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Omgeving Best
Best is een prettige woonplaats voor jong en oud.
Een centrum waarin alle dagelijkse voorzieningen
worden aangeboden. Zowel de A2 als het treinspoor
zorgen dat je binnen 10 minuten in het centrum
van Eindhoven bent. Behoefte aan natuur en rust?
De omgeving van Best biedt volop wandel- en
fietsroutes in de weilanden en bossen.
Voor kinderen zijn er veilige speelplekken
en een voetbalveld. Heerlijk wonen!
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Best is een verrassende woonplek! Naast het
bruisende centrum, kun je ook op verkenningstocht
door de mooiste natuurgebieden. Vanuit het dorp
sta je al snel in de natuur. Is het lekker warm
zomerweer? Geniet dan van een stranddag bij
Recreatiepark Aquabest. Cultuur liefhebbers
kunnen een bezoekje brengen aan de
Sint-Odulphuskerk, de molen of de
oude boerderij.

2

3

De Ligging van Parkwachters
Het nieuwbouwproject Parkwachters in Best ligt op de ideale locatie.
Dagelijkse boodschappen doen? Binnen no-time ben je bij de winkels en
horecagelegenheden. Daarnaast is er een snelle verbinding met Eindhoven
met de trein of auto.
Het voornaamste voordeel van het nieuwbouwproject Parkwachters is de
ligging bij de natuur. Met de fiets ben je zo in het buitengebied van Best.
Een heerlijke plek in de natuur en bossen om te wandelen. De woningen
worden in een parksetting gesitueerd, waardoor er voor de bewoners een
rustgevende leefomgeving is gecreëerd.
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Beeld type 1
of sfeer?

Magnolia
Type B1
Huurprijs tussenwoning € 950,-p.m.
Huurprijs hoekwoning € 975,- p.m.
Tussen- of hoekwoning (Woonoppervlak m2 GBO:
97 m2 / Kavels 103-107 m2) met tuin op westen.
Wonen met privé terras aan het park met veel ruimte
om te spelen. Een open keuken, 3 slaapkamers en tuin
met vrije achterom.
•
•
•

•
•
•
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Totaal 9 woningen
(1 hoekwoningen en 8 tussenwoningen)
Magnolia huisnummer 27 t/m 43
(oneven nummers, 5682 EL Best)
Keuken met: geïntegreerde koelkast,
vaatwasser, combi-magnetron, gaskookplaat
met vonkontsteker, motorloze schouwkap en
eenhendelkeukenmengkraan
Toiletruimte op de begane grond met fonteintje
Badkamer met douche, toilet en wastafel
op de eerste verdieping
Een aparte ruimte met wasmachineaansluiting
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Type B1

Begane grond

14

Type B1

1e verdieping
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Magnolia
Type B6
Huurprijs tussenwoning € 975,-p.m.
Huurprijs hoekwoning € 995,- p.m.
Ruime hoek- tussenwoning (Woonoppervlak m2 GBO:
97 m2 / Kavels 142-173 m2) met tuin op het noorden.
Privé terras aan het park met speelvoorzieningen,
open keuken, tuin met vrije achterom en drie
slaapkamers.
•
•
•

•
•
•
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Totaal 7 woningen
(2 hoekwoningen en 5 tussenwoningen)
Magnolia huisnummer 47 t/m 59
(oneven nummer, 5682 EL Best)
Keuken met: geïntegreerde koelkast,
vaatwasser, combi-magnetron, gaskookplaat
met vonkontsteker, motorloze schouwkap en
eenhendelkeukenmengkraan
Toiletruimte op de begane grond met fonteintje
Badkamer met douche, toilet en wastafel
op de eerste verdieping
Een aparte ruimte met wasmachineaansluiting

17

Type B6

Begane grond
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Type B6

1e verdieping
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Parkwachters
Type C1
Huurprijs € 975,- p.m.
Ruime tussenwoning (Woonoppervlak m2 GBO:
103 m2 / Kavels 119-123 m2) met tuin op het oosten.
Privé terras aan het park met speelvoorzieningen, open
keuken, tuin met vrije achterom en drie slaapkamers.
•
•
•

•
•
•
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Totaal 9 woningen
Parkwachters huisnummer 116 t/m 132
(even nummer, 5682 EK Best)
Keuken met: geïntegreerde koelkast,
vaatwasser,combi-magnetron, gaskookplaat met
vonkontsteker, recirculatie eilandschouwkap en
eenhendelkeukenmengkraan
Toiletruimte op de begane grond met fonteintje
Badkamer met douche, toilet en
wastafel op de eerste verdieping
Een aparte ruimte met wasmachineaansluiting
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Type C1

Begane grond

Type C1

1e verdieping

Type C1

2e verdieping

22

23

24

25

Extra informaite over

Sanitair &
keuken

26

Badkamer

Keuken

De badkamer is een belangrijke plek in huis. Persoonlijke
verzorging en hygiene staan centraal, maar ook het tot
rust komen en comfort spelen een rol. De badkamers in
de nieuwbouw woningen worden opgeleverd in een witte
moderne uitvoering. Uiteraard met alle benodigdheden!
Een ruime douche, wastafel, spiegel en een zwevend toilet.

De keuken is een centrale plaats in huis, een verlengstuk
van het interieur. Er wordt eten gekookt, gegeten en
gelachen met vrienden en familie. De smaak en stijl van de
woning, worden ook volledig doorgevoerd in de uitstraling
van de keuken. De woningen uit het aanbod hebben allen
een standaard keukeninrichting, met daarin alle basis
gemakken zoals een ingebouwde koelkast, vaatwasser,
combi-magnetron en gaskookplaat. Heerlijk kokerellen!
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Technische
uitganspunten
Om u een beeld te geven van het
afwerkingniveau zijn hieronder
enkele onderdelen beschreven.

Peil van de woning
Het peil - P - waaruit alle hoogten en diepten worden gemeten, komt overeen met de
bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer. Het peil wordt bepaald in overleg
met de gemeente Best.

Grondwerk
Er worden de nodige grondwerken uitgevoerd voor funderingen, rioleringen, water-,
gas- en elektriciteitsleidingen. De hoogte van de niet te bebouwen terreingedeelten
binnen de erfgrenzen wordt aangevuld en geëgaliseerd met grond.

Rioleringswerken

De buitenriolering wordt uitgevoerd in PVC. Er wordt een gescheiden rioleringssysteem
toegepast. Het rioleringssysteem is voorzien van ontstoppingsmogelijkheden.
De afvoeren van de diverse lozingstoestellen worden met de nodige stankafsluiters
aangesloten op de riolering. De riolering wordt belucht door middel van een
ontspanningsleiding, die bovendaks uitmondt. Het regenwater wordt gescheiden
afgevoerd.

Bestrating
De navolgende bestrating, uitgevoerd in betontegels met een afmeting van 300*300mm
en kleur naturel, is in de koopsom inbegrepen.
•
De brandgang tussen de B en C woningen
•
Het achterpad van de B6 woningen
•
Terras in de achtertuin met een diepte van 2700mm gemeten vanaf de
achtergevel. Breedte terras afgestemd op de breedtemaat van de woning.
•
Een looppad naar de berging met een breedte van 900mm
•
De vloer van de houten tuinbergingen.
De bestrating van de parkeervakken, trottoir en rijweg, alsmede de openbare
beplanting en verlichting worden uitgevoerd door derden.

Terreininventaris en inrichting
De erfafscheidingen van de achtertuinen van de hoekwoningen met het openbare
gebied, worden uitgevoerd in gaashekwerk van circa 2.000 mm hoog.
De erfafscheidingen tussen de woningen onderling en tussen de tuinbergingen worden
uitgevoerd in gaashekwerk van ca. 2.000mm hoog. Voor de toegang tot uw tuin vanuit
de achterpaden is voorzien in een stalen poort.
De houten buitenbergingen worden gefundeerd op prefab kunststof funderingsblokken.
De wanden worden samengesteld uit stijl en regelwerk en aan de buitenzijde afgewerkt
met geïmpregneerde rabatdelen, horizontaal verwerkt.
De dakconstructie bestaat uit een balklaag van geïmpregneerd vurenhout. Het
dakbeschot is van 18mm melamine verlijmde spaanplaat. De hardhouten deur van de
buitenberging is voorzien van een glasopenening. In de berging zal een
verlichtingsarmatuur, enkele wandcontactdoos en schakelaar worden gemonteerd.
Op de buitenberging zal een verlichtingsarmatuur met schemerschakelaar en
bewegingsmelder worden gemonteerd.

Funderingen
Er wordt een funderingssysteem met mortelschroefpalen toegepast voor de woningen.
Aan de funderingen van de woningen aan de Spoorweglaan worden voorzieningen
getroffen ter reducering van de trillingen als gevolg van het spoor.

De begane grondvloer wordt uitgevoerd als een geïsoleerde prefab betonnen
systeemvloer. De verdiepingsvloeren en dakvloeren worden uitgevoerd in een
zgn. prefab betonnen breedplaatvloer. De v-naden (onderlinge aansluitnaden
vloerelementen) aan de onderzijde van de verdiepingsvloer en dakvloer blijven
in het zicht.

Daken

Alle binnenwanden, met uitzondering van de betegelde wanden en de wanden in de
meterkast, worden behangklaar opgeleverd. De badkamer wordt rondom voorzien van
wandtegels, tot een hoogte van circa 1.800 mm met daarboven spuitpleisterwerk. Ter
plaatse van de douchehoek wordt het tegelwerk tot aan het plafond voorzien.
Het toilet wordt rondom voorzien van wandtegels, tot een hoogte van circa 1.200 mm
met daarboven spuitwerk.

Vloerafwerking

Platdakconstructie bergingen
•
De platte daken worden aan de bovenzijde voorzien van een een-laags
bitumineuze dakbedekking systeem, niet voorzien van isolatie.

Overige voorzieningen

Kozijnen en deuren

Onder de buiten(deur)kozijnen tot aan peil worden kunststenen dorpels aangebracht.
Onder de ramen in de metselwerk- of stucwerkgevels komen aan de buitenzijde
aluminium waterslagen. Onder de deuren van de badkamer en het toilet worden
kunststenen dorpels aangebracht.

De buitenkozijnen, ramen en achterdeur van de woningen en berging worden
uitgevoerd in hardhout en zijn dekkend geschilderd. De houten voordeuren van de
woningen worden blank gelakt. Op de buitendeuren en ramen is inbraak werend
hang- en sluitwerk opgenomen en voldoet aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen.
De voordeuren zijn voorzien van een briefplaat. Alle buitendeuren zijn voorzien van
gelijksluitende cilinders.
De binnendeurkozijnen van de woningen zijn fabrieksmatig afgelakte stalen
nastelkozijnen. Deze worden met uitzondering van de meterkast voorzien van een
bovenlicht, uitgevoerd in enkel glas. De binnendeurkozijnen van de meterkast en (berg)
kast worden voorzien van een fabrieksmatig afgelakt dicht paneel. De binnendeuren
van de woningen zijn fabrieksmatig afgelakte opdekdeuren. Op de binnendeuren is
hang- en sluitwerk opgenomen volgens onderstaande specificatie
•
badkamer: vrij- en bezetslot, eenvoudig deurbeslag
•
toilet: vrij- en bezetslot, eenvoudig deurbeslag
•
meterkast: kastslot, eenvoudig deurbeslag.
•
overige binnendeuren: loopslot, eenvoudig deurbeslag.

Meterkast
De meterkast voldoet aan de eisen van het energieleverende bedrijf.

Trappen en balustraden
De trappen van de woningen worden uitgevoerd in vurenhout, in een dichte uitvoering.
Aan een zijde is de trap voorzien van een fabrieksmatig afgelakte hardhouten ronde
muurleuning. De traphekken, trapspil en trapbomen worden dekkend geschilderd. De
traptreden en stootborden worden fabrieksmatig voorzien van een grondverf en niet
nader afgewerkt. De trapleuningen worden blank gelakt.

Op de begane grond en verdieping(en), met uitzondering van de betegelde ruimten,
wordt een dekvloer aangebracht. De badkamer en toilet zijn voorzien van vloertegels.

Onder de raamkozijnen, met uitzondering van verdiepingshoge kozijnen, worden aan de
binnenzijde kunststenen vensterbanken toegepast.

Keuken
De woning wordt aangeboden met een keukeninrichting waarin opgenomen
•
een geïntegreerde koelkast
•
een vaatwasser
•
combi-magnetron
•
een gaskookplaat met vonkontsteker
•
een motorloze schouwkap (B1 & B6), een recirculatie eilandschouwkap (C1)
•
een eenhendelkeukenmengkraan

Beglazing
De isolerende beglazing in de buitengevel is van het type HR++ isolatieglas.

Schilderwerk
De houten buitenkozijnen en achterdeuren worden afgewerkt met een dekkend
verfsysteem. De houten voordeuren van de woningen worden blank gelakt.
De houten aftimmerlatten, bomen, treden, stootborden, leuningen en spillen van
de houten binnentrappen worden fabrieksmatig gegrond en krijgen geen verdere
afwerking.

Waterinstallatie

Goten en hemelwaterafvoeren

De koudwaterleiding wordt aangelegd vanaf de watermeter, geplaatst in de meterkast.
De waterleiding is afsluit-/aftapbaar en in voldoende mate beschermd tegen
bevriezing. De volgende koudwatertappunten worden aangesloten:
•
De gootsteen in de keuken;
•
Het closet in de toiletruimte op de begane grond;
•
De wastafel in de badkamer op de eerste verdieping;
•
De douche in de badkamer op de eerste verdieping;
•
Het closet in de badkamer op de eerste verdieping;
•
aansluitpunt voor wasapparaat opstelplaats eerste verdieping, met uitzondering
•
van woningtype Cl welke is gelegen op de tweede verdieping;
•
het warmwatertoestel op de eerste verdieping, met uitzondering van woningtype
Cl welke is gelegen op de tweede verdieping.
De warmwaterleiding wordt aangelegd vanaf het warmwatertoestel, geplaatst op de
hoogste verdieping. De volgende warmwatertappunten worden aangesloten:
•
de gootsteen in de keuken;
•
de wastafel in de badkamer op de eerste verdieping;
•
de douche in de badkamer op de eerste verdieping.
In de warmwatervoorziening wordt voorzien door middel van een HR-ketel, klasse
CW-4 op de hoogste verdieping.

Alle daken zijn voorzien van voldoende PVC hemelwaterafvoeren. Deze worden
rechtstreeks aangesloten op het gescheiden (riolerings)systeem.

Sanitair

Plafondafwerking

Het sanitair wordt geleverd en gemonteerd in een witte
uitvoering volgens onderstaande specificaties of gelijkwaardig.

Aftimmerwerk
Alle niet met name genoemde maar noodzakelijke binnenbetimmeringen worden
aangebracht en dekkend geschilderd. Er worden geen vloerplinten geleverd en
aangebracht.

Buitenbetimmeringen
Alle niet met name genoemde maar noodzakelijke, buitenbetimmeringen worden
aangebracht en dekkend geschilderd.

De constructieve binnenspouwbladen van de woningen worden uitgevoerd in
kalkzandsteen De niet constructieve binnenwanden worden uitgevoerd in cellenbeton
verdiepingshoge panelen.

Metaal-en kunststofwerken

De voorgevels en de onderzijde luifels van de woningen type B1 en B6 worden geheel of
gedeeltelijk uitgevoerd in gevelstucwerk in een geïsoleerde uitvoering, kleur wit.

Wandafwerking

Platdakconstructie woningen
•
De platte daken worden aan de bovenzijde voorzien van isolatie en een tweelaags bitumineuze dakbedekking systeem.

Gevels / metselwerken

Het buitengevelmetselwerk wordt uitgevoerd in schoon metselwerk baksteen.
De voegen van de gemetselde buitengevels worden licht verdiept uitgevoerd. De
buitengevels worden geïsoleerd. In het buitengevelmetselwerk wordt een voldoende
aantal open stootvoegen aangebracht voor ventilatie en/of afwatering. De buiten- en
binnenmuren worden op nader te bepalen plaatsen gedilateerd. De dilataties blijven na
afwerking zichtbaar en er kan ter plaatse een naad ontstaat. De benodigde lood- en/of
kunststofstroken worden aangebracht die noodzakelijk zijn voor een goede water- en
tochtdichte afwerking.
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Vloeren

Bij de voordeur is een huisnummerbordje en deurbel voorzien, uitvoering en
nummering volgens gemeentelijke eisen.

De plafonds in de woningen, uitgezonderd de meterkast, worden afgewerkt met
spuitpleisterwerk,. De v-naden in het plafond blijven in het zicht.

Toilet (Begane grond)
•
hangend closet diepspoel Laufen type Pro
•
inbouwreservoir Geberit.
•
closetzitting Laufen Pro.

Badkamer
Wastafelcombinatie
•
wastafel Laufen type PRO A;
•
plug chroom;
•
bekersifon chroom;
•
muurbuis chroom;
•
wastafelmengkraan Grohe Costa S;
•
planchet Laufen type PRO;
•
spiegel 60 x 40 cm.
Douchecombinatie
•
vloerafvoerput;
•
thermostatische douchemengkraan fabricaat. Grohe, model 1000;
•
glijstang en handdouche, fabricaat. Grohe, model Tempesta glijstangcombinatie
douche slang, lengte 150 cm.
Toilet
•
hangend closet diepspoel Laufen type Pro
•
inbouwreservoir Geberit.
•
closetzitting Laufen Pro.
Wasautomaataansluiting/vaatwasseraansluiting
•
wasmachineaansluiting (kraan).

Ventilatievoorzieningen
Het mechanisch ventilatiesysteem is uitgevoerd in een zgn. C02 systeem en
bestaat uit een ventilatie-unit geplaatst op de bovenste verdieping van de woning.
De bedieningsschakelaar bevind zich op de begane grond. Tevens wordt er een
draadloze bedieningszender los geleverd voor aansturing ventilatiesysteem vanuit
andere ruimte(s) De vereiste natuurlijke ventilatie wordt verzorgd door middel van
ventilatieroosters die zijn opgenomen in de gevelkozijnen.
De volgende ruimtes worden mechanisch afgezogen d.m.v. ventilatiekanalen waarop
ventielen worden geplaatst
•
woonkamer (waar benodigd); keuken;
•
badkamer;
•
toilet;
•
bergruimte op bovenste verdieping;

Elektrische installatie
•
•
•
•

Schakelaars worden op een hoogte aangebracht van circa 1.050 mm boven de
vloer.
Wandcontactdozen in verblijfsruimten op een hoogte van circa 300 mm boven de
vloer.
De CAI en KPN aansluitpunten op circa 300 mm boven de vloer.
Het schakelmateriaal wordt uitgevoerd in de kleur wit.

Verwarmingsinstallatie

De verwarmingsinstallatie bestaat uit fabrieksmatig afgelakte radiatoren [plaats
en afmeting op verkooptekeningen zijn indicatief] met slangen in de afwerkvloer
verbonden met de HR-ketel, die wordt geplaatst in de kast op de verdieping. Elke
radiator is voorzien van een thermosstatische radiatorkraan [m.u.v. de radiatoren in
de woonkamer]. Ter plaatse van de tot aan de vloer lopende buitenkozijnen/-puien,
wordt een staande plintradiator opgenomen. Er wordt een thermostaat geplaatst in de
woonkamer. Uitgaande van een buitentemperatuur en een windsnelheid die ter plaatse
normatief is voor de bepaling van de benodigde capaciteit, kunnen de navolgende
temperaturen binnen worden onderhouden:
•
woonkamer 20 graden C;
•
keuken 20 graden C;
•
entree 15 graden C;
•
badkamer 22 graden C;
•
slaapkamers 20 graden C;
•
toilet 15 graden C.

Algemeen

Deze technische omschrijving is zo nauwkeurig mogelijk en met zorg samengesteld.
Ondanks het bovenstaande moet een voorbehoud worden gemaakt ten aanzien van
wijzigingen voortvloeiende uit de eisen van de overheid en/of nutsbedrijven.
Aan de in deze technische omschrijving genoemde merknamen kunnen geen
rechten worden ontleend. Deze merknamen dienen alleen ter indicatie van het
beoogde kwaliteitsniveau. Ban bouw behoudt zich het recht om producten van een
ander fabricaat en merk te leveren. Indien de aannemer de voor de bouw benodigde
materialen niet tijdig geleverd krijgt door stakingen elders of andere oorzaken
waardoor de voortgang van het werk in gevaar komt, zal hij het recht hebben hiervoor
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vervangende gelijkwaardige materialen aan te kopen, indien hiertoe de mogelijkheid
bestaat. Een voorbehoud moet worden gemaakt betreffende de keuze van materialen
of verwerking, wanneer dat om bouwkundige of esthetische redenen wordt vereist.
Ban bouw is gerechtigd tijdens de [af]bouw die wijzigingen in het plan aan te brengen
waarvan de noodzakelijkheid bij de uitvoering blijkt, mits deze wijzigingen geen afbreuk
doen aan waarde, kwaliteit, uiterlijk, aanzien en bruikbaarheid van de woning. Deze
wijzigingen geven geen der partijen enig recht tot het vorderen van verrekening van
mindere of meerdere kosten. De op tekening ingeschreven maten zijn circa-maten.
Kleine maatverschillen, veroorzaakt door materiaalkeuze of definitieve terreinmaten,
kunnen mogelijk zijn.

Kleur- en materiaalschema

De indeling van het openbaar terrein [paden, groen, parkeerplaatsen en dergelijke]
vallen buiten de invloedssfeer van Ban bouw.

Afwerkstaat
Begane grond

1 verdieping

Entree
Vloer: dekvloer
Wanden: behangklaar
Plafond: spuitwerk

Overloop
Vloer: dekvloer
Wanden: behangklaar
Plafond: spuitwerk

Toilet
Vloer: tegels conform
stelpost
Wanden: tegels conform
stelpost tot 1.200+p,
daarboven spuitwerk
Plafond: spuitwerk

Slaapkamers
Vloer: dekvloer
Wanden: behangklaar
Plafond: spuitwerk

Woonkamer/keuken
Vloer: dekvloer
Wanden: behangklaar
Plafond: spuitwerk
Kast
Vloer: dekvloer
Wanden: behangklaar
Plafond: niet nader
afgewerkt
Meterkast
Vloer: dekvloer
Wanden: niet nader
afgewerkt
Plafond: niet nader
afgewerkt

e

Badkamer
Vloer: tegels
Wanden: tegels tot
1.800+p, daarboven
spuitwerk, ter plaatsen
van de douche tegelwerk
tot plafond
Plafond: spuitwerk
Kast woningtype(n) B
Vloer: dekvloer
Wanden: behangklaar
Plafond: spuitwerk

2 verdieping
(alleen type C1)
e

Overloop
Vloer: dekvloer
Wanden: behangklaar
Plafond: spuitwerk
Slaapkamers
Vloer: dekvloer
Wanden: behangklaar
Plafond: spuitwerk
Kast
Vloer: dekvloer
Wanden: behangklaar
Plafond: spuitwerk

Onderdeel

Materiaal

Kleur

Metselwerk

Baksteen

Geel genuanceerd

Voegwerk

Doorstrijkmortel

Grijs

Kozijnen in
metselwerk

Hout

RAL7036

Kozijnen in
gevelstucwerk

Hout

RAL7036

Waterslagen
in metselwerk

Aluminium

RAL7036

Waterslagen in
gevelstucwerk

Aluminium

RAL9002

Lateien in
metselwerk

Staal

RAL7036

Voordeuren

Hout

Blank gelakt

Overige
buitendeuren

Hout

RAL7036

Daktrim op
metselwerk

Aluminium

RAL7036

Daktrim op
gevelstucwerk

Aluminium

RAL9002

Ventilatieroosters

Aluminium

Blank
geannodiseerd

Vloerventilatiekokers in
metselwerk

Kunststof

Grijs

Vloerventilatiekokers in
gevelstucwerk

RVS

RVS

Noodoverstorten
in metselwerk

Aluminium

RAL7036

Hemelwaterafvoeren op
metselwerk

Kunststof

Grijs

Bijzonderheden
Als bij fase 1
Als bij fase 1

Als bij fase

Wit (naturel)

Gevelstucwerk
Kolommen
onder luifel

Staal

RAL9002

Als bij fase

Wandtegels

Raco

Mat wit

60x30

Vloertegels

Raco - Rock

Black (grijs)

30x30

Keuken front

Melamine

Arctis Wit 125

Keuken blad

Multiplex 20mm

3243-60

Keuken greep

Roestvrijkleurig
(521)

Gaashekwerk

Zwart

h=1,80m

Tuinpoort

Zwart

Als gaashekwerk

Bestrating
terrassen

Grijs

30x30

Bestrating pad
voordeur

Grijs

30x30

De fotos in deze brochure geven een sfeerimpressie weer, hier
kunnen geen rechten aan worden ontleend
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Ontwikkeling van

Verhuurinformatie

Ban Bouw B.V.

Van Santvoort Makelaars BV / Lemon Suites

Collseweg 23
5674 TR Nuenen

Edenstraat 1
5611 JM Eindhoven

040 283 1905
info@banbouw.nl

040 269 2530
info@eindhoven.vansantvoort.nl

Meer informatie?

www.parkwachters.nl
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