Met deze nieuwsbrief willen wij u informeren over de ontwikkelingen van NXThome. NXThome neemt deel aan
de Duurzame Huizenroute, komt in Zuid-Nederland en krijgt een zusje: FIXThome!

NXThome deelnemer Nationale
Duurzame Huizenroute
Van den Berg Groep is net als voorgaande jaren benaderd om met haar NXThome concept deel te nemen
aan de Nationale Duurzame Huizenroute.
Dit landelijke jaarlijkse event met duurzame huizen
vindt plaats op zaterdag 26 oktober.
De modelwoning van NXThome aan de Eperweg 62
te Heerde is dan geopend van 10.00 tot 16.00 uur.
U bent van harte welkom. Zie www.duurzamehuizenroute.nl voor meer informatie.

NXThome ook in Zuid-Nederland
In opdracht van de familie Dekkers-Van Oijen wordt aan de Baakhoven 3 in Susteren NXThome gerealiseerd.
Het concept NXThome is ontwikkeld door Van den Berg Groep en geeft antwoord op alle actuele vragen in de
woningmarkt. De woning is geschikt voor starters, gezinnen en senioren en beweegt mee met elke levensfase,
doordat er een volledig woonprogramma op de begane grond is gesitueerd. Vanzelfsprekend wordt de woning
gebouwd volgens het principe van duurzaam bouwen. Het heeft drielaagse isolerende beglazing, energiezuinige
lage temperatuur vloerverwarming en is onderhoudsarm. Hierdoor geeft deze woning een flinke besparing op de
energielasten.
“Eén van de belangrijkste kenmerken van deze woning is dat het casco geprefabriceerd is. Het voordeel
hiervan is dat de bouwtijd zeer kort is en de oplevering al begin december plaatsvindt, slechts 6 weken na de
aanvang!”, aldus Joop Petit architect associé bij Van den Berg Groep. Joop is vanaf het eerste moment bij dit
initiatief betrokken. Nadat het huis van de familie was afgebrand zochten zij snel een nieuwe woning met een
volledig woonprogramma op de begane grond, vanwege de samenstelling van het gezin. Ook wilden zij graag
keuzevrijheid in vorm en materiaal.
De NXThome voldoet aan al deze criteria en is daarom uitermate geschikt gebleken voor deze locatie. Zowel de
wensen van de opdrachtgever voor het gebruik als de gemeentelijke welstandseisen ten aanzien van de verschijningsvorm konden optimaal bediend worden. Het resultaat is een prachtige vrijstaande woning met garage.
Naast deze woning zijn er op diverse locaties in Nederland plannen met NXThome in voorbereiding. De verwachting is dat in 2014 met enkele grotere projecten in midden en oost Nederland gestart wordt.

Nieuw concept: FIXThome!
Na het succes van de NXThome heeft Van den Berg Groep het FIXThome concept ontwikkeld. Naast het concept
in kwadrantverkaveling is er veel vraag naar levensloopbestendige woningen in een rij; FIXThome.
Inmiddels zijn er voor verschillende woningcorporaties, beleggers, gemeenten, projectontwikkelaars verkavelingsstudies gemaakt. Nieuwsgierig geworden of het FIXThome concept binnen uw ontwikkeling past? Wij laten u
graag de mogelijkheden zien.
Voordelen FIXThome
• Gelijkvloers Wonen

O.A. Kamer, Keuken, Slaap- En Badkamer Op Begane Grond

• Gericht Op Buitenleven

Grote Raampartij In De Kamer Met Aansluitend Terras

• Onderhoudsarm Wonen

Hoogwaardige Kunststof Draaikiep Ramen

• Gelijkmatig En Comfortabel Verwarmen

Vloerverwarming En Knuffelwand

• Veilig Wonen

Politiekeurmerk

• Hoge Warmte- En Geluidsisolatie

Driedelige Beglazing

• Laag Energieverbruik

Energielabel A+

• Hoge Isolatie Waarde

Epc 0,39 (Norm Is: 0,60)

• Warmte-terugwinning

Warm Water Met Minder Energie

In een gesprek laten wij u graag de mogelijkheden
van de concepten NXThome en FIXThome zien.
U kunt hierover contact opnemen met:
Sander Oosterhuis 06 43477481
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