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Inleiding
Eerbeek, de toegangspoort naar de Veluwe(zoom) en IJsselvallei en grootste dorp 
van de gemeente Brummen. Van oudsher staat Eerbeek bekend als papierdorp. De 
kern van Eerbeek heeft gezellige restaurantjes, terrassen en twee winkelcentra. De 
ondernemers in Eerbeek staan bekend om hun gastvrijheid. Net buiten het dorp 
vindt u Landgoed Huis te Eerbeek en Restaurant Grand Café De Korenmolen, twee 
prachtige plekken midden in de natuur.
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Woningen
Alle woningen van Zweersbouw zijn op en top duurzaam. Zo maken wij gebruik van duurzame, 
milieuvriendelijke materialen en technieken. Onder materialen valt te denken aan goede isolatie, 
de juiste beglazing en de puntjes op de i op het gebied van lucht- en kierdichtheid. Daarnaast 
worden afvalstromen gescheiden en wordt afval tot een minimum beperkt.

De begane grond zal worden 
voorzien van vloerverwarming 
en de woning zal een WTW-
installatie (WarmteTerugWinning) 
geïnstalleerd krijgen. Door deze 
installatie wordt de warmte uit 
verbruikte lucht opgevangen en 
toegevoegd aan frisse buitenlucht 
die gelijktijdig het huis wordt 
ingeblazen. De verwarming van 
het tapwater wordt hierdoor 
ook ontlast. Uiteraard worden 
zowel de ingaande als de 
uitgaande luchtstromen gefilterd. 
Ventilatieroosters worden hierdoor 
overbodig.

De woningen krijgen een 
luchtwarmtepomp. Deze haalt 
warmte uit de buitenlucht en 
gebruikt deze voor verwarming 
van uw woning en het tapwater.

Zullen deze maatregelen ook 
gaan schelen in uw portemonnee? 
De ene kostenpost zal afnemen 
(u gebruikt geen aardgas meer) 
en de andere kostenpost zal 
iets gaan stijgen (door het 
stroomverbruik van de diverse 
installaties). Vanzelfsprekend is 
uw energieverbruik afhankelijk 
van het aantal personen in uw 
huishouden. Ook zullen de 
zonnepanelen bijdragen aan een 
verlaging van de energiekosten.

Op het gebied van uw hypotheek 
zijn er vanwege uw duurzame 
woning vaak meer mogelijkheden. 
Sommige hypotheekverstrekkers 
maken gebruik van een groene 
financiering. Hierdoor ontvangt u 
een aantrekkelijke korting op uw 
hypotheekrente. Informeer hierover 
bij de hypotheekadviseurs van Best 
Living. Zij hebben ruime ervaring 
met nieuwbouwfinanciering.

€
%

Wanneer u een nieuwbouwwoning koopt bij Zweersbouw, wordt 
deze opgeleverd inclusief een keukencheque t.w.v. €2.500,--. 
Deze cheque is te besteden bij Bouwcenter Nobel bij de aanschaf 
van een compleet gemonteerde nieuwe keuken.

Er is een stelpost van €3.000,-- voor de aankoop van sanitair.
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Bouwtekening aanzichten
Op de tekeningen hieronder zijn de verschillende aanzichten van het herenhuis te zien. De voorgevel, 
de achtergevel, de linkerzijgevel en de rechterzijgevel. 

vg ag

De voorgevel van het herenhuis. Hier bevindt 
zich de ingang van de middenwoning. 

De achtergevel heeft 4 openslaande 
deuren. 2 voor de middenwoning.

lzg rzg

De linkerzijgevel. Hier bevindt zich de 
ingang van de linker hoekwoning.

De rechterzijgevel. Hier bevindt zich 
de ingang van de rechter hoekwoning.
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*De dakramen zijn een optie (zie vg). De luifel en omkadering van de voordeur zijn een optie (zie lzg)



Begane grond
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Alle beganegrondvloeren hebben een oppervlakte van 65.6 m2 en de minimale plafondhoogte is 2.63 meter.

*De plattegronden zijn getekend met diverse opties.
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1ste verdieping
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Alle verdiepingsvloeren hebben een oppervlakte van 65.6 m2 en de minimale plafondhoogte is 2.63 meter.

*De plattegronden zijn getekend met diverse opties.



2de verdieping
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De 2e verdieping/zolder is optioneel. Deze ruimte zal in principe als kale ruimte worden opgeleverd, maar er is hier voldoende 
ruimte voor een berging, waskamer en/of hobbykamer.
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Kleuren 
en materialen
Onderdeel

Gevel

Plint

Materiaal Kleur

Baksteen (kruisverband 
en 1/2 steens) Rood genuanceerd

Voeg Zand-cement Grijs

Kozijnen

Ramen

Deuren

Stucwerk

Hout (meranti)

Hout (meranti)

Hout ntb

Donkergrijs

Créme

Gebroken wit

Gebroken wit

Voordeur Hout ntb Donker groen

Dakbedekking Keramische dakpan Grijs/zwart

Boeien
Hout (western red 
cedar) Gebroken wit/créme

Luiken Donkergroen
Hout (western red 
cedar)

Onderzijde 
overstekken

Hout -kraalden 
voorgevel zij- en 
achtergevels multiplex

Gebroken wit

Bovenaanzicht tuin
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Alle huizen hebben een achtertuin met hierin een 
berging. De parkeergelegenheid bevindt zich achter 
het huis, waardoor het huis in de straat centraal staat. 
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