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11 riante stadsvilla’s rondom  
een schitterende kloostertuin 

Genieten van alle comfort van  
nu, terwijl jouw woning bijdraagt 
aan een groenere wereld 

Alle gemakken van de stad maar 
wel dat intieme community gevoel 
met rust en ruimte. 

Dat is Hortus Ludi



BEWUST KIEZEN
Een woning in het project Hortus Ludi is niet zomaar 
een woning. Het is een bewuste keuze voor ruimte en 
luxe, op een schitterende historische plek. Hier kom je 
thuis in de rust van de natuur. Maar wel dicht bij alle 
gemakken van de stad. Je kiest voor de warme uit-
straling van hout, met van binnen die heel bijzondere 
flexibele indeling. Want dat is wat vrijheid betekent.  
De keuze hebben om jouw woning geheel naar jouw 
wens in te delen. De gedeelde tuin en voorzieningen 
zorgen voor dat fijne community gevoel. Iets wat we 
steeds belangrijker gaan vinden. Samen delen en  
samen spelen in Hortus Ludi. 

BOUWEN IN HOUT
De woningen worden volledig opgetrokken uit cross 
laminated timber. CLT is een innovatief bouwmateriaal 
dat bestaat uit houten delen die  kruislings over elkaar 
heen zijn gelijmd, zodat een zeer  solide element ont-
staat als  duurzame vervanger voor beton. De vloeren 
worden ook gerealiseerd van CLT, als strak en warm 
alternatief voor beton. Waar het gebruik van beton 
enorm veel CO2 kost, blijft de CO2 in hout  opgeslagen, 
waarmee je een veel duurzamere oplossing  creëert. 
Naast de vloeren en wanden binnen de gebouwen,  
zijn ook de gevelbekleding en de pergola van hout. 
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Terwijl jij die verse tomaat uit je  eigen 
moestuin haalt, voor een  heerlijke 
lunchsalade, spelen je kinderen 
 onbekommerd in hun boomhut en 
houdt je buurvrouw een oogje in het 
zeil. Zwoele zomeravonden onder 
de lampionnen, of heerlijk genietend 
 vanaf je eigen veranda... ‘ 
Die  kapotte fiets repareer ik wel 
even’, biedt je buurman lachend aan, 
 klussend bij de werkbank van het  
gezamenlijke  poortgebouw. Dat gevoel 
van  saamhorigheid en solidariteit is 
wat Hortus Ludi je biedt!

GROENE  
GEMEENTE 
Een bijzonder project met duurzame woningen 
met een houten constructie en houten gevel, 
waarbij  bepaalde  elementen door verschillende 
kopers gedeeld worden. Als er een stad is waar  
dit perfect  gerealiseerd kan worden is dat in  
Nijmegen. Door haar hang naar duurzaamheid en 
 behoefte aan collectiviteit, heeft deze dynamische 
stad alles in zich als perfecte locatie voor dit  
unieke project. En op slechts tien minuten rijden 
ben je in het bruisende centrum van Nijmegen! 
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Met Hortus Ludi heb je het gezellige 
centrum van de oudste stad van  
Nederland vlak om de hoek!  

Hier kun je heerlijk langs eeuwenoude 
 monumentale  gebouwen dwalen als de Waag en 
het stadhuis of de sfeervolle straatjes rondom de 
Sint-Stevenskerk. Bewonder de karakteristieke gevels 
van de oude panden in de Lange Hezelstraat en 
proef de  historische sfeer bij de oude stadsmuren in 
het Kronenburgerpark. Ondanks het oude karakter 
van de stad heeft het een jonge vibe. Ervaar deze 
op een van de vele bruisende terrassen die de stad 
rijk is. Shop till you drop in hippe conceptstores of 
de grote ketens. Met ruim 400 winkels zit je altijd 
goed. Ook culinair gezien is het aanbod groot: van 
de klassieke Franse keuken tot de leukste  vegan 
 restaurantjes, je vindt het hier allemaal. 

Bij de Spiegelwaal, een nieuwe zij-arm van de 
Waal, is een recreatiegebied ontstaan. Dit is  vanuit 
Hortus Ludi met 20 minuten fietsen te  bereiken. 
Aan het 8 kilometer lange zandstrand kun je 
 heerlijk zonnen en watersporten beoefenen  
als zeilen, zwemmen of kanoën. Geniet van 
lange wandelingen langs het water of een 
 ontspannen fietstocht.  

HET STADSSTRAND 
VAN NIJMEGEN 
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Net buiten het centrum van Nijmegen, op een 
voormalig industrieterrein aan de Waal, is een 
bijzonder cultureel initiatief ontstaan: het Honig 
complex. Deze fabriek zou gesloopt worden voor 
een woonwijk, maar nu vind je er ruim 200 kleine 
ondernemers. Gezellige cafeetjes, restaurantjes  
en sportinitiatieven trekken een creatief en 
 energiek publiek. 

NIJMEGEN ALS 
CULTURELE HOTSPOT
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De locatie van Hortus Ludi is niet 
 onbekend bij de Nijmegenaar.  
Jarenlang was dit de locatie van  
een school, die velen bezocht hebben  
of kennen. 

Het historische karakter wordt nog verder benadrukt 
door de vorm van aaneengesloten woningen rondom  
de gezamenlijke binnentuin: de zogenaamde ‘hofjes’-stijl 
van vroeger. Hortus Ludi maakt onderdeel uit van een 
kloostercomplex met een aantal historische gebouwen. 
Dit historisch ensemble maakt ook onderdeel uit van 
het Ommeje Hazenkamp. Hier kun je een fijn ommetje 
maken en genieten van de rust en de natuur.  

Type A

Type B

Type C

Type D
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PARIJSE 
KLASSE 
Via de gemeenschappelijk ingang aan de 
 Dobbelmanweg, betreed je het poortgebouw, 
geïnspireerd op de chique Parijse courts. In het 
voorportaal bevinden zich het bellentableau en  
de brievenbussen. Het poortgebouw zelf is een 
gezamenlijke ruimte voor de bewoners van  
Hortus Ludi waar ook de gezamenlijke bakfiets 
staat en een grote werkbank om te klussen.  
Zo heb je de gemakken van een garage zonder  
de overbodige spullen die je hier anders stiekem 
zou opslaan. 

Stel je eens voor: na een lange dag 
werken heerlijk genieten van de natuur 
in je achtertuin. Bijvoorbeeld door je 
mouwen op te stropen in de geza-
menlijke moestuin of een goed boek 
te lezen, terwijl de kinderen onbe-
zorgd buiten spelen. Het kan allemaal 
bij ‘Hortus Ludi’.  Natuurlijk heb je ook 
een eigen, riante veranda om van de 
fijne momenten te genieten met je 
gezin, met goed zicht op de spelen-
de kinderen rondom de boomhut die 
is gebouwd in een van de volwassen 
bomen. 
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DUURZAAM 
KARAKTER 
Naast de karakteristieke binnentuin, is een  
ander bijzonder element van dit project dat de 
woningen volledig zijn opgetrokken uit hout. 
Geen ouderwets krakend hout. Kruislings gela-
mineerd hout, een volledig nieuw materiaal dat 
bijvoorbeeld al veel gebruikt wordt in Scandina-
vië, waar men specialist is in bouwen met hout.  
Door te bouwen met hout, zijn de woningen  
minder belastend voor het milieu en hebben  
de woningen een fijn binnenmilieu. Een ander  
bijzonder kenmerk is het groene, duurzame dak 
wat de woningen een opvallend aanzicht geeft  
en de biodiversiteit in de wijk extra versterkt.  
Iedereen ziet dat hier iets bijzonders is  
gerealiseerd. Het wordt heerlijk thuiskomen  
in Hortus Ludi. 

BINNENTUIN
Via het poortgebouw kom je in de tuin met  
hoge bomen die wordt bijgehouden door een 
tuinman of iemand met een voorliefde voor  
tuinieren in de groep. Kinderen kunnen heerlijk  
spelen in de afgesloten tuin, zich verstoppen in  
hun eigen boomhut en altijd vers en gezond eten 
uit de eigen moestuin.
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NATUUR- 
INCLUSIVITEIT 
Naast het prachtige houten design van de  
woningen, is ook het groene dak bijzonder.  
Hierdoor ontstaan mooie, duurzame stadsvilla’s 
met een modern kleurpalet. Natuur-inclusiviteit 
speelt een bijzondere hoofdrol in Hortus Ludi.  
Zo zijn er in de ornamenten nestgelegenheden 
voor vogels en vleermuizen gecreëerd. Bij de  
keuze van plantensoorten stond het aantrekken 
van vlinders en insecten centraal. Ook het  
groene dak is speciaal gericht op het aantrekken 
van dieren. Zowel de soorten die er nu al van  
nature zijn, als het aantrekken van geheel  
nieuwe soorten. Al het groen in de kloostertuin  
is zorgvuldig met behulp van een ecoloog  
samengesteld. Je vindt hier alleen inheemse,  
Oudnederlandse struiken en iedere plant heeft 
een functie voor de dieren. 

RUSTIGE
LOOK 
De lichte, ruime woningen beschikken over grote 
ramen over de volledige hoogte, met heerlijke 
vides die zorgen voor een optimale woonbeleving. 
De woningen zijn volledig uit hout opgetrokken en 
in een Scandinavisch aandoende, minimalistische 
stijl gebouwd. Hedendaags en met alle moderne 
 comfort van nu! De uitstraling van het hout is  
zo natuurlijk mogelijk gehouden, om een rustige 
look te krijgen. De kleuren van de kozijnen  
sluiten prachtig aan bij de historische kleuren  
die al in het kloostercomplex zijn toegepast, een 
referentie naar die authentieke oude details. 
 Hierdoor ontstaat een fijn kleurenpalet in    
Hortus Ludi. 
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Blok A

Begane grond

 

RUIMTELIJK 
WONEN   
Hoe bijzonder is het om zo dicht bij het centrum 
toch zo riant en in het groen te kunnen wonen? 
Je vindt de gezellige binnenstad van Nijmegen op 
slechts 10 minuten fietsen. De ruimtelijke woningen 
van Hortus Ludi zijn qua oppervlakte te vergelijken 
met een riante vrijstaande woning. De woningen 
bestaan uit 4 volwaardige woonlagen, met een  
grote woonkeuken op de benedenverdieping.  
Op de volgende woonlaag vind je een gigantische 
woonkamer, voorzien van prachtige vides en hoge 
ramen met veel licht. De twee bovenste lagen  
hebben vier slaapkamers en twee badkamers.  
Er is genoeg ruimte om bijvoorbeeld ook een  
werkkamer te realiseren voor het thuiswerken in 
alle comfort. In Hortus Ludi ervaar je het gevoel  
van een modern grachtenpand in de natuur. 

Blok A

Eerste verdieping
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Voor dit unieke project moest er  
ook een bijzonder architecten-
bureau  worden ingeschakeld. Jong 
en  gericht op duurzaamheid. Nina en 
Ferry van Architectuur  Maken staken 
 tijdens hun  proefopdracht met kop en 
 schouders boven de  anderen uit, door 
hun focus op duurzaam  bouwen.  
Hun vernieuwende werkwijze en 
benaderbare instelling met daarnaast 
de grote kundigheid en de bereidheid 
om graag dat stapje  extra te doen, 
maakte ze de perfecte  kandidaat voor 
het Hortus Ludi project. EEN BETERE  

WERELD 
Zij werd vroeger Nina Natuur genoemd en Ferry 
is een echte maker met een liefde voor circulair 
bouwen. Dit jonge koppel, eigenaar van architec-
tenbureau Architectuur Maken, bouwden vijf jaar 
geleden hun eigen huis en realiseerden zich toen 
wat een verantwoordelijkheid dit is. Ze besloten zo 
duurzaam mogelijk te werk te gaan en dit kwam in 
de publiciteit. Van daaruit ontstond hun bureau. 

Nu werken ze samen met 6 jonge mensen  
vanuit hun kantoor in Rotterdam, uitkijkend op 
de Erasmusbrug. Ze zijn nog steeds groeiende en 
trekken projecten aan met een duurzame  ambitie, 
omdat de noodzaak het bestaande systeem te 
 veranderen steeds duidelijker wordt. Energie en 
comfort zijn belangrijke begrippen, maar ook 
 circulair bouwen, klimaat-adaptief en natuur- 
inclusief. Al deze aspecten kwamen terug in het 
Hortus Ludi project, een uitdaging die zij met veel 
enthousiasme aangingen. “We zijn idealistisch, 
maar ook van het gewoon doen. De wereld stap 
voor stap beter maken”, aldus Nina Aalbers. 

EEN MOOI 
GEBAAR 
Het Hortus Ludi project ligt op een  bijzondere 
plek en heeft heel veel geschiedenis. Dat is 
wat het architectenkoppel in eerste instantie 
zo  aantrok. Na het inlezen over de betekenis 
van het klooster en de bijbehorende tuin zijn 
ze  vanuit de typologie gaan kijken wat er kon 
 worden toe gevoegd. Dat werd een informele 
tuin,  aansluitend op de bestaande klooster-
tuin. Een mooi gebaar dat goed zou passen bij 
de groep mensen die zich daar gaat vestigen. 
Rondom de bestaande  kloostertuin vind je nu al 
een  schitterend  ommetje, afgescheiden van de 
gezamenlijke tuin. De bestaande bomen blijven 
gewoon behouden, en er is een plan voor een 
zone waar alvast wat planten opgekweekt   
kunnen worden. Dit zorgt voor afstand tussen  
de  omwonenden en de bouwactiviteiten
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LOFT X 
STADSVILLA 2.0  
Door de flexibele indeling zijn de woningen 
 aantrekkelijk voor verschillende soorten gezinnen. 
Zo is er de mogelijkheid om extra slaapkamers 
te creëren, maar net zo goed een eigen gym, 
 muziekkamer of atelier. Je kunt er heerlijk wonen 
met je kinderen en met zijn tweeën heb je  zeeën 
van ruimte. Door het in het zicht laten van de 
kolommen in het woongedeelte en de balk die 
over de vide uitsteekt, wordt een loft-achtige sfeer 
 gecreëerd. Zo ontstaat een heerlijk huis om in te 
ontspannen na een dag van plannen en rennen.

Blok B

Eerste verdieping

Blok B

Begane grond
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Woonoppervlakte 243 m2

Inhoud 745 m3

KERNGEGEVENS
TYPE A

 
Fabuleuze familiewoning 
Deze fabuleuze woning op de hoek heeft net wat 
extra’s, te weten nog meer licht in de woning! 
Alleen al het aantal kamers maakt deze stadsvilla 
tot een fabuleuze familiewoning. En als u minder 
kamers nodig hebt, maakt u ze gewoon nog groter. 
Voor een atelier, werkkamer of extra grote slaap-
kamer.  De stadsvilla beschikt standaard over vier 
royale slaapkamers en twee badkamers waarvan 
één badkamer ensuite.  
 
Deze woning beschikt over een vaste parkeerplaats 
op het mandelige terrein aan de zijde van de Dob-
belmannweg 
 
Samen met deze woning wordt u ook gedeeltelijk 
eigenaar van de kloostertuin en het gezamenlijke 
poortgebouw. 

Woonkeuken 57,3 m2

Berging 6,7 m2

Woonkamer 60,0 m2

Slaapkamer 1 21,8 m2

Slaapkamer 2 19,1 m2

Slaapkamer 3 12,1 m2

Badkamer 1 5,2 m2

Slaapkamer 4 17,9 m2

Badkamer 2 6,9 m2

Techniek 7,1 m2
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BEGANE 
GROND

A A
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Riante stadsvilla met  

eigen veranda

Royaal opgezette 

 woon keuken met zicht  

op de binnentuin.

Mogelijkheid tot het 

realiseren van een  

aparte entree 

Royaal opgezette 

woonkamer met vide

Mogelijkheid tot het 

realiseren van een  

cocoonroom of werkkamer. 

EERSTE 
VERDIEPING



A A
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TWEEDE
VERDIEPING

Drie grote slaapkamers op 

de tweede verdieping 

Badkamer en separaat toilet

Mogelijkheid tot vergroten 

badkamer of het toevoegen 

van een walk-in-closet of 

een extra slaapkamer.

DERDE
VERDIEPING

Riante slaapkamer met het 

gevoel van een penthouse

Één grote slaapkamer met 

badkamer en-suite

Mogelijkheid tot het 

realiseren van een extra 

toilet in de badkamer of 

afsluiten van de badkamer



KERNGEGEVENS
TYPE A 

Duurzaam wonen in alle luxe 31Hortus Ludi30

KERNGEGEVENS
TYPE A 

B
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Woonoppervlakte 257 m2

Inhoud 775 m3

KERNGEGEVENS
TYPE B 

Alle ruimte om royaal te leven
Deze woning beschikt over een riante leefkeuken 
op de begane grond. En zoals bij alle woningen in 
Hortus Ludi is een luxe Siematic keuken inbegrepen 
bij de woning. Wat ook inbegrepen is is de direc-
te toegang naar uw eigen, ruime veranda aan de 
volwassen kloostertuin die u deelt met uw buren. 
Heerlijk leven in een volwassen, groene omgeving 
in een bijzondere nieuwbouwwoning dat kan in 
Hortus Ludi. 
 
Ook dit woningtype beschikt over een vaste  
parkeerplaats op het mandelige terrein aan de zijde 
van de Dobbelmannweg.  
 
Samen met deze woning wordt u ook gedeeltelijk 
eigenaar van de kloostertuin en het gezamenlijke 
poortgebouw. 

Woonkeuken 57,3 m2

Berging 6,7 m2

Woonkamer 60,0 m2

Slaapkamer 1 21,8 m2

Slaapkamer 2 19,1 m2

Slaapkamer 3 12,1 m2

Badkamer 1 5,2 m2

Slaapkamer 4 26,9 m2

Badkamer 2 9,3 m2

Techniek 6,6 m2
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BEGANE 
GROND

B B

Riante stadsvilla met  

eigen veranda

Royaal opgezette 

woon keuken met zicht  

op de binnentuin.

Mogelijkheid tot het 

realiseren van een  

aparte entree

Royaal opgezette 

woonkamer met vide

Mogelijkheid tot het 

realiseren van een cocoon-

room of werkkamer.

EERSTE 
VERDIEPING
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BB
TWEEDE
VERDIEPING

Drie grote slaapkamers op 

de tweede verdieping 

Badkamer en separaat toilet

Mogelijkheid tot  vergroten 

badkamer of het toevoegen 

van een walk-in-closet of 

een extra slaapkamer.

DERDE
VERDIEPING

Riante slaapkamer met het 

gevoel van een penthouse

Één grote slaapkamer met 

badkamer en-suite

Mogelijkheid tot het 

realiseren van een extra 

toilet in de badkamer of 

afsluiten van de badkamer
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Woonoppervlakte 217 m2

Inhoud 685 m3

C KERNGEGEVENS
TYPE C

Uw stadsvilla aan het park  
Dit type (en ook type D) grenst aan zowel de 
binnentuin als het park en is de hoekwoning in de 
rij. Zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde 
heeft u uitzicht op het groen. Deze ruime woning 
beschikt over 2 vides die de ruimtes op een speelse 
manier aan elkaar verbind. Ook dit type beschikt 
standaard over vier royale slaapkamers, twee 
badkamers waarvan één badkamer ensuite. En wat 
dacht u van een cocconroom! Wat een heerlijke 
woning.. 
 
Dit woningtype beschikt over een vaste parkeer-
plaats op het mandelige terrein aan de zijde van de 
Dobbelmannweg. 
 
Samen met deze woning wordt u ook gedeeltelijk 
eigenaar van de kloostertuin en het gezamenlijke 
poortgebouw. 

Woonkeuken 45,6 m2

Berging 5,6 m2

Woonkamer 27,6 m2

Cocoonroom 15,7 m2

Slaapkamer 1 21,6 m2

Slaapkamer 2 17,7 m2

Slaapkamer 3 7,8 m2

Badkamer 1 5,1 m2

Slaapkamer 4 14,6 m2

Badkamer 2 7,3 m2

Techniek 6,8 m2



Hortus Ludi Duurzaam wonen in alle luxe 3938

BEGANE 
GROND

CC

Riante stadsvilla met eigen 

veranda.

Mooie vide boven de 

woonkeuken zodat een 

dynamische plattegrond 

ontstaat 

Royaal opgezette woon-

keuken met meer dan 

voldoende ruimte voor 

royale eettafel met 8 

stoelen en zicht op de 

binnentuin.

Grote woonkamer met vide

Cocoonroom met uitzicht 

op de binnentuin.

EERSTE 
VERDIEPING
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CC
TWEEDE
VERDIEPING

Drie grote slaapkamers op 

de tweede verdieping 

Badkamer en separaat toilet

Mogelijkheid tot  vergroten 

badkamer of het toevoegen 

van een walk-in-closet of 

een extra slaapkamer.

DERDE
VERDIEPING

Riante slaapkamer met het 

gevoel van een penthouse

Één grote slaapkamer met 

badkamer en-suite

Mogelijkheid tot het 

realiseren van een extra 

toilet in de badkamer of 

afsluiten van de badkamer



KERNGEGEVENS
TYPE A 
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KERNGEGEVENS
TYPE A 

Heerlijk genieten van de binnentuin  
Alle woningen grenzen aan de groene binnentuin. 
Een tuin waar ontmoeten, ontspannen en genieten 
centraal staat. Deze ruime woning beschikt over 
een bijzondere indeling met 2 vides die de ruimtes 
op een speelse manier aan elkaar verbind. Een van 
die ruimtes is een cocconroom om lekker samen 
even bij te komen. Ook dit type beschikt standaard 
over vier royale slaapkamers, twee badkamers 
waarvan één badkamer ensuite.  
 
Ook dit woningtype beschikt over een vaste par-
keerplaats op het mandelige terrein aan de zijde 
van de Dobbelmannweg.  
 
Samen met deze woning wordt u ook gedeeltelijk 
eigenaar van de kloostertuin en het gezamenlijke 
poortgebouw. 

D
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Woonoppervlakte 231 m2

Inhoud 716 m3

KERNGEGEVENS
TYPE D 
Woonkeuken 45,6 m2

Berging 5,6 m2

Woonkamer 27,6 m2

Cocoonroom 15,7 m2

Slaapkamer 1 21,6 m2

Slaapkamer 2 17,7 m2

Slaapkamer 3 7,8 m2

Badkamer 1 5,1 m2

Slaapkamer 4 24,9 m2

Badkamer 2 9,3 m2

Badkamer 2 9,3 m2

Techniek 6,2 m2
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BEGANE 
GROND

DD
EERSTE 
VERDIEPING

Grote woonkamer met vide

Cocoonroom met uitzicht 

op de binnentuin.

Riante stadsvilla met eigen 

veranda.

Mooie vide boven de 

woonkeuken zodat een 

dynamische plattegrond 

ontstaat 

Royaal opgezette woon-

keuken met meer dan 

voldoende ruimte voor 

royale eettafel met 8 

stoelen en zicht op de 

binnentuin.
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TWEEDE
VERDIEPING

DERDE
VERDIEPING

DD

Drie grote slaapkamers op 

de tweede verdieping 

Badkamer en separaat toilet

Mogelijkheid tot  vergroten 

badkamer of het toevoegen 

van een walk-in-closet of 

een extra slaapkamer.

Riante slaapkamer met het 

gevoel van een penthouse

Één grote slaapkamer met 

badkamer en-suite

 
Mogelijkheid tot het 

realiseren van een extra 

toilet in de badkamer of 

afsluiten van de badkamer



Een schitterende keuken en fraaie 
badkamers en toiletten mogen 
bij deze  woningen natuurlijk niet 
ontbreken. Zijn ze helemaal jouw 
smaak of wil je het liever (net) iets 
anders? Alles is mogelijk. Standaard 
worden de woningenopgeleverd 
met het volgende:

•  Koken doe je in een witte, luxe  
SieMatic-keuken voorzien van Siemens- 
apparaten, inclusief inductiekookplaat met  
geïntegreerd Bora afzuigsysteem.

•  Het sanitair is van Villeroy & Boch en de kranen 
zijn van het merk HansGrohe.

•  Alle separate toiletruimtes zijn voorzien van een 
hangend closet, softclose-zitting en fontein.

•  Alle badkamers hebben een standaard  
inloopdouche met een douchescherm, een                             
draingoot met een afgesloten rvs-rooster, een  
thermostatische mengkraan, een wastafel-
meubel van 1,20 m, twee mengkranen en een 
spiegel.

“ Alles wordt op één 

plek voor je geregeld.  

Ook de garanties.”

•  Alle badkamers zijn voorzien van een  
elektrische handdoekradiator.

•  De sanitaire ruimten krijgen witte wandtegels 
van 300 x 600 mm, liggend verwerkt.

•  Donkergrijze vloertegels van 600 x 600 mm 
sieren de vloeren van de sanitaire ruimten.
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BIJ THUIS –
DE SHOWROOM
Het vormgeven van je nieuwe thuis vraagt de  
nodige voorbereiding. Er is zoveel te kiezen.
We helpen je graag. Voor de vloer- en wand-
afwerking, raamdecoratie of een kast op maat 
kun je bij THUIS – de showroom terecht. Je kijkt, 
 vergelijkt en kiest al in een vroegstadium de 
 mooiste producten uit. Je kunt alle kleuren, stijlen 
en materialen zien en voelen. Laat je inspireren 
door de laatste trends en ontdek wat het beste bij 
jou past.

Wie een nieuwbouwwoning koopt bij Dura 
 Vermeer koopt een huis inclusief luxe keuken
en comfortabele badkamer. Wel zo handig,  
want je hoeft niet met allerlei verschillende
partijen om de tafel. Daarmee geven we je  
een goede start.

En de garanties? Ook die zijn geregeld.  
Zo kun je optimaal genieten van jouw nieuwe
droomhuis. En wil je de badkamer of keuken  
aanpassen naar jouw smaak? Dat doe je
gewoon bij THUIS – de showroom.

THUIS – de showroom, de plek waar alles  
samenkomt voor kopers van Dura Vermeer.
Meer weten? Kijk op thuis-deshowroom.nl.
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VOORDELEN
• Rentekorting
•  Lagere maandlasten
•  Een hogere leencapaciteit
• Lage advieskosten
• Betere hypotheekvoorwaarden

Kopers (en potentiële kopers) van een 
 woning in Hortus Ludi kunnen  profiteren 
van de kennis en mogelijk heden van de 
hypotheekspecialisten van NEXTHome. 
De woningen in Hortus  Ludi  worden 
duurzaam gebouwd, wat je als  koper 
recht geeft op het afsluiten van een 
 duurzaamheidshypotheek.  

Bekijk de maandlastencalculator via 
de website www.hortusludi.nl om een 
 indicatie te krijgen wat je maandlast  
zou kunnen zijn.

VOOR NIEUWBOUWPROJECT  
HORTUS LUDI

WAAROM NAAR 
NEXTHOME  
VOOR JE 
HYPOTHEEK? 
NEXTHome is een onafhankelijke hypotheek specialist, 
die niet voor niets door veel aan bieders van voor 
nieuwbouw project Hortus Ludi wordt aanbevolen.  
Er wordt goed gekeken naar de  specifieke voordelen 
die voor jou als koper   kunnen worden gerealiseerd. 
 Een duurzaamheidshypotheekbijvoorbeeld, kan bij  
vele financiële instellingen worden afgesloten, maar 
wie heeft de beste voorwaarden?

NEXTHome vergelijkt alle marktpartijen en past daarna 
het advies aan op jouw financiële situatie. Voor een 
aantrekkelijk bedrag krijg je een voorstel voor een op 
maat gemaakte hypotheek!

Heb je vragen over de Duurzaamheids-hypotheek,
neem dan telefonisch contact op met NEXTHome op 
0186 - 74 57 72. Mailen kan naar info@nexthome.eu
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Dura Vermeer
Pettelaarpark 1
5216 PC ‘s-Hertogenbosch
073 - 528 89 11
www.duravermeer.nl

Hans Janssen Garantiemakelaars
Canisiussingel 19H
6511TE Nijmegen
024-3244244
www.hansjanssennijmegen.nl
info@hansjanssen.nl

Voor meer informatie en verkoop Realistatie en ontwikkeling
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, teksten 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
van de woning verstrekt.

SWK
De woningen van Hortus Ludi worden 
gebouwd onder garantie van SWK-garantie. 
Door de verstrekking van het SWK-waar-
borgcertificaat ben je verzekerd van de  
kwaliteit van een nieuwbouwwoning en  
van een betrouwbare bouwer. Mocht er  
onverhoopt toch iets misgaan, dan biedt  
het waarborgcertificaat bescherming.




