VERHUIZEN NAAR HET
HUIS VAN UW DROMEN
U speelt met de gedachte om te verhuizen. Spannend: een volgende
stap! Door uw nieuwe huis zelf te laten bouwen, kunt u het aan al uw
wensen laten voldoen. Zelfs tot in de kleinste details beslist u over
de sfeer en het wooncomfort van uw woning.
Zo weet u zeker dat u straks écht in het huis van uw dromen woont.
Livingstone helpt u graag om deze droom zorgeloos te realiseren.

,
Leeuwerik Dongen
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VOORWOORD

V

oldoende ruimte om uw droomhuis te realiseren en van uw privacy
te genieten. Lekker centraal gelegen tussen aantrekkelijke steden
en fraaie natuurgebieden. En dan ook nog eens zelf beslissen of u

kiest voor een hypermoderne of meer traditionele woning. Binnen het project
‘Leeuwerik’ in Dongen is alles mogelijk. Waar vindt u zoiets nog in Nederland?
Livingstone helpt u graag met het maken van de juiste keuzes qua woning
en inrichting. We begeleiden het totale bouwproces, zodat u er volop van
kunt genieten. Bij oplevering overhandigen we u graag, vol trots, de sleutel van
uw eigen droomwoning.

Livingstone Welkom Thuis B.V.
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Rick Gijsen

VOLOP KEUZEVRIJHEID
IN DONGEN

L

ocaties als ‘Leeuwerik’ worden steeds schaarser. Dit

PERSOONLIJKE AANDACHT

ambitieuze plan is dan ook een echte buitenkans. Te midden

Bij het realiseren van een droomhuis komt veel kijken. U moet

van het groen, ten zuidoosten van de kern van Dongen

keuzes maken qua bouwstijl, materiaalgebruik, licht, keuken,

en direct ten zuiden van een bestaand bungalowpark, vindt u

badkamer, interieur en tuin. En natuurlijk: het is fijn zelf keuzes te

schitterende bouwkavels van 1.040 tot 1.156 m².

kunnen maken, maar het kan ook leiden tot keuzestress. Om dat te
voorkomen, helpen wij u graag. Of het nu gaat om een makelaar,

Niet alleen de ruime kavels staan garant voor kwaliteit van wonen.

architect, interieurarchitect, tuinarchitect of aannemer, of om een

Ook keuzevrijheid bepaalt voor een groot deel uw woongenot.

compleet woonteam: wij staan voor u klaar. Zo maken we samen

Het bestemmingsplan van ‘Leeuwerik’ staat de ontwikkeling van

van uw kavel uw droomplek.

hypermoderne tot traditionele woningen toe. Dus: of u nu van een
klassieke of meer moderne woningstijl houdt, u kunt hier het huis
van uw dromen realiseren.
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AANGENAAM
DONGEN
Een riante kavel en een prachtige
woning in een aantrekkelijke
omgeving: dat staat garant voor
heerlijk leven en genieten.
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Landelijk gelegen tussen het groen, maar toch vlakbij alle
voorzieningen, zoals winkels en scholen.

OVERAL DICHTBIJ
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anuit het landelijke ‘Leeuwerik’ bent u snel in grote steden

Vlakbij Dongen en in de omgeving vindt u diverse fraaie golfcourts,

In Dongen vindt u diverse basisscholen en het Cambreur College

als Breda, Tilburg, Den Bosch of Eindhoven. Dat betekent:

maneges en sportaccommodaties. Bovendien bent u vanuit uw

voor vmbo, havo en vwo. Voor hoger en middelbaar beroeps-

thuis heerlijk genieten van alle rust en toch de bruisende

droomwoning zo in de jachthaven van Drimmelen, de Biesbosch,

onderwijs zijn er in Tilburg en Breda volop mogelijkheden.

gezelligheid binnen handbereik. Lekker shoppen, uitgaan, naar een

de Loonse en Drunense duinen of de vennen bij Oisterwijk. Met de

expositie of theatervoorstelling: het kan allemaal. Zelfs Eindhoven

kinderen of kleinkinderen kunt u zelfs op de fiets naar de Efteling in

Airport is vlakbij.

Kaatsheuvel.
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Alauda

Mirafra

Galerida

Erema

Calanda

Ammoma

Certhila

Kavel nummer 1

Kavel nummer 2

Kavel nummer 3

Kavel nummer 4

Kavel nummer 6

Kavel nummer 7

Kavel nummer 10

1097 m2

1110 m2

1109 m2

1112 m2

1156 m2

1040 m2

1031 m2

De grijs-gekleurde
woningen zijn niet
meer beschikbaar
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Leeuwerik
Alauda

Certhila
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Calanda
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ONZE ONTWERPER VERTELT

W

at een geweldig project: ‘Leeuwerik’. De locatie heeft
een landelijk karakter, terwijl u toch vlakbij Dongen
en diverse gezellige steden woont. Wat het helemaal

bijzonder maakt, is dat u zelf de stijl van uw woning mag kiezen. Dat
is vrij uniek in Nederland. U zult begrijpen dat ik daar heel blij van
word.

‘‘

Als ontwerper bij Livingstone heb ik al talloze villa’s ontworpen, in
de meest uiteenlopende stijlen. Het blijft een mooie uitdaging om
steeds weer een unieke woning te ontwerpen. Ik laat me hierbij
onder andere inspireren door factoren als de gezinssituatie, de
kavel en de omgeving. Ontwerpen is mijn passie. Ik ben dan ook
trots dat ik u hier zeven van mijn ontwerpen mag presenteren, die
qua ontwerp behoorlijk uiteenlopen. Eén ding hebben ze gemeen:
ze mogen allemaal binnen ‘Leeuwerik’ worden gerealiseerd. Laat u
inspireren! En wellicht schudden we elkaar dan binnenkort de hand
en maken we samen van uw droomwoning werkelijkheid.

Frank van Ierssel
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Alauda

BEGANE GROND

Alauda
Een tijdloze, ruime woning, die zich kenmerkt door het speelse ontwerp
met veel lichtinval. De kleurencombinatie van de gevels en de twee
verspringende daklijnen geven deze villa een eigen karakter. Voeg hier
uw persoonlijke touch aan toe en u creëert een echt thuis.
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Tijdloos ontwerp
Riante, vrijstaande villa
Royaal wonen in Dongen
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1 e VERDIEPING

22

23

Mirafra

BEGANE GROND

Mirafra
Met z’n rieten kap, de vlakverdeling in de ramen en de afwerking in baksteen en hout, heeft deze villa een landelijk karakter. Tegelijkertijd geven
de strakke lijnen de woning een tijdloze uitstraling. De ramen van vloer tot
plafond zorgen voor een ultieme connectie tussen binnen en buiten.
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Landelijk karakter
Tijdloos ontwerp
Ultieme connectie tussen binnen en buiten
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1 e VERDIEPING
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Galerida

BEGANE GROND

Galerida
Deze blikvanger combineert een prachtige rieten kap met donkere
bakstenen gevels en strakke raampartijen. Het is een ruimtelijk ontwerp
dat er zeker mag zijn. In deze sfeervolle woning hebt u alle mogelijkheid
om eigentijdse woonwensen te integreren.
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Robuuste landelijke villa
Ruimtelijk ontwerp
Integreer uw eigentijdse woonwensen
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1 e VERDIEPING
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Erema

BEGANE GROND

Erema
Een riante, moderne villa met een klassieke uitstraling en een
hoogwaardige afwerking. Een villa die ook heel geschikt is als
levensloopbestendige woning. Vanuit de serre of in de tuin geniet
u heerlijk van de rust die de royale kavel u biedt.
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Riant wonen in een groene omgeving
Levensloopbestendig wonen
Hoogwaardig afgewerkte droomvilla
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1 e VERDIEPING
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Calanda

BEGANE GROND

Calanda
Deze villa heeft met z’n doorlopende daklijn een eigentijdse, moderne
uitstraling. Het is een woning die open en gesloten dusdanig combineert,
dat u aan de achter- en zijkant in alle openheid van uw prachtige kavel
geniet, terwijl de voorzijde u privacy en beschutting biedt.

36

Eigentijds karakter
Moderne uitstraling
Combineert open en gesloten

37

1 e VERDIEPING
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Ammoma

BEGANE GROND

Ammoma
Deze royale, rietgedekte villa heeft met z’n strakke belijningen een
eigentijds karakter. De grote raampartijen zorgen voor heerlijk veel licht
en ruimte. En daarnaast bieden ze u natuurlijk de mogelijkheid om volop
te genieten van het prachtig uitzicht op uw kavel.

40

Moderne, rietgedekte villa
Eigentijds karakter
Ruimtelijke indeling
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1 e VERDIEPING
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Certhila

BEGANE GROND

Certhila
Een royale moderne bungalow met een kubistische uitstraling. Omdat alle
leefruimte zich op de begane grond bevindt, is het ontwerp volledig
levensloopbestendig. Geniet van de rust en de ruimte, in de wetenschap
dat Dongen met alle voorzieningen slechts op een steenworp afstand ligt.
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Royale bungalow
Levensloopbestendig ontwerp
Kubistische uitstraling
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BEKIJK UW DROOMVILLA
OOK ONLINE
In dit boek vind u verschillende ontwerpen van woningen die binnen dit
project gerealiseerd kunnen worden. Zit uw droomwoning daarbij? Of
twijfelt u misschien tussen twee villa’s? Ga dan naar onze website. Daar
vindt u aanvullende informatie, zodat u een nog completer beeld krijgt.

SCAN DE
QR-CODE EN
GA NAAR ONZE
WEBSITE.
www.livingstone.org/leeuwerik/villas
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EEN HUIS DAT VOELT
ALS THUIS

M

ensen helpen om het huis van hun dromen te

- Bouwen onder architectuur Een villa van Livingstone is altijd maatwerk.
We ontwerpen een woning die volledig aan
uw wensen en eisen voldoet.

laten bouwen. Een echt thuis. Een plek waar ze
heerlijk samen kunnen genieten met hun familie

en vrienden. Dat is onze belangrijkste drijfveer. Maar dat
thuisgevoel is voor iedereen anders. Daarom nemen we de
tijd om u persoonlijk te leren kennen. Want alleen zo kunnen
we uw wensen en eisen echt vertalen naar uw droomwoning.

- Totale begeleiding We adviseren u over het afwerkingsen comfortniveau én op het gebied van
elektra en duurzaamheid.

Natuurlijk: een huis bouwen is spannend. Maar het moet
ook vooral leuk zijn. Een positieve ervaring. Zorgeloos.
Ontspannen. Wij regelen het voor u.

- Inzicht in uw financiering Bent u benieuwd wat er binnen
uw budget mogelijk is? Wij helpen
u om uw totaalbudget inzichtelijk
te maken.

- Interieur, tuin, keuken &
sanitair, haard en verlichting We helpen u vroegtijdig keuzes te maken
op dit gebied, zodat ze optimaal worden
verwerkt in uw woningontwerp.

- Vaste bouwpartner We werken samen met een vaste bouwpartner, hier
uit de buurt. Dat zorgt voor betrokkenheid en korte
communicatielijnen.

- Genieten tijdens de bouw Wij bewaken continu de voortgang,
waardoor u kunt genieten van de bouw
van uw eigen droomhuis.
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ONZE KWALITEIT
VAN BOUWEN

U

INSPIRATIEPLEIN
Op ons inspiratieplein krijgt u een goede
indruk van de vele mogelijkheden en van de

wilt eindeloos lang van uw droomwoning

kwaliteit die u van ons kunt verwachten. U loopt

genieten. Alles moet kloppen. Daarom maakt

hier door enkele op ware grootte gebouwde

Livingstone bewuste keuzes en nemen we

inspiratiewoningen en u kunt rekenen op een

alleen genoegen met het beste voor uw woning.

uitgebreid advies over materialen. Onderzoek
zelf welke elementen u aanspreken en doe volop

Met ons innovatieve bouwconcept weten we in korte

inspiratie op voor het exterieur en interieur van

tijd hoogwaardige villa’s te realiseren. Voorzien van

uw woning.

de modernste technieken én binnen de geldende
wet- en regelgeving.
We werken met kwalitatief hoogwaardige en solide
materialen, zoals bijvoorbeeld met keramische
dakpannen, hardstenen waterslagen en vorstvrije
buitenkranen. De kwaliteit van het materiaal bepaalt
immers mede de uitstraling van uw woning.
Ook binnen uw woning moet alles kloppen. Daarom
gebruiken we ook hier mooie, duurzame materialen.
Materialen die kwaliteit uitstralen en u een optimaal
wooncomfort bieden. Vloerverwarming op alle
woonverdiepingen, een uitgebreid elektrawerk en
goed sanitair. Want kwaliteit: dat is onze standaard.
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DUURZAME
OPLOSSINGEN

B

Huis zonder gasaansluiting
In Nederland is het verplicht om nieuwbouwwoningen gasloos

ij het ontwerpen en bouwen van uw

te bouwen. Laat u een villa bouwen door Livingstone? Dan wordt

droomvilla houden we graag rekening

die villa standaard uitgerust met een efficiënte en uiterst stille

met het milieu. Maakt u uw huis extra

luchtwarmtepomp waarmee de woning volledig elektrisch wordt

duurzaam, dan vraagt dat soms een extra

verwarmd én gekoeld. Geheel gasloos dus!

investering, maar pakt het in veel gevallen op de
lange termijn goedkoper uit. Omdat u bijvoorbeeld
bespaart op uw energierekening. Livingstone
adviseert u graag over de diverse mogelijkheden
om uw eigen huis nog duurzamer te bouwen.

Zonnepanelen
Zonnepanelen zijn duurzaam: ze zetten zonne-energie om in stroom.
Daarvoor hoeft de zon niet fel te schijnen: ook op een bewolkte dag
leveren uw panelen elektriciteit. Zonnepanelen zijn standaard bij
Livingstone. Dat betekent dat uw energierekening sowieso flink
lager uitvalt.

Duurzame energiebronnen
Uiteraard kunt u kiezen voor aanvullende duurzame toepassingen
voor uw toekomstige woning. U kunt bijvoorbeeld energie winnen
met behulp van zonnepanelen, een aardwarmtepomp en/of een
zonneboiler. Door al in een vroeg stadium bewust duurzame
keuzes te maken, integreren we deze optimaal in het ontwerp
van uw villa.
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DE FINANCIERING
VAN UW WONING

Wat regelt Geijsel Kroon?

U wilt precies weten waar u aan toe bent als u uw droomvilla realiseert.

Persoonlijke intake bij u thuis of bij Geijsel Kroon

Ook financieel. Door de verscherpte Europese regels stellen geld-

Volledige aanbod van geldverstrekkers

verstrekkers steeds nieuwe en strengere voorwaarden. Livingstone
begeleidt en ontzorgt u bij het verkrijgen van de juiste financiering en het

Advies over het meest gunstige aanbod voor uw situatie

tijdig aanleveren van de benodigde stukken. Onze onafhankelijke partner

Financiële begeleiding tot en met de oplevering
van uw woning

Geijsel Kroon is gespecialiseerd in het regelen van de financiering voor de
nieuwbouw van vrijstaande woningen. We stellen u graag aan hen voor.

Vraag uw hypotheek offerte tijdig aan.

Wat regelt u?
Persoonlijke gegevens
Fiscale- en inkomensgegevens
Overzicht van huidige hypotheek, vermogen
en schulden
Uw gegevens worden door Geijsel Kroon vertrouwelijk
behandeld.

Wat regelt Livingstone?
Woningborggarantie aannemingsovereenkomst
Ontwerptekening woning
Offerte Livingstone
EPC berekening (de mate van energiezuinigheid)
Overzicht van uw benodigde totaalbudget

Geijsel Kroon
Geijsel Kroon ontzorgt u graag bij de financiering van uw woning.
Hebt u interesse? Dan maken wij vrijblijvend een afspraak voor u.
Meer informatie over Geijsel Kroon? Ga naar livingstone.org/uw-financiering
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DE WOONCONCEPTPARTNERS VAN
LIVINGSTONE

U

Uw interieur
Een interieur samenstellen dat honderd procent aan uw smaak
voldoet? Daar is tijd voor nodig. Ambiance Naaldwijk neemt die

w nieuwe woning helemaal volgens uw eigen wensen

tijd, samen met u. Een van de interieurontwerpers gaat met u om

inrichten. Dat is voor veel mensen misschien wel de

de tafel zitten om voor de begane grond een interieurontwerp

leukste fase van een eigen huis laten bouwen. Samen met

te maken. Laat u vrijblijvend adviseren over de perfecte indeling

de woonconceptpartners van Livingstone gaat u aan de slag om

en word verrast door het gebruik van materialen en stoffen waar

ontwerpen te maken voor uw interieur, keuken, badkamer, haard,

u zelf nog niet aan had gedacht! Van het eerste idee tot en met

verlichting en tuin.

het laatste detail.

Het is natuurlijk geweldig om uw nieuwe woning tot in detail vorm te
geven. Maar het maken van deze keuzes kost ook veel tijd. Daarom
hebben we een nauwgezette planning opgesteld. Zo weet u precies
wanneer uw keuzes definitief moeten zijn en realiseren we samen een
soepel verloop van het bouwproces.

livingstone.org/uw-interieur

Uw keuken en sanitair
Uw keuken en badkamer(s) zijn een verlengstuk van de stijl van
uw woning. S. Veenendaal Keukens en Bad adviseert u hoe u deze
stijl en uw persoonlijke smaak doorvoert in het ontwerp van uw
keuken en badkamer. Sander Veenendaal en Marcin Machajski
zorgen voor een stijlvol eindresultaat, waarbij alles tot in detail is
uitgewerkt en op elkaar is afgestemd.

livingstone.org/uw-keuken-sanitair
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Uw haard
Als u een houthaard, kachel of gashaard in uw woning wilt,
is het belangrijk dat in het ontwerp mee te nemen. Deze
elementen komen dan ook zeker aan bod tijdens de gesprekken
over uw interieurontwerp. Aansluitend kunt u bij Van Manen een
afspraak maken. Op basis van uw persoonlijke voorkeuren krijgt
u deskundig advies en voorstellen voor de haard of kachel die het
best bij u en uw droomwoning past.

livingstone.org/uw-haard

Uw tuin
U staat er misschien niet bij stil, maar het is ook belangrijk tijdig
over uw tuin na te denken. Zo kunnen de kabels en leidingen
voor bijvoorbeeld tuinverlichting en -beregening direct worden
verwerkt in het ontwerp van uw huis. Don Hoveniers denkt graag
met u mee. Martijn Poortvliet bespreekt uw persoonlijke wensen
en ideeën en ontwerpt samen met u uw ideale tuin.

livingstone.org/uw-tuin
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ONZE KOPERSBEGELEIDERS
EN SPECIALISTEN

LEEUWERIK WEBPAGINA
Op Leeuwerik online vindt u meer informatie over de verschillende
woningen die u op ‘Leeuwerik’ kunt realiseren. Zo krijgt u een completer

Onze specialisten en kopersbegeleiders helpen u bij de realisatie van uw

beeld. U kunt hier bovendien ook diverse documenten downloaden,

woning. Hij/zij adviseert u bij het maken van de juiste keuzes op afwerkings-

zodat u de woningen van uw voorkeur gemakkelijk met elkaar kunt

en comfortniveau. U kunt hierbij onder andere denken aan de badkamer(s),

vergelijken.

keuken en tuin. Ook op het gebied van elektra en duurzaamheid wordt u met
raad en daad bijgestaan. Uw kopersbegeleider begeleidt u tot het tekenen

Download online de
technische omschrijving

van de aannemingsovereenkomst met uw bouwpartner. Daarna, tot en met
de feestelijke oplevering van uw droomhuis, valt u onder de hoede van uw
bouwpartner.

Download online
het presentatieboek
Download online de
bouwkundige tekening
Natascha
(Secretariaat)

Hester

Jeroen

Ervaar de woningen in 3D

www.livingstone.org/Leeuwerik

Olga

Jeffrey

Patrick

Gerben

Otis

Specialist Elektra

Specialist Installatie

Pieter
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Bouwbedrijf Maas Jacobs

Kanters Garantiemakelaars

Maas-Jacobs is sinds haar oprichting in 1977 uitgegroeid tot

Al meer dan 50 jaar is Kanters een dynamisch, actief

een veelzijdige bouwpartner. Een partner met kwaliteit, lef en

makelaarskantoor met full service begeleiding. We hebben

creativiteit. Door onze jarenlange ervaring met het begeleiden

een goede kennis van de marktontwikkelingen en stellen

van kopers en leveren van maatwerk, spelen wij optimaal in op

ons advies daar op af. Dit garandeert kwaliteit. Bovendien

de persoonlijke wensen van onze klant. Gecombineerd met onze

staan bij alle diensten goede service en klantvriendelijkheid

sterke regionale binding is Maas-Jacobs de ideale aannemer voor

bovenaan. Onze dienstverlening is transparant, servicegericht

uw droomwoning in Brabant.

en duidelijk vooraf vastgelegd. Zo kom u nooit voor
verrassingen te staan.

Livingstone

Maas-Jacobs Bouwbedrijf B.V.

Kanters Garantiemakelaars

Vossenberg 4

De Ambachten 31

Monseigneur Poelsstraat 9

4825 BH Breda

4881 XZ ZUNDERT

5103 BD Dongen

076 573 573 5

076-597 52 00

0162-315551

info@livingstone.org

info@maasjacobs.nl

info@kanters.net

www.livingstone.org

www.maasjacobs.nl

www.kanters.net

68

