


Leusinkbrink 
Ruurlo Ruurlo in beeld 



 

Leusinkbrink 

Ruurlo De locatie 



14 Kavels  
207 t/m 212 
215 t/m 222 



 

 

Royale vrijstaande woningen. U krijgt de ruimte uw eigen woning 
helemaal zelf samen te stellen. Met ons slimme bouwsysteem 
bouwen we elke woning volledig op maat, op de kavel van uw 
keuze.  
Een groot voordeel is dat u niet hoeft te wachten totdat de andere 
woningen in de straat zijn verkocht. Wij bouwen per stuk. Dus als 
u alle benodigde keuzes heeft gemaakt, starten we met de bouw 
van uw droomwoning! Uw woning wordt gebouwd met 
hoogwaardige materialen, is energiezuinig mede door het 
toepassen van zonnepanelen en beschikt standaard over een luxe 
badkamer. 

Twee-onder-één kap 
Brandes 

 

 



Twee-onder-één-kap 

 



Ook mooi! 

 



  
Plattegrond begane grond  



Sfeer beelden 



Verdieping Brandes 

Plattegrond verdieping 



Plattegrond zolder 



Variant plattegronden 



Luxe badkamer 
- sanitair van A-merken zoals Villeroy en Boch  
- Grohe kranen en douchethermostaat 
- vrij hangende toiletten in toilet en   badkamer  
- rvs douchedrain inclusief betegelde spatwand 
- dubbele wastafel in de badkamer,  
- wandtegels in toilet en badkamer; wit  25 x 33 cm              
liggend verwerkt, in badkamer tot plafondhoogte 
- vloertegels in toilet en badkamer; antraciet 30 x 30 cm

  

Badkamer 

 



  
Kopen is Bouwen 
De grond koopt u van de gemeente of grondeigenaar en de woning wordt door Groothuis  Wonen gebouwd. Zodra u en uw buren het contract hebben gesloten en de 
omgevingsvergunning is verkregen, wordt met de voorbereiding en aansluitend de bouw begonnen.  
 
Brandes twee-onder-een kap een complete woning, onderstaande een overzicht van de basis inclusief: 
• Aangebouwde garage voorzien van een geïsoleerde vloer. 
• Vrij hangende toiletten in de badkamer en beneden. 
• Douchedrain inclusief betegelde douchewand in badkamer. 
• Badkamer voorzien van een dubbele wastafel en spiegel met led verlichting. 
• Wandtegels in toilet en badkamer; wit 25 x 33 cm liggend verwerkt, in toilet tot 1.20m en in badkamer tot aan het plafond. 
• Vloertegels in toilet en badkamer; antraciet 30 x 30 cm. 
• Aansluitpunten voor een keuken. Deze worden al op standaard posities aangebracht. 
• Wit gegronde open trappen. 
• Hardhouten buitenkozijnen, met draaikiep ramen. 
• Binnendeurkozijnen van staal voorzien van verdiepingshoge opdek binnendeuren. 
• Vloerverwarming als hoofdverwarming op begane grond, convectoren in iedere slaapkamer op de eerste verdieping en in de badkamer een designradiator. 
• Zonnepanelen, aantal en positie nader te bepalen. Dit is afhankelijk van de situering en bezonning (om de EPC-eis 0,4 te halen). 
• Ventilatie door middel van natuurlijke aanvoer door de roosters in ramen en mechanische afvoer/afzuiging. 
• In onze uitgebreide showroom voorzien wij alle klanten van advies op het gebied van hun woonwensen, opties en inrichting. Badkamers, keukens, tegels, sanitair en 

elektra; alles is te zien en te ervaren in onze showroom. 
• De complete omgevingsaanvraag wordt opgemaakt  en ingediend, dit is inclusief: 

– honoraria adviseurs (architect/constructeur/installateur) 
– EPC- berekening 
– constructieberekening 
– bouwbesluit toets 

• Fundering op staal. Mocht uit het sonderingrapport een andersoortige fundatie methode blijken (bv heien) dan wordt dit berekend. 
• Al onze woningen krijgen een SWK-afbouwgarantie. 
• Energielabel. 
• Uitgangspunt is dat er geen grond aan- dan wel afgevoerd wordt. 
•   
• De woningen worden aangeboden exclusief: 
• Keuken. 
• Bestrating rondom de woning. 
• Erfafscheidingen. 
• Eventueel extra voorzieningen t.b.v. het opvangen/bergen of infiltreren van hemelwater indien de gemeente dit eist. 
• Legeskosten voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning. De aanvraag verzorgen wij, zie hierboven. 
• Aansluitkosten gas, water, elektra, kabel t.b.v. internet, Tv en radio.  
• Locatie afhankelijke kosten (bijvoorbeeld het tijdelijk afdekken met rijplaten van de woonstraat t.b.v. kraan en opslag bouwmateriaal en verkeersmaatregelen).  
 
 
Artist impressies en verkoopbladen zijn sfeerbeelden onder voorbehoud goedkeuring gemeente en welstand, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 
  
  
 




