Rijk wonen met dorpse
gemoedelijkheid
6 ruime twee-onder-één-kapwoningen en
2 royale vrijstaande woningen

Rijk wonen met dorpse gemoedelijkheid

Dorp Akkers
Veldhoven

Dorp Akkers

Inhoudsopgave
8

Klassiek gedetailleerde woningen
Wonen in Dorp Akkers is elke dag genieten van dorpse
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uit 6 twee-onder-een- kapwoningen en 2 vrijstaande woningen,
worden allen gebouwd in een luxe traditionele architectuur.
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Dorp Akkers

In de omgeving van
Dorp Akkers
Veldhoven, veelzijdig en rijk aan historie
Veldhoven is een gemoedelijk Brabantse stad met ruim
45.000 inwoners, maar stond vroeger bekend als een echt
kempendorp. In het industriële tijdperk vestigden zich aan
de doorgaande weg diverse bedrijven, zoals schoen-,
steen- en sigarenfabrieken en weverijen. Inmiddels is
Veldhoven uitgegroeid tot een zelfstandige gemeente,
opgedeeld in elf wijken. Dorp Akkers wordt gebouwd in de
wijk Veldhoven-Dorp en wordt gezien als één van de vier

oude kerkdorpen die Veldhoven rijk is en waaruit de gemeente
Veldhoven is ontstaan. In het centrum van Veldhoven-Dorp
zijn volop horeca en winkelvoorzieningen aanwezig.
Dat maakt dat je er heerlijk kunt struinen door een wijk met
historisch aanzien en de nog altijd aanwezige, typerende
lintbebouwing. Daarnaast is het centrum van Veldhoven,
Eindhoven en de natuur vlakbij!
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Hier ervaart u dan ook het beste van twee werelden.
De natuurgebieden waar u kunt wandelen en fietsen en de
bossen rondom de Dommeldal en bij D’n Oeienbosch maken
het plaatje compleet. Zo geniet u in Dorp Akkers van alle rust,
ruimte en vertier in een veelzijdige wijk.
Trek eropuit, kom tot rust in uw droomhuis en geniet van
deze unieke plek waar het heerlijk wonen is en u op de
toekomst bent voorbereid!

F r a ns B

Wandelen met de hond, struinen in de nabijgelegen bossen,
kinderen spelen lekker buiten. De ligging van Dorp Akkers
maakt het tot een superaantrekkelijke en veelzijdige plek in
Veldhoven. Er is volop ruimte voor fietsers en wandelaars.
Daarnaast liggen alle winkels, gezellige restaurants, leuke
cafés, scholen en sportverenigingen in Veldhoven en
Eindhoven om de hoek.
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Turnhout

Bijzonder
Dorp Akkers
Veldhoven

Bijzonderheden van
Dorp Akkers
- In karakteristiek Veldhoven-Dorp
- Nabij alle dagelijkse behoeften
- Nabij het centrum van Eindhoven
- Nabij de natuur van oa het Dommeldal.
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Dorp Akkers

De naam Dorp Akkers verwijst natuurlijk naar de
Dorpstraat en de Kerkakkerstraat, maar is ook een
knipoog naar het verleden. De Dorpstraat als oude
route van Eindhoven naar Veldhoven en de akkers die
vroeger achter de woningen lagen en die we met de
grote tuinen weer een klein beetje terugbrengen...

Situatie
Dorp Akkers
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Dorp Akkers is een kleinschalig project met veel uitstraling in Veldhoven. Gelegen in de wijk Veldhoven-Dorp
nabij alle dagelijkse voorzieningen, uitvalswegen en op
korte afstand van het centrum van Veldhoven én
Eindhoven. De 8 woningen zijn gelegen aan de
Dorpstraat én Kerkakkerstraat en kenmerken zich
doordat aan beide straten elke woning anders is.
Zo ontstaat een gevarieerd straatbeeld en heeft iedere
woning zijn eigen bijzondere uitstraling.
De woningen zijn ontworpen in een klassieke rijke
architectuur met grote diversiteit. Zo zijn de woningen
voorzien van luiken, erkers of ramen tot op de grond en
voorzien van rijke details met bijvoorbeeld gootklossen,
verschillende soorten metselwerk en schoorstenen.
Ook de gebruikte materialen zoals zink, keramische
dakpannen en hardhouten kozijnen passen hierbij.
Extra bijzonder is dat alle woningen zijn voorzien van
een grote tuin. Daarnaast hebben alle woningen een
dubbele oprit voor tenminste 2 auto’s en natuurlijk een
eigen berging/garage. Uiteraard worden de woningen
volgens de laatste duurzaamheidseisen uitgevoerd,
goed geïsoleerd en uiteraard gasloos.
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Veldhoven

Deze situatietekening is noordgericht
8

9

Dorp Akkers

Duurzaam
Dorp Akkers
Veldhoven

Technisch vernuft achter de gevel
Luchtwarmtepomp: De woningen worden voorzien van een
luchtwarmtepomp met een bijzonder hoog rendement, welke
warmte onttrekt aan de buitenlucht. Met deze warmte wordt
de woning verwarmd en wordt het water verwarmd in het
boilervat. In de zomer werkt de luchtwarmtepomp andersom
en kan koude in de woning gebracht worden;
De woning heeft dus géén gasaansluiting voor
verwarming en warm water.
Efficiënt ventilatiesysteem: De ventilatie van de woning
vindt plaats door een zeer zuinig ventilatiesysteem met een
warmteterugwinunit (WTW-unit). Verse lucht wordt hierdoor
voorverwarmd met de warmte uit de afgezogen lucht zonder
daarmee rechtstreeks in contact te komen;

De

Hoogwaardige isolatie: De woningen worden gebouwd
met duurzame en hoogwaardige vloer-, dak- en muurisolatie.
Ook de buitenkozijnen worden voorzien van hoogrendement
thermisch isolerende beglazing;
Vloerverwarming: De verwarming van de woning wordt
uitgevoerd door middel van vloerverwarming;
Zuinig waterverbruik: Ook is er oog voor het waterverbruik
van de woning. Zo wordt er een waterbesparende douchekop,
een waterbesparende spoelknop bij het toilet en kranen met
straalbeker toegepast.

8 woningen
van Dorp Akkers zijn duurzaam en
comfortabel. Klaar voor de toekomst.

Duurzaam en comfortabel wonen

Aangenaam binnenklimaat

Dorp Akkers is duurzaam ontwikkeld. Zo zijn alle woningen in
het plan gasloos. Dit betekent de woningen volledig elektrisch
worden verwarmd en dat je geen gasrekening hebt. De
elektriciteit wordt gedeeltelijk opgewekt door zonnepanelen.
De woningen in Dorp Akkers worden voorzien van een
warmtepomp, die de warmte voor de verwarming uit de lucht
haalt. De energie hiervoor wordt voor een deel opgewekt door
de zonnepanelen die op het dak geplaatst worden.

Alle woningen zijn uitstekend geïsoleerd. Daardoor gaat
er in de winter weinig warmte verloren en blijft het in de
zomer koeler in huis. Door de slimme ventilatie heb je altijd
voldoende frisse lucht in huis. De warmte uit de lucht die
wordt afgevoerd wordt tevens gebruikt om de frisse lucht
‘van buiten’ weer op te warmen.

Zuinig
Dorp Akkers
Veldhoven

10

Zonnepanelen: Op het dak van de woning worden
zonnepanelen aangebracht waarmee elektriciteit wordt
opgewerkt. De oriëntatie en aantallen van de zonnepanelen
staan indicatief weergegeven op de verkooptekeningen maar
zijn afhankelijk van de berekeningen van de installateur;

De begane grond en de eerste verdieping worden
uitgevoerd met vloerverwarming.
Pluspunten op een rij:
- Vloerverwarming op de begane grond en eerste verdieping
- Gasloos
- Hoogewaardige vloer-, dak- en muurisolatie
- Zonnepanelen voor het duurzaam opwekken van energie
- Isolerend HR++ glas.
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Dorp Akkers

Woningen aan
de Kerkakkerstraat
Dorp Akkers
Veldhoven

Impressie van de kavels 1 t/m 4 aan de Kerkakkerstraat
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Dorp Akkers
Twee-onder-één-kap woningen
bouwnummers 2, 5 en 7

Twee-onder-één-kap
woningen
Bouwnummers
2, 5 en 7

Deze ruime en gedetailleerde twee-onder-één-kapwoningen,
zijn individueel te herkennen aan de traditionele buitenluiken
( bouwnrs. 2 en 5 ) of luxe ramen tot aan de grond
( bouwnr. 7 ). De woningen zien er extra fraai uit dankzij
de bruin-beige aardetintenen of bruinrode bakstenen.
De woningen hebben een eigen dubbele oprit met garage/
berging. De begane grond biedt ruimte voor een royale
leefkeuken, met ruime eetgelegenheid en beschikt over een
grote woonkamer aan de voorzijde van de woning.
De keuken kijkt uit op de mooie diepe achtertuin, waar
altijd wel een aangenaam plekje te vinden is. Op de eerste
verdieping vindt u een riante master bedroom met een ruime
inloopkast en twee slaapkamers aan de voorzijde. Daarnaast
is de grote badkamer voorzien van een bad, wastafel, douche
en een tweede toilet. Mooi detail is bovendien, het aanwezige
raam op de overloop, waardoor u altijd optimaal geniet van
daglicht.
De tweede verdieping is bereikbaar via een vaste trap en
kan als één grote ruimte gebruikt worden of nader ingedeeld
worden met bijvoorbeeld 2 extra kamers optioneel te
voorzien van een dakraam of dakkapel. Zo maakt u ook van
de zolder een volwaardige leefruimte. Tevens bevindt zich
hier de technische ruimte met installaties voor de woning en
ruimte voor de wasmachine en droger.
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De woningen bieden een dubbele oprit
met berging/garage
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Dorp Akkers

Ruime tweekapper met dubbele oprit
Kenmerken
Perceel oppervlakte variërend van
circa 360 tot 420 m2
Woonoppervlakte circa 143 m2
Gelegen aan de Kerkakkerstraat en de Dorpstraat
Eigen dubbele oprit voor 2 eigen parkeerplaatsen
en de berging/garage
Kavel 2 en 5: voorzien van traditionele buitenluiken
Kavel 7: luxe ramen tot aan de grond in de woonkamer
Bruin-beige aarde-tinten of rode bakstenen
Mooie diepe achtertuinen
Bruto inhoud van de woning circa 550 m3
Begane grond
- Ruime entree, met toegang tot de woonkamer,
het toilet, de meterkast en de trapopgang naar
de eerste verdieping.
- Grote leefkeuken keuken met toegang tot de grote tuin
- Royale zithoek aan de voorzijde van de woning
- Praktische trapkast.
- Ruime, multifunctionele, gemetselde berging/garage
Eerste verdieping
- Riante master bedroom met een multifunctionele inloopkast
- Grote badkamer, standaard voorzien van wastafel,
bad, (inloop)douche en tweede toilet.
- 2 ruime slaapkamers aan de voorzijde
- Overloop met daglicht

Begane grond

1e verdieping

2e verdieping

Tweede verdieping
- Bereikbaar via een vaste trap.
- Optioneel te voorzien van een dakraam of dakkapel
- Multifunctionele ruimte, naar wens in te delen en te gebruiken.
- Op de zolder bevind zich tevens de technische ruimte voor
de installaties voor de woning en de aansluitpunten voor de
wasmachine en droger.

Twee-onder-één-kap
woningen
Bouwnummers
2, 5 en 7

De maten van alle plattegronden zijn in mm
en zijn indicatief.
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Dorp Akkers
Twee-onder-één-kap woningen
Bouwnummers 3, 6 en 8

Twee-onder-één-kap
woningen
Bouwnummers
3, 6 en 8

Deze twee-onder-één-kapwoningen onderscheiden zich door
een erker aan de voorzijde.
De twee-onder-een-kap woning worden met verschillende
kleuren bakstenen uitgevoerd. De woningen hebben een
dubbele oprit voor tenminste twee eigen parkeerplaatsen én
een halfsteens berging/garage.
De begane grond biedt ruimte voor een royale leefkeuken, met
ruime eetgelegenheid en beschikt over een grote woonkamer
met ruimte voor een fraaie zithoek met erker aan de voorzijde
van de woning. Uiteraard is deze flexibel in te richten naar
ieders smaak.
Op de eerste verdieping vindt u een riante master bedroom
met een multifunctionele inloopkast en nog twee ruime
slaapkamers aan de voorzijde. Daarnaast is de grote badkamer
standaard voorzien van een bad, wastafel, douche en een
tweede toilet. Mooi detail is bovendien het aanwezig raam op
de overloop, waardoor u altijd optimaal geniet van daglicht.
De flexibel in te richten tweede verdieping is bereikbaar via
een vaste trap en is optioneel te voorzien van een dakraam
of dakkapel. Zo maakt u ook van de zolder een volwaardige
leefruimte. Tevens bevindt zich hier de technische ruimte met
alle installaties en ruimte voor de wasmachine

Ke
rk
ak

ke
rs
tra
a

t

Deze twee-onder-een-kapwoningen
hebben een bijzondere erker aan
de voorzijde
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Dorp Akkers

Ruime tweekapper met dubbele oprit
Kenmerken
Perceel oppervlakte variërend van
circa 370 tot 405 m2
Woonoppervlakte circa 146 m2
Gelegen aan de Kerkakkerstraat en de Dorpstraat
Dubbele oprit voor tenminste 2 auto’s en
garage/berging.
Begane grond
- Ruime entree, met toegang tot de woonkamer,
het toilet, de meterkast en de trapopgang naar
de eerste verdieping.
- Grote leefkeuken keuken met toegang tot de
grote tuin
- Royale zithoek met erker aan de voorzijde van de woning
- Praktische trapkast
- Ruime gemetselde berging/garage.
Eerste verdieping
- Riante master bedroom met een multifunctionele inloopkast.
- De grote badkamer is standaard voorzien van wastafel, bad,
(inloop)douche en tweede toilet.
- 2 ruime slaapkamers aan de voorzijde
- Overloop met daglicht
Tweede verdieping

Begane grond

1e verdieping

2e verdieping

- Bereikbaar via een vaste trap.
- Optioneel te voorzien van een dakraam of dakkapel
- Multifunctionele ruimte, naar wens in te delen en te gebruiken.
- Op de zolder bevind zich tevens de technische ruimte voor
de installaties voor de woning en de aansluitpunten voor de
wasmachine.

Twee-onder-één-kap
woningen
Bouwnummers
3, 6 en 8

De maten van alle plattegronden zijn in mm
en zijn indicatief.
20
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Dorp Akkers

Een kijkje in
de woning met erker
Dorp Akkers
Veldhoven

Geeft ruimte aan
wonen
22
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Dorp Akkers

Woningen aan de
Dorpstraat
Dorp Akkers
Veldhoven

Impressie van de kavels 5 t/m 8 aan de Dorpstraat
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Dorp Akkers
Vrijstaande woning 1
Bouwnummer 1

Vrijstaande woning 1
Bouwnummer 1

Deze mooie vrijstaande woning komt prachtig tot zijn recht
in de wijk dankzij de traditionele architectuur, herkenbaar aan
de rode bakstenen en karakteristieke luiken. De woning heeft
een extra groot perceel voor een extra diepe tuin. Aan de
voorzijde is een dubbele oprit gesitueerd voor tenminste twee
eigen parkeerplaatsen en een garage.
Een groot perceel; vanuit de leefkeuken heeft u zicht op een
grote, diepe achtertuin waar u het hele jaar door geniet.
Liever warm binnen zitten? Plof dan neer in de royale zithoek
aan de voorzijde in de woonkamer.
Op de eerste verdieping vindt u een riante master bedroom
van ca. 20 m2 met een multifunctionele inloopkast. De drie
slaapkamers in totaal worden met de badkamer verbonden
door een overloop, voorzien van daglicht. De grote badkamer
is standaard voorzien van een bad, douche, wastafel en een
tweede toilet.
De flexibel in te richten tweede verdieping is bereikbaar via
een vaste trap en is optioneel te voorzien van een dakraam
of dakkapel. Zo kunt de de ruimte als één grote ruimte
gebruiken, maar ook de ruimte indelen met 2 extra kamers.
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Deze mooie vrijstaande woning komt prachtig
tot zijn recht dankzij de traditionele architectuur
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Dorp Akkers

Vrijstaande woning met garage en dubbele
oprit voor 2 eigen parkeerplaatsen
Kenmerken
Perceel oppervlakte circa 610 m2
Woonoppervlakte circa 164 m2
Inhoud circa 635 m3
Gelegen aan de Kerkakkerstraat
Begane grond
- Ruime entree, met toegang tot de woonkamer,
het toilet, de meterkast en de trapopgang naar
de eerste verdieping.
- Grote leefkeuken keuken met toegang tot
de grote tuin.
- Royale zithoek aan de voorzijde van de woning.
- Praktische trapkast.
- Oprit met gemetselde berging/garage.
Eerste verdieping
- De overloop verbindt de 3 slaapkamers en
de badkamer.
- Riante master bedroom van circa 20 m2, met een
multifunctionele inloopkast.
- Comfortabele badkamer,
standaard voorzien van wastafel, bad,
(inloop)douche en tweede toilet.
Tweede verdieping
- Bereikbaar via een vaste trap.
- Grote, multifunctionele ruimte, naar wens in te
delen en te gebruiken.
- Op de zolder bevind zich tevens de technische ruimte voor
de installaties voor de woning en de aansluitpunten voor
de wasmachine en droger.

Begane grond

1e verdieping

2e verdieping

Vrijstaande woning 1
Bouwnummer 1

De maten van alle plattegronden zijn in mm
en zijn indicatief.
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Dorp Akkers
Vrijstaande woning 2
Bouwnummer 4

Vrijstaande woning 2
Bouwnummer 4

Deze vrijstaande woning is voorzien van een erker voor
extra uitstraling aan de buitenzijde en extra uitzicht aan de
binnenzijde
Uiteraard beschikt ook deze woning over een dubbele oprit
voor tenminste twee eigen parkeerplaatsen en een garage.
Een groot perceel; vanuit de leefkeuken heeft u zicht op een
grote, diepe achtertuin waar u het hele jaar door geniet.
Liever warm binnen zitten? Plof dan neer in de royale zithoek
aan de voorzijde in de woonkamer.
Op de eerste verdieping vindt u een riante master bedroom
van ca. 20 m2 met een multifunctionele inloopkast. De drie
slaapkamers in totaal worden met de badkamer verbonden
door een overloop, voorzien van daglicht. De grote badkamer
is standaard voorzien van een bad, douche, wastafel en een
tweede toilet.
De flexibel in te richten tweede verdieping is bereikbaar via
een vaste trap en is optioneel te voorzien van een dakraam
of dakkapel. Zo kunt de de ruimte als één grote ruimte
gebruiken, maar ook de ruimte indelen met 2 extra kamers.
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De woning is te herkennen aan de
karakteristieke erker aan de voorzijde
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Dorp Akkers

Vrijstaande woning met garage en dubbele oprit
Kenmerken
Traditionele erker voor meer uitstraling en
ruimte in de woonkamer
Rode baksteen
Perceel oppervlakte circa 540 m2
Diepe privacy gevende achtertuin
Gelegen aan de Kerkakkerstraat
Bruto inhoud van de woning circa 635 m3
Begane grond
- Ruime entree, met toegang tot de woonkamer, het toilet, de
meterkast en de trapopgang naar de eerste verdieping.
- Royale zithoek met erker aan de voorzijde van de woning.
- Grote leefkeuken keuken met toegang tot de grote tuin.
- Praktische trapkast.
- Lange eigen oprit met gemetselde berging/garage.
Eerste verdieping
- De overloop verbindt de 3 slaapkamers en de badkamer.
- Riante master bedroom van circa 20 m2, met een
multifunctionele inloopkast.
- Comfortabele badkamer, standaard voorzien van wastafel,
bad, (inloop)douche en tweede toilet.
Tweede verdieping
- Bereikbaar via een vaste trap.
- Grote, multifunctionele ruimte, naar wens in te delen en
te gebruiken.
- Op de zolder bevind zich tevens de technische ruimte voor
de installaties voor de woning en de aansluitpunten voor
de wasmachine en droger.

Begane grond

1e verdieping

2e verdieping

Vrijstaande woning 2
Bouwnummer 4

De maten van alle plattegronden zijn in mm
en zijn indicatief.
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Dorp Akkers

Badkamer

Baden in luxe
Dorp Akkers
Veldhoven

Een nieuwe woning kopen is fijn, om meerdere redenen.
Een gloednieuwe badkamer is zeker één van de pluspunten. Hoe ziet je ultieme badkamer eruit? Is het een
functionele basis die je vooral praktisch bedient of je eigen
mini wellnesscenter? De mogelijkheden voor de badkamer
in je nieuwe woning zijn talrijk. De sanitaire ruimten van
de woningen in het Dorp Akkers worden keurig afgewerkt
met sanitair van Villeroy & Boch en hoogwaardige tegels.

De badkamer is bij ieder woningtype standaard voorzien
van luxe bad een (inloop)douche en een wastafel.
De badkamers zijn daarnaast standaard voorzien van
een tweede wandcloset. Wil je graag een separaat
toilet of de badkamer aanpassen aan je persoonlijke
wensen, dat kan natuurlijk! We bespreken graag je
wensen en uiteraard kun je een bezoek brengen aan
de showroom(s).

Keuken

Koken met plezier
Dorp Akkers
Veldhoven

De keuken is inmiddels veel meer dan de ruimte waar
we vluchtig onze maaltijd bereiden. De keuken is het
levendige hart van het huis. De plek waar je gezamenlijk
de dag doorneemt, huiswerk maakt, vrienden ontvangt, een
feestmaaltijd bereidt en met elkaar geniet. De woningen van
Dorp Akkers leveren wij daarom zonder keuken op.
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Op die manier kun je zelf een keuken kiezen die volledig
past bij je smaak en behoeften. Het leidingwerk wordt
afgedopt opgeleverd, waardoor de keukenleverancier
direct na de oplevering van je woning kan starten met
het plaatsen van je droomkeuken. Kies de keuken die
bij je past!
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Dorp Akkers

Woondromen
Dorp Akkers
Veldhoven
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Ruimte voor woondromen
Heb je in het Dorp Akkers een woning gevonden die past bij
je budget, woonwensen en gezinssamenstelling, maar wil
je net wat meer ruimte of een andere indeling? We hebben
diverse indelingsvarianten en uitbreidingsopties voor je
uitgewerkt in een uitgebreide koperskeuzelijst, ook denken
we graag met je mee met andere persoonlijke wensen.
De woonconsulent neemt je wensen graag met je door.
Zo maken we samen van jouw huis een thuis! Op de deze
pagina’s hebben we een enkele optiemogelijkheden voor je
uitgewerkt ter inspiratie.
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Opties
1. Verschillende uitbouwen op de begane grond
2. Dubbel openslaande tuindeuren in achtergevel
3. Wisseling positie keuken- / woonkamer
4. Geïsoleerde berging en extra speel? kamer achter de berging
5. Extra achterdeur
6. Separaat toilet 2e verdieping

Andere opties, niet aangegeven op deze tekeningen zijn
bijvoorbeeld indeling op de 2e verdieping, dakramen of
dakkappelen.

Begane grond

1e verdieping

De maten van alle plattegronden zijn in mm
en zijn indicatief.
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Dorp Akkers

Colofon
Verkoop en informatie

van Santvoort Makelaars Eindhoven
Bezoekadres Boutenslaan 195A
5654 AN Eindhoven
info@eindhoven.vansantvoort.nl
www.vansantvoort.nl
T 040 269 25 30

Ontwikkeling

Janssen de Jong Projectontwikkeling B.V.
www.jjpo.nl

Realisatie

Bouwbedrijf G.M. van Rooij b.v.
www.bouwbedrijfgmvanrooij.nl

Disclaimer
Alle perspectieftekeningen en afbeeldingen in deze brochure geven een impressie
weer en dienen als illustratie. Ondanks alle zorgvuldigheid die we hebben nagestreefd, kunnen aan deze tekeningen en afbeeldingen geen rechten worden ontleend.
De afbeeldingen komen van de hand van een illustrator en worden daarom met recht
“artist impressions” genoemd. De werkelijke kleuren van de gevels, schilderwerk
en dakbedekking kunnen hiervan afwijken. Ook de plattegronden in deze brochures
kunnen opties bevatten, welke door de aannemer aangeboden worden.
Deze brochure maakt geen deel uit van de contractstukken. Tijdens een eerste
gesprek bij de makelaar worden de contractstukken vande woning verstrekt.
www.dorpakkers.nl
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Rijk wonen met dorpse gemoedelijkheid

www.dorpakkers.nl

