpunten aan-

gesloten kunnen worden. De bediening vindt plaats middels een app op 

uw smartphone of tablet. Elk appartement heeft voldoende stopcontacten,  

al dan niet voorzien van loze leidingen voor de aansluiting van bijvoorbeeld 

domotica. 

OPTIONEEL IS HET STAETES INTERIEURPAKKET

Voor wooninspiratie ontvangt u het Staetes Woonboek met daarin de 

modules van het Staetes Interieurpakket met fraaie interieuroplossingen 

naar keuze als:

-  Basismodule Keuken. Een volledig uitgeruste keuken uit de Mereno-

collectie met inductiekookplaat, combi-oven, afzuigkap, koelvries combi-

natie, vaatwasser, composiet aanrechtblad met spoelbak, Quooker kraan 

en achterwand en ledverlichting

-  Combinatiemodule Bijkeuken. Een volledig afgewerkte opbergwand in 

bijkeuken voor wasmachine, droger, linnengoed en droge voorraad.

-  Combinatiemodule Kleedkamer. Twee brede volledig geïntegreerde 

verdiepingshoge kastenwanden in de slaapkamer

-  Combinatiemodule Badkamer. Een zeer compleet badkamermeubel met 

verlichting, dubbele kranen, verwarmde spiegel en opbergruimte

- Combinatiemodule Entree. Een fraaie garderobekast

Uigebreide informatie vindt u in de technische omschrijving. De appartementen  
in Hoevewonen zijn standaard zeer compleet en hoogwaardig afgewerkt.  
Zo is er nog maar weinig nodig om uw nieuwe woonomgeving geheel naar  
eigen wens af te werken. Elk appartement voorziet standaard in onderstaande zaken.

Complete woningen

Tot slot
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Geniet!

Heeft u vragen? Wij helpen u graag.

GLENN VAN DER MEEREN

Rabobank    I    Sint Anthoniusstraat 40    I    6093 GC Heythuysen       I    T  0475 - 518 518    I    E  financieeladvies.pml@rabobank.nl

Rabobank Peel, Maas & Leudal
Koop je een energiezuinige woning die voldoet aan de 

nieuwste duurzaamheidsnormen en sluit je je hypotheek 

af bij de Rabobank? Dan belonen we dit met korting op je 

hypotheekrente. Neem voor persoonlijk advies contact op met 

Rabobank. Wij helpen u graag!

ALEXANDER MAATJE

Van Cromvoirt Makelaars
De makelaars van Van Cromvoirt Makelaars in Roermond 

staan voor u klaar met alle informatie over de verschillende 

appartementen en ongekende services in Hoevewonen. In onze 

vakbekwame en persoonlijke dienstverlening staat u centraal. 

Het ambitieuze en hoogopgeleide team zal u met raad en daad 

bijstaan, waardoor u zich snel thuis zult voelen in Hoevewonen.

LOU HEUNEN STAN JACOBS

Van Cromvoirt Makelaars    I    Minderbroederssingel 669   I    6041 KH Roermond    I    T  0475 - 33 35 33     I    E  info@vancromvoirt.nl

Disclaimer Deze brochure is met grote zorg samengesteld. Uitdrukkelijk voorbehouden worden echter eventuele wijzigingen. Genoemde maten zijn bij benadering. de weergegeven woordkeuzes, perspectiefbeelden en 
plattegronden zijn uitsluitend bedoeld om een globale impressie van het project te geven, hieraan kunnen derhalve geen rechten ontleend worden. Hetzelfde geldt voor de situatietekeningen en inrichting van de openbare 
ruimte. Bij aankoop van een woning ontvangt u van de makelaar alle contractstukken behorende bij de gescheiden koop-/aanneemovereenkomst. ©
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Z I N  I N  D E  T O E K O M S T

H O E V E W O N E N . N L



HECTORSTRAAT 11H     I     3054 PC  ROTTERDAM     I     T  088 – 100 1550     I     E  INFO@STAETES.NL

H O E V E W O N E N

I S  E E N  W O O N F O R M U L E  V A N  S T A E T E S 

E N  E E N  O N T W I K K E L I N G  V A N 

O N T W I K K E L I N G S M A A T S C H A P P I J 

M A A S G O U W  B . V .


