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VitaalWoning
Genieten van het leven in een energieneutrale woning

In een kleinschalig particulier project worden twintig woningen
gerealiseerd. Energieneutraal, dichtbij de natuur en alle
dorpsfaciliteiten en voorzien van gebruiksvriendelijke technische
mogelijkheden om uw leven in alle comfort te leven. Nu én later.
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Comfortabel wonen in elke levensfase
Kijkt u uit naar een andere woning? Bijvoorbeeld omdat u
binnenkort met pensioen gaat, omdat de kinderen het huis uit
zijn? Of omdat u simpelweg minder werk en lage woonlasten
wenst? Vindt u het belangrijk dat uw huis mooi en comfortabel
is én uw ecologische voetafdruk en kostenlast vermindert? In de
nieuwe wijk ‘t Sittert in Sint Odiliënberg kunt u genieten van het
leven in een VitaalWoning, die dit allemaal mogelijk maakt.
Dankzij een uitgekiend gelijkvloers ontwerp en moderne
domotica, kunt u in de VitaalWoning in alle fasen en situaties in
uw leven prettig en zelfstandig wonen. Gelegen in een kleinschalig
particulier project worden twintig woningen gerealiseerd.
Energieneutraal, dichtbij de natuur en alle dorpsfaciliteiten en
voorzien van gebruiksvriendelijke technische mogelijkheden om
uw leven in alle comfort te leven. Nu én later.
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Jezuiëtenstraat

De omgeving
Sint Odiliënberg is een rustige plaats in het Midden-Limburgse
Roerdal. Deze kern met ruim 3.300 inwoners is onderdeel van
de gemeente Roerdalen en wordt ook wel de Parel aan de Roer
genoemd. Voor uw dagelijkse boodschappen kunt u zowel
in Sint Odiliënberg als de overige vijf kernen van Roerdalen
terecht in verschillende supermarkten, winkels en speciaalzaken.
Roermond bereikt u met de auto binnen een kwartier, of
met de fiets in een half uurtje. De romaanse basiliek uit de
11e eeuw en de gerestaureerde beltmolen en verschillende
kastelen en rijksmonumenten zijn bijzondere cultuurhistorische
bezienswaardigheden in Sint Odiliënberg. En brengt u uw vrije
tijd graag actief door? Dan komt u in de omgeving volop aan uw
trekken. Er zijn talloze mooie wandel- en fietstochten te maken,
de waterrijke omgeving biedt u volop kans om te genieten op of
langs het water en bij Burggolf Herkenbosch is het prettig golfen.
Met bossen, heide, beekjes en weilanden is het volop genieten
van de natuur, bijvoorbeeld in ’t Zittard, het Leropperveld, het
Munnichsbos, de Linnerheide, Reigersbroek, Nationaal Park
De Meinweg, Grenspark Maas-Swalm-Nette en verschillende
omliggende landgoederen.
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Al uw woonwensen in vervulling

• Energieneutraal en duurzaam: uw VitaalWoning is hoog-

• Prettige woonlocatie: uw nieuwe woning ligt dichtbij alle

waardig geïsoleerd en luchtdicht, duurzaam en energieneutraal

faciliteiten in Sint Odiliënberg, Roermond en de omliggende

Een VitaalWoning is interessant als u nadenkt over hoe u wilt

gebouwd. De zonnepanelen op uw dak produceren zoveel

plaatsen en de natuurgebieden het Munnichsbos, de Linner-

wonen in een volgende levensfase. Een prettige woonlocatie,

elektriciteit als u in de woning verbruikt. De ultramoderne

heide, Mortelshof en de Meinweg.

snelle, onderhoudsarme nieuwbouw, energieneutraal,

technologie zorgt voor een optimaal energieverbruik, dat u op

meebewegend in uw leefbehoeften, een zeer aantrekkelijke

elk moment kunt aflezen via het domoticasysteem. Voor de

aankoopprijs, ruim en licht in opzet, een aangelegde tuin met

verwarming, het warme water en de ventilatie zijn er een

aanschaf, maar ook tijdens het wonen bijzonder aantrekkelijk

terras, ... Wat wenst u nog meer in een woning?

warmte terugwininstallatie (WTW) en luchtwarmtepomp, die

in prijs. Vraag de makelaar om meer informatie.

• Aantrekkelijk geprijsd: de VitaalWoning is niet alleen in de

slim gebruikmaken van het temperatuurverschil binnen en
Daarom is leven in een VitaalWoning zo prettig:

buiten de woning. Deze combinatie maakt dat u uw energielasten tot nul kunt reduceren, terwijl het klimaat in uw

• Ruim: woningtype 1: ca. 115 m² woonoppervlakte, ca. 20 m²

woning zeer behaaglijk is. U verwarmt, ventileert en kookt met

carport en een omheinde, onderhoudsarme tuin van ca. 34 m²,

de elektriciteit die u zelf opwekt. Zonder gasaansluiting voldoet

inclusief terras.

de woning bovendien aan de nieuwste woningregels van 2020.

Woningtype 2: ca. 140 m² woonoppervlakte, met een inpandige

De technische installaties worden online gemonitord, waardoor

garage of derde slaapkamer, een dubbele carport van ca. 35 m²

eventuele storingen op afstand verholpen kunnen worden.

en een tuinoppervlakte van ca. 200 m².
• Snel beschikbaar: de woning wordt volledig vooraf
• Licht: grote ruiten, uitgevoerd in dubbel, hoog rendementsglas,
zorgen voor een royale lichtinval en een prettige woonbeleving.

gefabriceerd in onze fabriek, in delen naar de woonlocatie
getransporteerd en vervolgens ter plaatse gemonteerd.
Daardoor mag u rekenen op een aanzienlijk kortere bouwtijd

• Comfortabel: de woning is gebouwd met onderhoudsarme

vergeleken met traditionele bouwmethoden en beperkt u uw

materialen en wordt met een onderhoudscontract voor de

(dubbele) woonlasten tot het minimum. Bovendien is deze

geïntegreerde technische installaties geleverd. Daardoor heeft

manier van bouwen niet alleen snel, maar ook bijzonder

u er geen omkijken naar, waardoor u alle tijd heeft om te

milieubewust.

genieten van het leven1. Via de huisautomatisering (domotica)
kunt u communiceren met familie, vrienden of verzorgers

• Compleet: uw VitaalWoning wordt inclusief zeer complete

buiten het huis, als u behoefte aan ondersteuning heeft.

basisvoorzieningen, vloeren, wanden en buitenruimte

Om u nog meer te ondersteunen in uw leefgemak, kunt u het

opgeleverd. Wanden en vloeren zijn gereed voor een afwerking

systeem uitbreiden met intelligente modules naar keuze.

in uw persoonlijke smaak. Deze opzet geeft u de maximale
flexibiliteit om van de VitaalWoning uw eigen thuis te maken.
De keuken is voorzien van alle aansluitpunten voor apparatuur
van optioneel uw eigen favoriete merk. De badkamer en het
toilet zijn ingericht met sanitair en accessoires van A-merken en
ook de gebruikte technische installaties zijn van de beste
kwaliteit. De oprit en de tuin worden voor u beklinkerd en

1 Gebaseerd op een gemiddeld jaarlijks verbruik van een tweepersoonshuishouden, exclusief het gebruik van een elektrische auto. U kunt optioneel
naar wens meer zonnepanelen laten plaatsen.

aangelegd, inclusief terras, omheining, gras en buitenverlichting.
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Welkom in uw VitaalWoning

De wanden van de badkamer zijn volledig betegeld in een
stijlvolle, witte of grijze tegel en combineren mooi met de

Als u aankomt bij uw VitaalWoning (woningtype 1), loopt u over

antracieten anti-slip gietvloer. De royale, witte wastafel met

de oprit met carport naar de voordeur. Via de voordeur betreedt

mengkraan is geplaatst in een stijlvol badkamermeubel met een

u de compacte entreehal. Hier bevinden zich de deur naar de

grote spiegel en geïntegreerde led-verlichting. Naast de wastafel

woon-kamer, het eerste toilet2, de binnendeur naar de berging

vindt u een stopcontact. U stapt moeiteloos in de inloopdouche

en de meterkast (met slimme meter, de watermeter en de

met eco-mengkraan, RVS afvoergoot en douchewand in glas.

computer voor de domotica). De volledige woning is voorzien van

Uw handdoeken droogt en verwarmt u op de elektrische

vloerverwarming.

designradiator.

De lichte woonkamer met open eilandkeuken kijkt uit

Twee slaapkamers met tuinzicht

op de tuin

Terug in de hal, neemt u een kijkje in de twee slaapkamers.

In de entreehal opent u de deur naar de woonkamer. Daar is

Deze kijken net als de eetkamer uit op de tuin, waardoor u

ruimte voor een gezellige zithoek en eethoek. De openslaande

verzekerd bent van alle rust en privacy. Natuurlijk staat het u vrij

terrasdeuren naar de tuin en het raam aan de voorzijde van de

om één van deze kamers als werk- of hobbykamer te gebruiken.

woonkamer zorgen voor een prettige lichtinval in de gehele

Door de tussenwand niet te laten plaatsen, maakt u er eenvoudig

ruimte. De open keuken met kookeiland ligt om de hoek van de

een royale master bedroom van, eventueel met een door u zelf

L-vormige woonkamer. Uiteraard heeft u alle vrijheid om te kiezen

te plaatsen dressing.

in de afwerking van uw droomkeuken. Kastdeuren zijn standaard
uitgevoerd in wit. Het keukenblok is afgedekt met een duurzaam,

De berging is toegankelijk vanuit het huis en via de oprit

antraciet kunststof blad en omvat een inductie kookplaat (60 cm),

De berging bereikt u zowel via de entreehal bij de voordeur, als

een geïntegreerde vaatwasser, een RVS spoelbak en een keuken-

via een tweede, extra brede buitendeur naast de voordeur. Dit is

mengkraan in chroom. Boven het kookeiland hangt een eiland-

een heel praktische ruimte. U vindt er een wit keukenblokje met

afzuigkap in RVS (90 cm). De inbouwkoelkast is tegen de achter-

twee bergkastjes, een warm- en koudwaterkraan en een spoelbak.

Ook aan de eventuele aansluiting van een laadpaal voor uw

wand geplaatst. Hier kunt - u indien gewenst - ook een

Ook zijn de aansluitingen voor de wasmachine en de droger al

elektrische wagen is al gedacht. Op de groenstrook voor het

bijkomende kastenwand laten plaatsen. De aansluitingen voor

voorzien. Er is een stopcontact, bijvoorbeeld voor het opladen

huis en in de achtertuin ligt gras. De oprit en het tuinterras zijn

bijvoorbeeld een combimagnetron, (stoom)oven of koffieapparaat

van uw elektrische fiets of scootmobiel. Ook bevinden zich hier de

bestraat met een klinker die past bij de uitstraling van het huis.

zijn voorzien, u kiest zelf of en welke apparatuur u erbij plaatst

omvormer van de zonnepanelen, de luchtwarmtepomp, de WTW-

De tuin is omheind met een stijlvolle afrastering en voorzien van

en of u bijvoorbeeld ook een extra breed werkblad wenst (tegen

installatie, het drukvat en de verdeler van de vloerverwarming.

een buitenkraan met afvoerputje en buitenverlichting.

geringe meerkosten).

Op uw telefoon, tablet of PC kunt u de prestaties van de geïnstalleerde technieken en de opbrengst van de zonnepanelen aflezen.

Woningtype 2

Een luxe badkamer met alle privacy

De berging biedt daarnaast plaats voor een wasrek of opbergkast,

Woningtype 2 is qua bouwmethode, hoge kwaliteit van bouw-

Vanuit de eetkamer leidt een aparte deur u naar een tweede hal.

tuinstoelen, koffers en de andere dingen die u graag opbergt.

materialen en gebruikte technieken hetzelfde als woningtype 1,
maar beschikt over een extra ruimte die u als garage of derde

Van hieruit heeft u toegang tot de badkamer met tweede toilet en
de twee slaapkamers.

2 Kijkt u voor technische specificaties van gebruikte merken en materialen
in het bijgesloten inlegvel.

Volledig aangelegde buitenruimte

slaapkamer kunt gebruiken, een bredere carport voor twee auto’s

Bij de oplevering van de woning zijn zowel de achtertuin als de

en een grotere woonoppervlakte. De aanleg van de tuin is niet

groenstrook aan de voorzijde van de woning al aangelegd. De

voorzien, waardoor u deze geheel naar eigen inzicht kunt

oprit onder de carport is beklinkerd en naast de voordeur is een

inrichten.

buitenlicht voorzien.
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VitaalWoning: een innovatief woonconcept

Duurzaamheid in vogelvlucht
Qua installatietechnieken vindt u in de woning:

Uw VitaalWoning is uniek en innovatief. Dankzij de zonnepanelen, warmtepomp en WTW en de slimme bouwwijze is de

• De zonnepanelen, die zijn gemonteerd op het dak van de

woning volledig zelfvoorzienend in de energievoorziening.

carport boven de oprit en deels boven het platte dak van

Hierdoor daalt uw energiefactuur tot nul. Het huis is luchtdicht

de woning. De omvormer bevindt zich in de berging in de

geïsoleerd en wordt continu voorzien van verse lucht, die naar

techniekkast.

behoefte wordt gekoeld of verwarmd door de efficiënte warmte
terugwininstallatie. De warmtepomp verwarmt uw woning en

• De warmte terugwininstallatie (WTW), voor een constante

uw water. Er is geen gasaansluiting, waardoor u al direct voldoet

toevoer van verse lucht in de woning via de ventilatie, zonder

aan de nieuwste bouwvoorschriften.

dat daarbij warmte verloren gaat of onnodig veel energie
gebruikt wordt. Dit apparaat balanceert de temperatuur van

Uw VitaalWoning is vliegensvlug beschikbaar

de aan- en afgevoerde verse lucht. In de winter wordt de

en duurzaam gebouwd

warmte van de afgevoerde lucht gebruikt om de van buiten

De bijzondere bouwwijze maakt uw VitaalWoning nóg

aangevoerde koudere lucht te verwarmen. Eenmaal gecreëerde

interessanter. Het huis bestaat uit losse componenten die vooraf

warmte wordt dus optimaal hergebruikt. De benodigde lucht-

volledig zijn samengesteld in de fabriek. In elk onderdeel zijn op

hoeveelheid wordt op twee plaatsen in de woning automatisch

esthetische wijze de nodige technieken in wanden en plafonds

geregeld door de CO2-regeling. Hierdoor bent u altijd verzekerd

verwerkt, op een zodanige manier dat ze altijd bereikbaar blijven

van een goede luchtkwaliteit.

voor onderhoud. De delen worden vervolgens vliegensvlug op
een paalfundering op de woonlocatie geplaatst en gemonteerd.

• De luchtwarmtepomp, voor uw verwarming en uw warme

U kunt daardoor al snel na aanvang van de bouw wonen in uw

water. Eenmaal gecreëerde warmte wordt dus optimaal

nieuwe huis. Deze aanpak zorgt voor de hoogste kwaliteit en de

hergebruikt én u heeft geen gas meer nodig!

laagst mogelijke kosten, met een zeer aantrekkelijke aanschafprijs
en lage woonlasten. Ook is deze manier van bouwen erg duur-

• De vloerverwarming, deze is geplaatst onder de cementdekvloer

zaam: materialen en arbeid worden zeer efficiënt gebruikt.

van de woonkamer, keuken, badkamer, slaapkamers, berging en

Dit zorgt voor een lagere milieubelasting, minder transport en

hal. De temperatuur stelt u centraal in via de klokthermostaat in

afval. Met ruim 82% minder CO2-uitstoot dan een traditioneel

de woonkamer. Optioneel kunt u aparte temperatuurzones

gebouwd nieuwbouwhuis en een EPC van maximaal 0 heeft uw

laten voorzien.

VitaalWoning een zeer beperkte ecologische voetafdruk.
Dat geeft u toch een fijn gevoel?!

• De domotica, waarmee de VitaalWoning u ondersteunt in uw
leefcomfort. Met het ONE Smart Control domoticasysteem kunt
u tegelijkertijd ook de verschillende installaties bedienen en de
werking ervan bijhouden. Een ander voordeel is dat storingen
op afstand verholpen kunnen worden. Ook kan u uw wooncomfort nog verder vergroten door extra modules te installeren
voor zorg, beveiliging en bediening. De woning wordt inclusief
onderhoudscontract opgeleverd om u optimaal van dienst te
kunnen zijn.

Genieten van het leven in een energieneutrale woning | VitaalWoning
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Personaliseringsmogelijkheden van uw
VitaalWoning
Uw VitaalWoning is ontworpen voor een zo groot mogelijk woonen leefcomfort. Als u de afwerking van de woning een persoonlijke
toets wilt geven, kan dat bijvoorbeeld met:
• bijkomende keukenapparatuur (bijvoorbeeld een combimagnetron, (stoom)oven of koffieapparaat),
• een grotere kastenwand in de keuken,
• een andere kleur vloer of wandtegel in toilet of badkamer3,
• uw eigen vloer- of wandbekleding,
• de plaatsing van zonwering,
• separate zones in de vloerverwarming, zodat u de temperatuur
per ruimte kunt instellen,
• extra modules voor het ONE Smart Control domoticasysteem,
die u ondersteunen in uw manier van leven (zie volgende
pagina voor de mogelijkheden).
Informeer bij de makelaar naar de mogelijkheden.

3 Personalisering van de afwerking door de projectontwikkelaar leidt
tot meerkosten.

Genieten van het leven in een energieneutrale woning | VitaalWoning
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Uw VitaalWoning ondersteunt u in uw
leefcomfort

Klimaat

Energiebesparing

ONE Smart Control bestuurt de verwarming en de ventilatie op

Ook al is uw VitaalWoning energieneutraal, energiebesparing

slimme wijze. Heeft u bezoek en zijn er meer personen in de

blijft interessant. Het domoticasysteem monitort niet alleen de

Met de technologie van vandaag, kan uw woning u méér bieden

woning dan gebruikelijk? Dan zorgt de ventilatie automatisch

opbrengst van de zonnepanelen en uw energieverbruik. U kunt

dan enkel een fijne woonomgeving. Afhankelijk van uw wensen

voor voldoende verse lucht. Na installatie van optionele modules,

het ook gebruiken om energie te besparen. Bijvoorbeeld door de

en behoeften, kan de VitaalWoning u slim ondersteunen. De basis

bedieningen en eventuele temperatuursensoren, bestuurt

eco-stand te gebruiken. Daarmee gaan in één klik alle lichten uit,

hiervoor is het ONE Smart Control domoticasysteem, dat u bedient

de huisautomatisering de verschillende verwarmingszones,

worden alle apparaten in sluimerstand volledig uitgeschakeld en

via uw smartphone, tablet, of drukknoppen in de woning.

gordijnen of zonneschermen om de stralingswarmte van de zon

blijven enkel de toestellen werken die echt nodig zijn. Heel handig

te laten helpen bij de verwarming van het huis, volgens uw eigen

als u het huis verlaat, of als u gaat slapen.

De volgende standaardfuncties zijn voorzien:

voorkeuren.

• monitoring van de zonnepanelen, de warmte terugwin-

Onderhoudscontract
Beveiliging

Voor een optimale prestatie van de zonnepanelen, de

Ook voor een veilig gevoel doet u een beroep op uw

luchtwarmtepomp, de warmte terugwininstallatie en

huisautomatisering. Met een optionele module sluit u snel een

het domoticasysteem en de garantie op de gebruikte

alarmsysteem aan. Of wat denkt u van een camera met gezichts-

onderdelen, wordt uw VitaalWoning opgeleverd inclusief een

herkenning bij de voordeur, voor een veilige toegang en de

onderhoudscontract met een 24 uurdienst voor eventuele

Automatiseer uw huis voor meer comfort, veiligheid

mogelijkheid om via uw smartphone de gast te zien en te spreken,

calamiteiten (incl. jaarlijks vervangen van filters WTW en

en energiebesparing

ook als u niet thuis bent? Ook kunt u een toegangscode geven aan

onderhoud warmtepomp, excl. vervangen van onderdelen buiten

Voor een nog groter leefcomfort, kunt u de automatisering van

bijvoorbeeld de poetsvrouw, die alleen op een bepaalde dag of

de garantieperiode).

uw huis verder uitbreiden, zodat het helemaal aansluit bij uw

tijdstip werkt. Of misschien vindt u een paniekknop interessant,

persoonlijke behoeften.

om bij een mogelijke calamiteit direct te reageren en hulp in te

installatie, de luchtwarmtepomp en de verwarmingsinstallatie,
• doorsturen van meldingen naar personen en organisaties
buiten de woning (via internet),
• basiscomputer om uw volledige woning te automatiseren.

roepen? Ook is het mogelijk om een bewegingssensor aan het

Financiering voor senioren

Verlichting en verduistering

systeem te koppelen, die een signaal naar uw familie stuurt als

Deel uw woning in verlichtingszones in, met verschillende sferen,

u – bijvoorbeeld door een val – langere tijd niet beweegt in een

Als u AOW ontvangt of binnen 10 jaar de AOW-leeftijd bereikt,

dimmogelijkheid, automatische in- en uitschakeling van lampen

ruimte. Een andere praktische mogelijkheid is om ONE Smart

kunt u te maken krijgen met aangescherpte financieringsregels.

zodra het buiten donker of licht wordt, uitschakeling van alle

Control uw huis te laten ‘bedienen’ tijdens uw afwezigheid.

Voor een veilige en verantwoorde hypotheek met een lage rente,

verlichting ineens bij het slapen gaan of het verlaten van het huis,

Gordijnen gaan open en dicht en de verlichting gaat aan en uit,

goede voorwaarden en indien mogelijk NHG brengen wij u graag

bewegingsmelders. Eenvoudig te bedienen via een app op uw

net alsof u thuis bent. En hebt u voor het weggaan vergeten om de

in contact met een deskundige hypotheekadviseur..

smartphone of tablet en de gewone lichtschakelaars in huis.

oven of het strijkijzer uit te zetten? Dan doet u dat eenvoudig via

Op dezelfde manier bedient u gordijnen, zonwering of luifels.

uw smartphone, waar u ook bent.

U kunt deze functie zelfs koppelen aan de weersverwachting,
zodat u een bericht krijgt als er slecht weer verwacht wordt.
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Realisatie: www.diamediaminds.com

www.vitaalwoning.nl

AB & P Vaassen

Wilt u ook wonen in een VitaalWoning?

Roersingel 6, 6041 KX Roermond

Neem dan contact op met:

tel. 0475 331 133
info@vaassen.nl

Aan de inhoud van deze brochure, inclusief tekeningen,

www.vaassen.nl

teksten en impressies kunt u geen rechten ontlenen.

