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Specificatiefolder en opties rij- en hoekwoningen St. Isidorushoeve 

Contactgegevens aannemer Woningborg Contactgegevens ontwikkelaar Contactgegevens makelaar

Saterslo Bouw Woningborggroep Tophuus.nl Thoma Post
Drosteweg 28 Tielweg 24 Beusemkolkweg 16 Koningsplein 11

7597 MG Saasveld 2803 PK Gouda 7634 PA Tilligte 7512 KZ Enschede
M: info@saterslobouw.nl M: info@woningborggroep,nl M: info@Tophuus.nl M: enschede@thomapost.nl
W: www.saterslobouw.nl W: www.woningborggroep.nl W: www.tophuus.nl W: www.thomapost.nl

T: 074-3494022 T: 0182-580004 Mob. 06 42 72 13 45 T: 053 43 40 038

Mob: 06 34 10 18 08
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2. Inleiding.   

Tophuus heeft vier fraaie tophuizen gebouwd in het Twentse dorp Sint Isidorushoeve. Binnenkort gaan we er nog zes bouwen. Een nieuwe 
woning van Tophuus.nl in De Hoeve staat voor prettig wonen op een eigen plek, kwaliteit, geluk en genieten. 

U kunt nu ook in aanmerking komen voor een prachtig en degelijk Twents Tophuus. Deze woningen hebben een hoge kwaliteit, een luxe 
uitstraling en een gunstige prijs vanaf € 178.500,-. Ze liggen aan de rand van het dorp en hebben een mooi uitzicht op een wadi. Op z'n 
Twents zeggen we dan: ’n stee woar’j thoes könt veul’n. 

In deze brochure van tophuus.nl vindt u de beschrijving en een impressie van de geschakelde rij- en hoekwoningen in Sint Isidorushoeve. 
Eerst geven wij u een sfeerimpressie van de rij- en hoekwoningen. Wij geven daarna de gevelbeelden, indeling en de prijs weer. Tevens 
leest u hoe wij de woning opleveren en welke (meerwerk)opties er mogelijk zijn. Vervolgens gaan we in op de locatie en het bouwproces. 
Tenslotte geven we contactinfo en andere relevante info weer. 
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3. Impressie 

Hiernaast ziet u een impressie van de zes 
prachtige geschakelde rij- en hoekwoningen.  

De hoekwoningen bieden voldoende ruimte 
om een garage of een carport naast de 
woning te (laten) bouwen.  

De hoekwoningen hebben een een inhoud 
van 459m3 en de tussenwoningen hebben een 
inhoud 436m3.  

De hoekwoningen worden gebouwd op ruime 
kavels en kijken schuin naar voren uit over 
een wadi aan de overkant. De wadi ligt in 
een groene parkachtige omgeving.  

De ligging ten opzichte van de zon is als 
volgt: de voorgevels liggen op het zuid-
oosten en de achtergevels op het noord-
westen.  

Dit is met recht ’n stee woar’j thoes könt 
veul’n. 
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4. Gevelbeeld 
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5. Indeling  

Begane grond 
(van woning 1 en 2) 
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Eerste verdieping 
(van woning 1 en 2) 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Zolder 
(van woning 1 en 2) 

Pg.  9



 

Tophuus.nl
De indeling van woning 1 is gelijk aan die van 6, maar de indeling van woning is wel gespiegeld. De indeling van woning 2 is gelijk 
aan die van woning 4. Daarnaast is de indeling van woning 2 gelijk aan die van 3 en 5, maar de indelingen van de woningen 3 en 
5 zijn gespiegeld.  
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6. Woningtypen, oppervlaktes, inhoud en prijzen 

Bouwnummer Woningtype Woonoppervlakte 
in m2

Kaveloppervlakte 
in m2

Inhoud 
in m3

Verkoopprijs k.k.

1 hoekwoning 122,5 226 459 € 205.896,-

2 tussenwoning 121,8 141 436 € 179.429,-

3 tussenwoning 121,8 141 436 € 178.500,-

4 tussenwoning 121,8 141 436 €  178.500,-

5 tussenwoning 121,8 150 436 € 178.930,-

6 hoekwoning 122,5 269 459 € 217.922,-
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7. Locatie 

De woningen bouwen we in de groene uitbreidingslocatie Noaberweerd. 
Deze nieuwe bouwlocatie ligt aan de rand van het dorp ten noord-
oosten van de Goorsestraat. De Noaberweerd is een prachtige plek waar 
je je thuis kunt voelen. Op z'n Twents zeggen we dan: ’n stee woar’j 
thoes könt veul’n. 

Sint Isidorushoeve 

Sint Isidorushoeve is een kerkdorp dat even buiten Haaksbergen aan 
weerszijden van de weg naar Goor ligt. Er wonen ongeveer 1300 
inwoners. Het dorp is relatief jong. Het is ontstaan rond de rooms 
katholieke kerk van dezelfde naam die hier in 1927 is neergezet (Sint 
Isidorus is de patroonheilige van de boeren). 

 
Noabers onder elkaar in Sint Isidorushoeve 

De Hoeve, zoals het dorp in de volksmond genoemd wordt, kent net als de meeste kleinere dorpen een hecht sociaal leven. Het 
is een klein Twentse dop dat toch mooie voorzieningen heeft zoals het sportpark en het gemeenschapshuis 't Meuken. Er zijn 
nog prachtige tradities en gebruiken. Zo is het jaarlijkse zomerfeest met Hemelvaart in de regio inmiddels echt een begrip 
geworden. Naast het gemeenschapshuis - met sporthal - kent De Hoeve een roomskatholieke kerk met sociaal centrum,  
roomskatholieke basisschool, voetbalaccommodatie, tennisaccommodatie en (open) manege.  

Bereikbaarheid 
Het dorp Sint Isidorushoeve ligt dicht bij Haaksbergen en Hengelo. Op een steenworp afstand heeft u alle voorzieningen van een 
grote stad, maar u woont toch heerlijk buitenaf in een typisch Twents dorp. Ook de A1 ligt relatief dichtbij.   
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8. Stappenplan  
Tijdens het aankoopproces van uw nieuwbouwwoning krijgt u te maken met vier fases. Dit zijn de verkoopfase, contractfase, 
voorbereidingsfase en de uitvoeringsfase. Hier onder lichten wij de fases nader toe.  

Verkoopfase  
In de verkoopfase heeft u uitsluitend contact met Thoma Post makelaars. De contactgegevens van Thoma Pst zijn:  

Koningsplein 11        T: 053 43 40 038  
7512 KZ Enschede   Mob: 06 34 10 18 08  
M: enschede@thomapost.nl    W: www.thomapost.nl 

Contractfase  
In deze fase vragen wij u om uw keuzes kenbaar te maken. De voorbereidings-, ruwbouw- en afbouwopties kunt u schriftelijk kenbaar 
maken door, na het tekenen van de koop- en aannemingsovereenkomst, de keuzelijst door te lezen en met potlood uw wensen aan te 
kruisen op de opdrachtformulieren. Vervolgens wordt u door ons uitgenodigd voor een gesprek waar de keuzemogelijkheden en andere 
zaken rondom uw nieuwe woning aan de orde komen. Nadat de ruwbouwopties zijn vastgelegd kunt u afspraken maken met de showroom 
voor sanitair tegelwerk en eventueel de keuken. 

Voorbereidingsfase  
In de voorbereidingsfase begeleidt de kopersbegeleider u bij het vastleggen van uw keuzes en hij zal u tijdens de bouw ook informeren over 
de voortgang van de bouwwerkzaamheden.  

Uitvoeringsfase  
U krijgt tijdens de bouwperiode een aantal keer een nieuwsbrief om u te informeren over de voortgang van de bouw, prognose oplevering 
en andere aan de bouw gerelateerde onderwerpen.  

Tijdens de bouwperiode stellen wij u in de gelegenheid uw woning te bezichtigen en eventueel maten in te meten. U krijgt hiervoor een 
schriftelijke uitnodiging. Deze uitnodiging krijgt u als de afbouw is begonnen en er een veilige situatie op de bouw is. Buiten deze 
georganiseerde kijkmiddag om, is het niet toegestaan het bouwterrein te betreden. Dit klinkt heel streng maar dit is voor uw eigen 
veiligheid. 

Pg.  14

mailto:enschede@thomapost.nl
http://www.thomapost.nl


 

Tophuus.nl
9. Specificatie (standaard) 

Hieronder is aangegeven hoe de woningen worden opgeleverd.  

standaard niet standaard

Hang- en sluitwerk x

Schilderwerk kozijnen x

Plafondafwerking spackspuitwerk (op betonnen plafonds) x

CV-installatie met radiatoren (aangelegd conform geldende normen /bouwbesluit) x

Waterinstallatie (aangelegd conform geldende normen / bouwbesluit) x

Electra-installatie (aangelegd conform NEN 1010) x

Mechanische installatie (aangelegd conform gelden normen / bouwbesluit) x

Sanitair (wasbtafel, wc) x

Tegelwanden in sanitaire ruimte x

Keuken x

Vrijstaande berging x

Tegelpaden buiten x

EPC conform geldende bouwbesluit (0,4).
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10. Opties 

Uw woning maakt deel uit van een projectmatige bouw. Om de bouw van deze woningen zo spoedig mogelijk te laten verlopen, hebben wij 
enkele standaard opties uitgewerkt die passen in het bouwsysteem en de bouwplannen. Wellicht heeft u ook nog individuele wensen, welk 
niet door ons zijn opgenomen in de optielijst. Deze wensen kunt u tijdens het gesprek met de kopersbegeleider van Tophuus kenbaar 
maken. De kopersbegeleider zal dan beoordelen of uw wen technisch uitvoerbaar is, voldoet aan de regelgeving en welke prijsconsequentie 
het geeft. 

De optielijst  

Er is met zorg een optielijst samengesteld, op basis van bouwkundige- en installatietechnische meerwerkopties, die van toepassing zijn op 
uw toekomstige woning. Deze lijst bied u de mogelijkheid uw woning aan te passen aan uw persoonlijke wensen.  

De optielijst krijgt u van de makelaar. In een separate lijst hebben wij de prijzen van de verschillende opties aangegeven. In de optielijst 
hebben wij een breed pakket van keuzemogelijkheden omschreven. Ook met de beschreven keuken-, sanitair- en tegelprocedure willen wij 
zoveel mogelijk tegemoet komen aan uw persoonlijke wensen. 

Veel van deze keuzes moeten al in een vroeg stadium van het bouwproces bekend zijn. Vaak zelfs al voor de eerste spade de grond in gaat. 
Dit heeft te maken met de voorbereidingen en de levertijden van materialen en geprefabriceerde elementen die worden beïnvloed door uw 
keuzes. We bepalen per fase (voorbereiding, ruwbouw en afbouw) de uiterste sluitingsdatum. Dit betekent tegelijkertijd dat na deze  
sluitingsdatum de betreffende keuzes niet meer mogelijk zijn. De voortgang van het bouwproces komt anders in gevaar. Wij vragen uw 
begrip hiervoor.  

De keuzemogelijkheden zijn opgesplitst in 3 fases:  

- voorbereidingsopties  

- ruwbouwopties   

- afbouwopties  

Pg.  16



 

Tophuus.nl
Opdrachtformulier 

Wij vragen u tijdig de door u gewenste keuzes aan te leveren. Ook als het om opties gaat waar geen meerprijs aan verbonden is. De opties 
dienen voor de sluitingsdatum bij Tophuus te zijn aangegeven en aangeleverd via een door ons te verstrekken opdrachtformulier.   

Wachten tot de uiterste sluitingsdatum raden we u niet aan. De ervaring heeft ons geleerd dat u als koper de beschikbare tijd echt nodig 
heeft. De tijd die in beslag wordt genomen door het bezoeken van de showroom, het beoordelen, wijzigen en ondertekenen van offertes, 
onderling overleg e.d. wordt soms onderschat. 

Ook wij hebben tijd nodig om uw gegevens te verwerken in onze organisatie. Nadat wij uw opdrachtformulier hebben ontvangen, worden 
uw wensen in één opdrachtbevestiging verwerkt en ontvangt u dit overzicht zo snel mogelijk. Wij vragen u om dit overzicht binnen één 
week gecontroleerd en ondertekend aan ons terug te sturen.  

In de onderstaande keuzelijst staan verschillende keuzemogelijkheden voor uw woning. 
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Optielijst en opdrachtformulier

1. Opties voorbereidingsfase 

Keuze Optie 
nr.

Eenheid

100.1 Uitbouw 120 cm woningtype tussenwoning 
De uitbouw wordt voorzien van een platdak met daarop dakbedekking. Uitvoering en materialen 
conform de technische omschrijving. Positie als op verkooptekening aangegeven.

ST

100.2 Uitbouw 120 cm woningtype eindwoning      
De uitbouw wordt voorzien van een plat dak met daarop dakbedekking. Uitvoering en materialen 
conform de Technische omschrijving. Positie als op verkooptekening aangegeven.

 ST

100.3 Uitbouw 240 cm woningtype tussenwoning     
De uitbouw wordt voorzien van een platdak met daarop dakbedekking. Uitvoering en materialen 
conform de technische omschrijving. Positie als op verkooptekening aangegeven.

ST

100.4 Uitbouw 240 cm woningtype eindwoning      
De uitbouw wordt voorzien van een plat dak met daarop dakbedekking. Uitvoering en materialen 
conform de Technische omschrijving. Positie als op verkooptekening aangegeven.

ST

100.5 Dakkapel voordakvlak        
Positie en afmetingen als op optietekening aangegeven. De binnenzijde wordt afgetimmerd met 
het zelfde type beplating als het plaatmateriaal van de dakelementen. Voorzien van een 
kunststof kozijn ca. 1500 breed. In verband met de eisen aan de afstand van de rookgasafvoer en 
rioolontluchting tot gevelopeningen worden de leidingen onder het dakvlak verplaatst.

ST
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100.6 Dakkapel achterdakvlak       

Positie en afmetingen als op optietekening aangegeven. De binnenzijde wordt afgetimmerd met 
het zelfde type beplating als het plaatmateriaal van de dakelementen. Voorzien van een kunstof 
kozijn ca. 1500 breed. Verder blijft de binnenzijde onafgewerkt. In verband met eisen aan de 
afstand van rookgasafvoer en rioolontluchting tot gevelopeningen worden de leidingen onder het 
dak verplaatst.

ST

100.7 Dakvenster 114 x 118 cm voordakvlak      
Type Velux GGL SK06. De binnenzijde wordt afgetimmerd met het zelfde type beplating als het 
plaatmateriaal van de dakelementen. De aftimmering wordt niet geschilderd.

ST

100.8 Dakvenster 114 x 118 cm achterdakvlak     
Type Velux GGL SK06. De binnenzijde wordt afgetimmerd met het zelfde type beplating als het 
plaatmateriaal van de dakelementen. De aftimmering wordt niet geschilderd.

 ST
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2. Opties ruwbouwfase

100.9 Dubbele tuindeuren achtergevel met 2 zijlichten     
De basis gevelkozijnen worden vervangen door dubbele tuindeuren met zijlichten. Totale breedte 
circa 380 cm. Uitvoering als op verkooptekening aangegeven.

ST

100.10 Dubbele tuindeuren achtergevel i.p.v. standaard kozijn in de achtergevel 
De basis gevelkozijnen worden vervangen door dubbele tuindeuren. 

ST

100.11 Schuifpui in de achtergevel      
De basis gevelkozijnen worden vervangen door dubbele tuindeuren met zijlichten. Totale breedte 
circa 380 cm. Uitvoering als op verkooptekening aangegeven.

ST

100.12 Erker aan de kopgevel van een eindwoning      
Aan de kopgevel van de woning word een erker geplaatst met een ca. afmeting van 
3200x1200x2700mm met een borstwering van 800 mm. De erker wordt aan de binnenzijde 
afgewerkt conform afwerkstaat van de woning. De kozijnen worden voorzien van geïsoleerde 
beglazing. Het dak word voorzien van isolatie en dakbedekking.  

 ST

100.13 Gemetselde garage met betonvloer aan hoekwoning (3.5 m bij 6m)   
Plat dak met dakbedekking, betimmering door middel van garantie plex  
uitgevoerd.  

ST

100.14 Houten carport gekoppeld aan de kopgevel 
Plat dak met dakbedekking en geheel afgetimmerd met garantie plex.                           

ST

100.15 Condensdrogeraansluiting       
Extra enkele wandcontactdoos op een aparte groep en een T-stuk op de afvoer van de wasmachine 
op zolder.

ST
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100.16 Drogeraansluiting         

Extra enkele wandcontactdoos op een aparte groep en een dakdoorvoer ten behoeve van een 
wasdroger.

ST

100.17 Buitenkraan aan de voorgevel     
Buitenkraan wordt uitgevoerd met gevelkom en sleutelbediening. 
op circa 600mm+ vloerniveau. Voorzien van een stop/tapkraan 
in de meterkast en een putje. 

 ST

100.18 Buitenkraan aan de achtergevel       
Buitenkraan wordt uitgevoerd met gevelkom en sleutelbediening. 
op circa 600mm+ vloerniveau. Voorzien van een stop/tapkraan 
in de meterkast en een putje. 

ST

100.19 Dubbele opbouw spatwaterdichte wandcontactdoos achtergevel    
Hoogte circa 60 cm boven vloerniveau. 

 ST
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3. Opties Afbouwfase

100.22 Binnenkozijn uitvoeren zonder bovenlicht     
Het laten vervallen van het bovenlicht boven de binnendeur en het 
doorzetten van de binnenwand boven het kozijn. Meerprijs per kozijn.

ST

100.23 Tegelpakket        
U maakt een keuze uit het basis tegelpakket. (te zien in de showroom)

100.24 Sanitair 
Basis sanitairpakket.        
U kiest voor het basis sanitair en de basis indeling (te zien in de showroom).

100.25 Badkamer en toiletruimte casco opleveren   
Het sanitair en tegelwerk in badkamer en toiletruimte vervalt. Het wandelement van de voorzijde 
van de leidingschacht wordt los geleverd. De dekvloer in de badkamer vervalt. De leidingsleuven in 
de constructievloeren blijven gedeeltelijk open om leidingwerk evt. aan te kunnen passen. De 
radiator vervalt en al het leidingwerk wordt op de standaardposities afgedopt aangebracht. Op de 
badkamer en toiletruimte is de beperkte Woningborg garantie- en waarborgregeling van toepassing.

ST

100.26 Het leveren van de keuken opstelling (Keller compleet)   . ST

100.27 Houten berging 3 meter bij 2.2 meter met tegelvloer en 1 wcd en lichtpunt      ST
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Opdrachtformulieren en sluitingsdata  

Zoals u in voorgaande hoofdstukken heeft kunnen lezen worden sluitingsdata gehanteerd voor het kiezen van meer- en minderwerk. 

De keuzemogelijkheden worden gerangschikt in drie groepen: voorbereiding, ruwbouw en afbouw. De voorbereidingsopties hebben meer 
voorbereidingstijd nodig dan de afbouwopties waardoor de sluitingsdatum voor de voorbereidingsopties eerder verstrijkt. Sluitingsdata zijn 
gekoppeld aan de beoogde startdatum voor de bouw. De datum voor start bouw is echter afhankelijk van de opschortende voorwaarden 
zoals in de koop-aannemingsovereenkomst staan omschreven. Zodra wij kunnen starten geven we u de exacte sluitingsdata door.  

•Sluitingsdatum voorbereidingsopties : 10 weken voor start bouw  

•Sluitingsdatum ruwbouwopties : 8 weken voor startbouw  

•Sluitingsdatum afbouwopties : 1 week na start bouw  

Buiten de optielijst zijn individuele woonwensen bespreekbaar. Deze moeten vooraf besproken worden of deze opties mogelijk zijn. Als wij 
de optielijst niet voor de sluitingsdatum van u hebben ontvangen, gaan wij er van uit dat u geen gebruikt wenst te maken van de 
aangegeven keuzemogelijkheden. Uw woning wordt dan zonder extra’s opgeleverd. Na de sluitingsdata kunt u helaas niets meer wijzigen.  

Facturering van het meer- en minderwerk  

De facturering van het meer- en minderwerk gebeurt door de aannemer. Opties in de koop-/aannemingsovereenkomst verwerkt worden in 
de betalingsregeling van de termijnen van de aanneemsom meegenomen. Bij het overige meerwerk wordt 25 % gedeclareerd bij opdracht 
en 75 % vlak voor oplevering van uw woning. Het meerwerk heeft een vaste prijs. Zo weet u van tevoren precies waar u aan toe bent. Bij 
alle prijzen die in de keuzelijst genoemd worden is 21 % BTW inbegrepen. Wanneer het BTW-tarief tijdens de bouw wijzigt, berekenen 
wij de wijziging aan u door.  

We vragen u het meerwerk (net als de overige termijnen) te betalen voor oplevering van uw woning. Eventueel 
minderwerk wordt voor oplevering aan u gecrediteerd. Houdt u er rekening mee dat de bank enkele dagen 
nodig heeft om de laatste termijn over te maken op ons rekeningnummer. Voorkom teleurstelling tijdens 
de oplevering door ervoor te zorgen dat u uw betaalopdracht op tijd bij uw bank inlevert.  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11. Nadere info 

Bezoeken bouwplaats  

De bouwplaats is niet toegankelijk voor bezoekers. Dit heeft alles te maken 
met uw eigen veiligheid en aansprakelijkheid van de aannemer, mocht er iets 
gebeuren. Wanneer u toch wenst de bouw te bezoeken willen wij u vragen 
contact op te nemen met de aannemer Saterslo Bouw.  
  

Oplevering  

De aannemer levert samen met u de woning op. Ongeveer zes weken voor de 
oplevering krijgt u bericht in welke week de voorschouw en oplevering 
plaatsvinden. Dit is een voorlopige mededeling. Ongeveer twee weken voor 
de oplevering krijgt u definitief bericht over de juiste datum en het tijdstip 
van de voorschouw en oplevering. Vanzelfsprekend mag u zich bij de 
oplevering laten adviseren door een bouwkundig adviseur, bijvoorbeeld door 
een medewerker van Vereniging Eigen Huis.  

Verzekering  

Wij wijzen u erop dat uw woning tot aan de oplevering door de aannemer is 
verzekerd. Hierna, dus vanaf dag van oplevering, dient uw eigen opstal- en 
inboedelverzekering in te gaan. 
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12. Disclaimer 
De specificaties van de woningen van Tophuus.nl zijn weergegeven in de brochure ‘Specificatiefolder en opties woningen De Hoeve'. In de  
brochure kunt u lezen wat wel en wat niet standaard geleverd wordt. Aan het beeldmateriaal en de teksten in deze brochure en op onze 
website en ander PR-materiaal kunt u geen rechten ontlenen. Voor de woningen moet de gemeente nog een omgevingsvergunning verlenen. 
Het kan zijn dat niet alles vergund wordt. Dit voorbehoudt maken wij bij de weergave op onze website en in de specificatiefolder.

In gevallen waarin iets onduidelijk is geldt de toelichting van de ontwikkelaar tophuus.nl en haar rechtmatige vertegenwoordigers. 

Aandachtspunten en beperkingen  

•Haarscheuren door bijvoorbeeld droog- en verhardingskrimp van bouwmaterialen, kunnen helaas niet worden uitgesloten of voorkomen. 
Voor de wanden van het toilet en de badkamer(boven het tegelwerk), die voorzien worden van spuitwerk, kan niet worden uitgesloten dat 
haarscheuren in het wandoppervlak zichtbaar worden. Deze haarscheuren kunnen ook optreden bij lijmnaden gasbeton (binnenwanden). 
Wanneer de hierboven genoemde haarscheuren optreden, geven deze geen aanleiding tot herstel.  

•Het kan zijn dat onder invloed van bouwvocht lichte verkleuringen optreden. Deze vallen niet onder de garantiebepalingen.  
•Werkzaamheden die in eigen beheer door u worden verzorgd, kunnen alleen na sleuteluitgifte c.q. oplevering van de woning door u  

worden uitgevoerd. Tijdens de bouw is hier geen gelegenheid voor.  
•Als u de wanden van uw woning wilt voorzien van behang of sierpleister, is het van belang dat u nog enkele voorbereidende 

werkzaamheden verricht. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld de verwijdering van kleine oneffenheden, het vullen van gaatjes, het 
stofvrij maken van de wanden en de behandeling van eventueel sterk zuigende ondergronden.  

•Houdt er rekening mee dat wanneer u na oplevering vroegtijdig spuitwerk of sierpleisterwerk aanbrengt, dit kan resulteren in het  
zichtbaar worden van krimpscheuren. Deze ontstaan door het opdrogen van het bouwvocht dat zich na oplevering nog in uw woning kan 
bevinden. In de handleiding van uw woning, die u bij oplevering ontvangt, kunt u meer lezen over hoe u het beste uw woning kunt  
droogstoken.  

•Het wordt afgeraden te spijkeren of te boren in de afwerkvloeren, vanwege de hierin verwerkte leidingen, denk aan water- en  
cv-leidingen.  

•Aan deze folder kunnen geen rechten ontleend worden.  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Dit is een project van: 

 

 

Contactgegevens aannemer Technische ontwikkeling Contactgegevens ontwikkelaar Contactgegevens makelaar

Saterslo Bouw Lassche Bouwregisseurs Tophuus.nl Thoma Post
Drosteweg 28 Beusemkolkweg 16 Beusemkolkweg 16 Koningsplein 11

7597 MG Saasveld 7634 PA Tilligte 7634 PA Tilligte 7512 KZ Enschede
M: info@saterslobouw.nl M: info@Tophuus.nl M: info@Tophuus.nl M: enschede@thomapost.nl
W: www.saterslobouw.nl W: www.tophuus.nl W: www.tophuus.nl W: www.thomapost.nl

T: 074-3494022 Mob. 06 42 72 13 45 Mob. 06 42 72 13 45 T: 053 43 40 038

Mob: 06 34 10 18 08
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