Akcros II
10 luxe en royale appartementen
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Omarm
het leven in Ro
Onweerstaanbare aantrekkingskracht
Wonen in Roermond, is kiezen voor kwaliteit van leven.
In een stad die het leven omarmt. Met zijn monumentale
centrum, charmante winkelstraten en sfeervolle
pleinen, altijd vol bedrijvigheid. Terwijl de rivier de Roer
zich door de stad slingert, langs het nieuwe stadspark,
en langs de terrasjes aan de Roerkade. Temidden van
de uitgestrekte Maasplassen en natuurgebieden. Het
geeft de stad een unieke sfeer die al eeuwenlang een
onweerstaanbare aantrekkingskracht uitoefent, op
zowel bezoekers als bewoners.
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Op slechts 2 m
inuten lopen ligt
de Roerkade en d
e Steenen Brug

“Ik kom hier
niet vandaan,
maar Roermond
heeft mijn
hart gestolen.”

ermond
Roerdelta: Wonen met uitzicht op de toekomst
Waar Maas en Roer rakelings langs elkaar stromen,
ontstaat een nieuwe stadswijk: Roerdelta. Maar hier
komt veel meer samen dan twee rivieren. Dankzij
het diverse woningaanbod wordt Roerdelta een
gevarieerde, levendige woonwijk. Met cultureel centrum
de ECI Cultuurfabriek als bruisend middelpunt. De
ontmoetingsplek bij uitstek is het stadspark, aan de
westrand van Roerdelta. Temidden van monumenten uit
het industriële verleden van de stad ontstaat hier een
nieuwe, dynamische woonomgeving, met de blik naar
de toekomst.
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Midden
in de stad
“Een goede film, een
theatervoorstelling,
een hapje eten of
wandelen in het
stadspark?
Je hoeft er nauwelijks
de straat voor uit!”

6

en toch in
Wonen in het culturele hart van Roermond

“In de stad wonen? Ja, maar niet in een buitenwijk, maar
echt midden in het leven. In Akcros heb je aan de ene
kant de binnenstad en aan de andere kant de Roer, de
Maas en het stadspark. Te voet of met de fiets ben je in
een oogwenk aan de Maasplassen, in het centrum van
Roermond of bij de ECI Cultuurfabriek.
En ook op je eigen balkon of terras is het optimaal
genieten van zon en buitenlucht. Met uitzicht op Parc
Akcros, de groene stadsoase midden in Roerdelta.”
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Akcros II

“Alle privacy op
uw terras of balkon...
En het stadspark als
achtertuin!”
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“Omringd door rust en
groen, met het bruisende
centrum om de hoek”

Akcros II:
wonen in het park
Aan de oever van de Roer verrijst hét stadspark van Roermond;
Parc Akcros. In dit park zullen straks in totaal drie kleinschalige
appartementengebouwen staan. Akcros II komt te liggen naast
de reeds gerealiseerde Akcros Residentie.
De bestaande monumentale bouwwerken ‘gebouw 1869’ en
de fabrieksschoorsteen worden in ere hersteld en maken deel
uit van het fraaie, groene park.
Akcros II ligt werkelijk waar perfect! Grenzend aan hartje
centrum met al haar voorzieningen en gezelligheid, zicht op
de Roer, omringd door groen en rust en met de ECI cultuurfabriek met theater, kunst, film én culinaire topklasse om de
hoek! En niet te vergeten de Maas met jachthaven en watersportfaciliteiten op slechts een steenworp afstand.
Alle ingrediënten zijn aanwezig die wonen op deze plek
fantastisch maken!
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“Alle ingrediënten zijn aanwezig
die wonen op deze plek
fantastisch maken!”
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De projectontwikkelaar aan het woord

“Het uitzicht is alsof je
naar een schilderij kijkt”
Akcros II is een bijzonder project voor ontwikkelingsmanager Joost Peeters
van SDK Vastgoed. “Ik zou er zelf zo willen wonen. Dat maakt het natuurlijk
extra interessant om aan te werken!”

Als iets een succes is, moet je er niet teveel aan veranderen, vindt Joost Peeters. Met dat
succes bedoelt hij de naastgelegen, vorig jaar gerealiseerde urban villa Residentie Akcros.
“Die appartementen waren buitengewoon in trek. We hebben bij de ontwikkeling van
Akcros II dan ook voortgebouwd op de geslaagde ervaringen met Residentie Akcros.”
Omliggende park
“Wat ik veel hoorde van bewoners van Residentie Akcros is dat ze het bijzonder
prettig vinden om op een steenworp van het stadscentrum te wonen en toch de
rust te hebben, bijna alsof je in een buitengebied woont. Ook een veelgehoord
pluspunt: je weet zeker dat in het omliggende park nooit wordt gebouwd. Een vrij
uitzicht is dus blijvend verzekerd!”
Dakterrassen
“Akcros II wordt het tweelingzusje van Residentie Akcros (Akcros I), maar niet
eeneiig. We hebben nuanceverschillen aangebracht, om het complex een eigen
karakter te geven, maar tegelijkertijd de samenhang met Akcros I te behouden.
Het gebouw is slanker geworden en ligt daardoor iets terug ten opzichte van haar
voorgangster. Hierdoor is meer ruimte voor de zon ontstaan. Bovendien hebben
de appartementen op de eerste woonlaag een eigen dakterras gekregen.”
Sculpturen in het groen
“Wat ik zelf het meest aansprekend vind aan het project? De combinatie comfort
en duurzaamheid. Door de toepassing van een warmtepomp kunnen
de appartementen middels comfortabele vloerverwarming heel energiezuinig verwarmd, maar ook gekoeld worden. Ook de warmwatervoorziening wordt gevoed door de warmtepomp. Een gasaansluiting is
niet meer noodzakelijk. De zonnepanelen op het dak dragen bij
aan lager (grijs) energieverbruik.
En de ligging is natuurlijk heel bijzonder. De Akcros-urban villa’s
liggen straks midden in het park, los van elkaar met een vrij
uitzicht. Als sculpturen in het groen. Het voormalige
fabriekspand ‘gebouw 1869’ is heel charmant in het park
opgenomen, als een relict uit het verleden. Daar kijk je
vanuit Akcros II mooi op uit. Het uitzicht is net alsof
je naar een schilderij kijkt.”
Geslaagde combinatie
“Wat het project voor mij extra bijzonder
maakt is de architectuur, die past helemaal bij
mijn eigen smaak. Het kleur- en materiaalgebruik
vind ik heel mooi. De donkere, warme steen, het
witte stucwerk en antracietkleurige hout. Een heel
geslaagde combinatie. Modern, maar allesbehalve kil.
Ik zou zo in elk van de appartementen willen wonen!”

Niet alleen de woonomgeving is perfect;

De woningen zijn
dat ook!
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Riante
exclusieve
APPARTEMENTEN AKCROS II

‘Een compact appartement met dakterras of
een riant penthouse? In Akcros II kiest u
de woonruimte die perfect bij u past.’
✔

Toplocatie in het stadspark Parc Akcros

✔

Cultuur, binnenstad en natuur om de hoek

✔

Ruim en zonnig balkon of terras op het westen
(oppervlakte tot wel 55 m2)

✔

Lichte woonkamer met open keuken

✔

Twee eigen parkeerplaatsen

✔

Luxe afwerking en ruime stelposten van keuken en sanitair
BEGANE GROND

Exclusief wonen... In het hart van Roerdelta
De tien appartementen tellende urban villa Akcros II
bezit een grote architectonische schoonheid en ligt
midden in stadspark Akcros.
De straatzijde kenmerkt zich door de donkere
genuanceerde metselwerk-gevel. Aan deze zijde
bevinden zich de eigen toegangsweg voor auto
en fiets naar het gebouw, en het voetpad naar
de entree.
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Op de begane grond bevinden zich ook alle
meterkasten van de woningen. De parkeergarage
wordt ontsloten middels een elektrisch bedienbare
sectionaalpoort.
Alle appartementen beschikken over twee privéparkeerplaatsen. Bij de meeste appartementen
liggen die beide in de afgesloten parkeergarage, bij

BEGANE GROND
ENTREE, FIETSENSTALLING, PARKEERPLAATSEN & BERGINGEN

enkele woningen ligt één van de parkeerplaatsen buiten op het
parkeerterrein (zie de woningbeschrijvingen).
De parkeergarage is ruim van opzet en aangenaam door
toetreding van daglicht. Uw ruime berging bevindt zich daar ook,
evenals een opstelplaats (met laadmogelijkheid) voor E-bikes.
Vanuit de garage loopt u via de centrale entree naar de lift die
u bij uw appartement brengt.

Heerlijk, a
ll
vrijheid om e ruimte, privacy e
n
te genieten
van het lev
en

A PPA R T EMEN T
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Buitengewoon wonen
Buitengewoon, dat is de omschrijving die nog het beste past bij appartementen 1 en 3. Maar liefst 132 m2 aan woonoppervlakte staat tot uw

Stadspark

beschikking. En dat is nog exclusief het dakterras van ruim 40 m2.
Hier heeft u alle ruimte om de gehele zomer te genieten van
het buitenleven! De appartementen zijn royaal van opzet en flexibel in
te delen. Ze zijn voorzien van twee grote slaapkamers met voldoende
kastruimte. De woonkamer met open keuken heeft een oppervlakte van
maar liefst 67 m2 met volop lichtinval en uitzicht aan twee zijden. Ook aan
opbergruimte zult u geen gebrek hebben met de centraal in de woning
gelegen inpandige berging.
Appartementen 1 en 3 bieden de mogelijkheid om de indeling van
de leefruimte af te stemmen op uw persoonlijke woonwensen. U kunt
ervoor kiezen om de open keuken te situeren aan de terraszijde,
of de keuken aan de andere kant te plaatsen. (Bekijk voor de andere
indeling de plattegrond op pagina 21). Zo ontstaat
een appartement dat u echt op het lijf is geschreven!
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1 E V ERDIEPING

Centrum

Woonoppervlakte: 132 m2
Terras: 40 m2
Parkeerplaatsen: 2, beide overdekt

PL AT T EGRO ND VA N A PPA R T EMEN T 1 O P D E 1 E V ER D IEPIN G
A PPA R T EMEN T 3 (1 E V ER D IEPIN G): GE SPIEGELD E VA R I A N T

schaal 1:100
17
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Genieten van het buitenleven

Stadspark

Een zeer praktisch ingedeeld appartement met een ronduit
indrukwekkende buitenruimte. Het dakterras meet namelijk
maar liefst 55 m2. Gelegen op het westen geniet u daar al in
de middag van de zon, en heeft u tevens lekker lang de zwoele
avondzon ter beschikking.
De woning heeft twee slaapkamers waarvan de riante master
bedroom met 19 m2 voldoende plaats biedt voor een inloopkast. De woonkamer is licht door de vele raampartijen en via
de schuifdeur loopt u zo het dakterras op met uitzicht op het
stadspark. Ook vanuit de slaapkamer heeft u toegang tot het
terras. Grenzend aan de ruime keuken ligt de inpandige berging, die daardoor uitstekend dienst kan doen als bijkeuken.
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1 E V ERDIEPING

Centrum

Woonoppervlakte: 110 m2
Terras: 55 m2
Parkeerplaatsen: 1 overdekt, 1 buiten

PL AT T EGRO ND VA N A PPA R T EMEN T 2 O P D E 1 E V ER D IEPIN G

schaal 1:100
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Alle ruimte voor uw persoonlijke woonwensen
Appartementen 4 en 6 bieden alle ruimte om te wonen zoals
u wilt. Met maar liefst 125 m2 aan woonoppervlakte en nog
eens 16 m2 op het heerlijke balkon met uitzicht op het park.
De appartementen zijn royaal van opzet en flexibel in te delen.
Ze zijn standaard voorzien van twee grote slaapkamers met
voldoende kastruimte. De zeer ruime woonkamer met open
keuken heeft volop lichtinval en uitzicht aan twee zijden. Aan
opbergruimte zult u ook geen gebrek hebben met de centraal
in de woning gelegen inpandige berging.
Bovendien heeft u de mogelijkheid om de indeling van de leefruimte af te stemmen op uw persoonlijke woonwensen. U kunt
ervoor kiezen om de open keuken te situeren aan de terraszijde, of de keuken aan de andere kant te plaatsen. (Bekijk voor
de andere indeling de plattegrond op pagina 17). Zo ontstaat
een appartement dat u echt op het lijf is geschreven!
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De buitenruimte is deels overdekt en steekt deels naar buiten,
wat zorgt voor een perfecte bezonning. Hier heeft u alle
ruimte om de gehele zomer te genieten van het buitenleven!

Stadspark

2 E V ERDIEPING

Centrum

Woonoppervlakte: 125 m2
Balkon: 16 m2
Parkeerplaatsen: 1 overdekt, 1 buiten

PL AT T EGRO ND VA N A PPA R T EMEN T 6 O P D E 2 E V ER D IEPIN G
A PPA R T EMEN T 4 (2 E V ER D IEPIN G): GE SPIEGELD E VA R I A N T

schaal 1:100
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Eigenzinnig en comfortabel

Stadspark

Een mooie en eigenzinnige woning met een optimale ruimtebenutting. Appartement 5 is het meest compact, maar biedt nog
altijd een aanzienlijke woonoppervlakte van 109 m2. De woning
heeft twee slaapkamers waarvan de riante master bedroom met
19 m2 voldoende plaats biedt voor een inloopkast.
In de lichte woonkamer heeft u door de grote raampartijen
volop contact met het balkon en de groene omgeving. Grenzend
aan de ruime keuken ligt de inpandige berging, die daardoor
uitstekend dienst kan doen als bijkeuken.
Het heerlijke balkon van maar liefst 15 m2 ligt op het westen.
Daardoor kunt u vanaf de middag al van de zon genieten en
heeft u tevens lekker lang de zwoele avondzon ter beschikking.
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2 E V ERDIEPING

Centrum

Woonoppervlakte: 109 m2
Balkon: 15 m2
Parkeerplaatsen: 1 overdekt, 1 buiten

PL AT T EGRO ND VA N A PPA R T EMEN T 5 O P D E 2 E V ER D IEPIN G

schaal 1:100
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t/m

Stadspark

Groot, groter, grootst
In elk van de vier penthouses van Akcros II heeft u met 181 m2
woonoppervlakte alle ruimte die u wenst. Deze woningen zijn
flexibel in te delen, maar tellen in de basis drie slaapkamers.
De riante master bedroom heeft zijn eigen badkamer.
Een tweede badkamer vindt u in de directe nabijheid van de
eveneens riante slaapkamers twee en drie. De ruime hal biedt
veel ruimte voor een grote garderobe. De woning heeft maar
liefs twee inpandige bergingen; één aparte voor de technische
installaties, en één voor uw terraskussens, proviant en klimaatkast. Sfeervol detail: alle penthouses bieden de mogelijkheid om
een gashaard te plaatsen. Speciaal daarvoor is een gasaansluiting
in de woningen aangebracht (die is immers niet nodig voor de
verwarming, dankzij de warmtepomp).
Het terras van maar liefst 25 m2 biedt u alle ruimte om ‘s mid-

3 E V ERDIEPING

Centrum

Stadspark

dags de schaduw te kunnen opzoeken en tot ‘s avonds laat te
genieten van de ondergaande zon en zwoele zomeravonden.
24

4 E V ERDIEPING

Centrum

Woonoppervlakte: 181 m2
Balkon: 25 m2
Parkeerplaatsen: 2, beide overdekt

PL AT T EGRO ND
A PPA R T EMEN T
A PPA R T EMEN T
A PPA R T EMEN T

VA N A PPA R T EMEN T 8 O P D E 3 E V ER D IEPIN G
7 (3 E V ER D IEPIN G): GE SPIEGELD E VA R I A N T
9 (4 E V ER D IEPIN G): ID EN T IEK A A N A PPA R T EMEN T 7
10 (4 E V ER D IEPIN G): GE SPIEGELD E VA R I A N T

schaal 1:100
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Over
alles
is nagedacht!
Comfort & luxe
De appartementen van Akcros II zijn luxe en exclusief, met veel
licht en ruimte, hebben een hoogwaardige afwerking, riante en
zonnige buitenruimtes, en bezitten een grote architectonische
schoonheid. De bijzonder ruime stelposten voor keuken,
sanitair en tegelwerk stellen u in de gelegenheid om een fraaie
en comfortabele keukenopstelling en badkamer uit te kiezen.
Vloerverwarming, de mogelijkheid voor een gezellige en warme
26

gashaard (exclusief voor de penthouses), houten kozijnen en
stompe deuren completeren het luxueuze geheel.

Praktisch
Doordat het huisvuil in de nabij het gebouw gelegen
ondergrondse afvalcontainer gedeponeerd kan worden, is er
geen aparte containerruimte nodig die vaak voor ongewenste
geurtjes zorgt. Bovendien blijft er in de stallingsgarage
daardoor veel ruimte over voor grote bergingen en een
opstelplaats voor E-bikes.

Energie & milieu
In het ontwerp van Akcros II is veel rekening gehouden
met duurzaamheid. De warmtepomp in combinatie met
zonnecollectoren op het dak zorgt voor energiezuinige
verwarming in de winter en koeling in de zomer. Zo heeft
u altijd een aangename temperatuur in huis, en aanzienlijk
minder stookkosten dan bij conventionele verwarming.

De zon zorgt voor energie voor de verlichting van de algemene
ruimtes, elektrisch bediende deuren en de lift. De zonnepanelen
op het dak zijn namelijk aangesloten op de algemene meterkast
en voorzien zo de entree, stallingsgarage, lift en trappenhuis
van elektriciteit. Zo draag je als bewoner niet alleen bij aan het
beperken van CO2-uitstoot, maar profiteer je ook van lagere
servicekosten!
27

keuken

... bourgondisch hart
van uw woning

De keuken wordt tegenwoordig
steeds vaker gebruikt als leefruimte.
Een ruimte waar we samenkomen,
koken, eten en napraten over de dag.
Sfeer, beleving en functionaliteit zijn
hierin belangrijke kernwaarden.
Er is een grote mate van variatie in
indeling en samenstelling mogelijk.
De keukenleveranciers van het project
gaan graag met u aan de (keuken)tafel
om uw ideale keuken samen te stellen.
De bijzonder ruime stelpost biedt u de
mogelijkheid om de luxe van uw appartement
voort te zetten in uw keuken.

28

wellness

... optimaal ontspannen
en tot rust komen

Baden in luxe
De luxe badkamer heeft een prominente plaats in de
woning. Een ontspannende plek om de dagelijkse drukte
achter te laten en even helemaal tot rust te komen.
Functioneel sanitair en fraai tegelwerk sieren de ruimte.
De leveranciers van het project gaan graag met u aan tafel
om uw ideale badkamer(s) samen te stellen.
Ook hier biedt de bijzonder ruime stelpost u alle
mogelijkheden tot douchen of baden in luxe.
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BEKNOPTE TECHNISCHE OMSCHRIJVING
Vloeren
De vloer van de parkeerkelder wordt uitgevoerd als in het
werk gestorte betonvloer, de begane grondvloer van de
appartementen als een geïsoleerde systeemvloer volgens
EPC berekening.
De overige vloeren worden uitgevoerd als ongeïsoleerde
systeemvloeren, voorzien van een cementdekvloer.
De dakvloer van de appartementen wordt als geïsoleerde
systeemvloer volgens opgave EPC berekening.
Daken
Alle dakvlakken worden voorzien van platdakisolatie,
voorzien van een bitumineuze dakbedekking, met
ballastlaag. Op het dak komen PV-cellen die zonneenergie opslaan en omzettten in elektriciteit, t.b.v. onder
meer algemene verlichting, lift en elektrische rolpoort.
Gevels
De geïsoleerde buitengevels worden uitgevoerd in metselwerk
(gevoegd) en gevelstucwerk, de binnenspouwbladen in
kalkzandsteen. De isolatiewaarde van de buitengevels
conform EPC berekening.
Prefab beton
De balkons en de trappen in de trappenhuizen worden
uitgevoerd in prefab beton.
Kozijnen, ramen en deuren
De buitenkozijnen van de algemene ruimtes en
appartementen worden uitgevoerd als hardhouten
kozijnen voorzien van isolatieglas. Het voordeurkozijn
van de appartementen wordt voorzien van een
vlakke
voordeur.
De
deurkozijn
en
van
de
hoofdtoegang van het gebouw wordt uitgevoerd
in aluminium en voorzien van een aluminium deur.
De binnendeurkozijnen van de woningen worden
uitgevoerd in hout (zonder bovenlicht), incl. een stompe deur.

30

Natuur- en kunststeen
Onder de buitenkozijnen aan Peil worden kunststeen
buitendeurdorpels aangebracht, onder de deurkozijnen
in de algemene verkeersruimtes worden kunststeen
binnendeurdorpels aangebracht. Onder de binnendeurkozijnen van de badkamers en toiletten worden kunststeen
badceldorpels aangebracht.
Metaalwerken
De balkonhekken worden uitgevoerd in aluminium
hekwerken en de trappen worden voorzien van leuningen.
Schilderwerk
De houten kozijnen en -deuren worden dekkend behandeld.
Binnenwandafwerking
De binnenafwerking is geheel conform afwerkstaat.
Sanitair
Voor het sanitair is een ruime stelpost voorzien, inclusief
montage, zoals genoemd in de technische omschrijving.
Binneninrichting
Voor de keukeninrichting is een ruime stelpost voorzien,
inclusief montage. De aansluitvoorzieningen voor de
apparatuur zijn voorzien.
In de entreehal worden naast de ingang postkasten
aangebracht.Bewegwijzering, huisnummers, e.d. volgens
nader uit te werken plan.
Liftinstallatie
Er is een liftinstallatie, type brancardlift, aanwezig in het
gebouw.
Loodgieterswerk
De uitstortgootsteen in de werkkast voorzien
van een koudwatertappunt. In de appartementen
worden waterleidingen zoveel als mogelijk weggewerkt.

De ingestorte binnenriolering wordt uitgevoerd in PVC,
in het zicht komende hemelwaterafvoeren worden
uitgevoerd in zink.
Verwarming
Verwarming en koeling van de appartementen geschiedt
middels een laagtemperatuur vloerverwarming en een
(koel-)warmtepomp geplaatst. Voor de warmwatervoorziening wordt een boilervat geïnstalleerd, deze wordt
gevoed door de warmtepomp. De (hoofd)temperatuurregeling vindt plaats door middel van een kamerthermostaat
in woonkamer, daarnaast wordt in iedere slaapkamer en
badkamer een aparte thermostaat aangebracht waarmee
de temperatuur begrensd kan worden. De installatie is
berekend op de onderstaande uitgangspunten:
Woonkamer/keuken:
20°C,
Slaapkamers:		
20°C.
Badkamer: 		
22°C,
Entree: 			15°C,

Ventilatie
De woningen worden voorzien van een gebalanceerd
ventilatiesysteem, te bedienen middels een 3 standen
schakelaar in de woonkamer-keuken en een zgn.
pulsschakelaar in de badkamer. Ten behoeve van de
afzuigkap in de keuken wordt een apart afvoerkanaal
aangebracht.
Elektra
Schakelmateriaal van de woning in de kleur wit.
De wandcontactdozen in de verblijfruimtes op 30cm +
vloer. Waar nodig worden rookmelders aangebracht.
De woningen worden verder voorzien van een
videofooninstallatie. In de algemene fietsenberging worden
oplaadpunten aangebracht voor elektrische fietsen,
aangesloten op de algemene elektrameter. De hoofdentree
wordt voorzien van een elektrische deuropener.

BEKNOPTE AFWERKSTAAT
Ruimte

Vloerafwerking

Wandafwerking

Plafondafwerking

Algemene ruimtes
entree-hal beg. grond
parkeervoorziening
bergingen
werkkast
lifthal verdiepingen

vloertegels, inloopmat nabij entree
betonvloer gevlinderd
betonvloer gevlinderd
betonvloer gevlinderd
vloerbedekking (naaldvilt)

structuur spuitwerk
k.z.steen/beton/betonblokken
k.z.steen/beton/betonblokken
k.z.steen/beton/betonblokken
structuur spuitwerk

structuurspuitwerk
beton
beton
beton
structuurspuitwerk

Appartementen
hal
toilet
berging/vent.-c.v.( verd 1 en 2)
berging (verd. 3 en 4)
ventilatie-c.v. (verd. 3 en 4)
badkamer
keuken/woonkamer
slaapkamers

cementdekvloer
vloertegels
cementdekvloer
cementdekvloer
cementdekvloer
vloertegels
cementdekvloer
cementdekvloer

behangklaar
wandtegels tot plafond
behangklaar
behangklaar
behangklaar
wandtegels tot plafond
behangklaar
behangklaar

structuurspuitwerk
structuurspuitwerk
structuurspuitwerk
structuurspuitwerk
structuurspuitwerk
structuurspuitwerk
structuurspuitwerk
structuurspuitwerk
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Opdrachtgever

De Roerdelta Projectontwikkelingsmaatschappij
B.V. is een samenwerking tussen VolkerWessels bv
en SDK Vastgoed bv.

www.sdkvastgoed.nl
VASTGOED

www.volkerwessels.com

Makelaar

Graaf Reinaldstraat 1, 6041 XB Roermond
Gelrestraat 18, 6101 EW Echt
Tel. 0475 335 225
info@jackfrenken.nl
www.jackfrenken.nl

Architect

www.engelmanarchitecten.nl

De in deze brochure opgenomen informatie, maatvoering en
impressies zijn uitsluitend bedoeld om u een eerste indruk te
geven van de toekomstige situatie en kunnen nog aan wijzingen
onderhevig zijn. Er kunnen derhalve geen rechten aan worden
ontleend.

