
DONDEREN,  4 WONINGEN
4 twee-onder-een-kap-woningen
Voorontwerp 15 01 2014

TOECK
1

Looberg Management BV

t.a.v. de heer ir. J.M.G. de Bruijn

Spankenseweg 16, Leuvenheim

Postbus 4, 6970 AA  Brummen

Datum: 02 april 2010

Betreft: wijk Velve-Lindenhof te Enschede

Geachte heer De Bruijn,

Graag willen wij met deze documentatie reageren op uw emailbericht van 30 maart j.l.

In de bijgaande stukken treft u de benodigde antwoorden aan op drie van de door u 

geformuleerde selectiecriteria, te weten:

- erkend leerbedrijf

- referenties

- klanttevredenheid

U treft bij “referenties” uitgebreide informatie aan. Wij hechten er grote waarde aan u en 

woningbouwcorporatie De Woonplaats een compleet beeld te geven over onze langdurige 

en veelzijdige ervaring met het engineren, het prefabriceren en het assembleren van woningen 

en appartementen met het door VDM ontwikkelde bouwsysteem, welke is gebaseerd op 

houtsysteembouw. 

Een ervaring welke zich uitstrekt van enerzijds diverse particuliere woningen tot anderzijds (kleine 

en grootschalige) projecten. Binnen deze bandbreedte varieert het duurzaamheidsgehalte van 

“bouwbesluit”-starterswoningen tot Passiefhuis, Actiefhuis, Cradle-to-Cradle en energieneutraal. 

Over enkele weken start VDM met de schil-renovatie van 133 bestaande huurwoningen in wijk 

Kroeven te Roosendaal. Deze woningen worden in opdracht van woningcorporatie Aramis Allee 

Wonen getransformeerd naar Passiefhuis-niveau. Ook over dit project leest u onder het tabblad 

“referenties” meer.

Wij verwachten medio april het jaarverslag over 2009 afgerond te hebben. Indien gewenst 

kunnen wij dan onze meest recente financiële gegevens verstrekken. 

Wij gaan ervan uit dat wij u met deze documentatie voldoende informatie hebben gegeven. 

Mocht u desondanks vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met de 

heer Rob van der Hoek of ondergetekende.

Met vriendelijke groet,

VDM Woningen

J.R. Hoekstra

technisch directeur 

WWW.VDM.NL
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dakpan
Eternit Concreto extra

dakramen
Velux B10

Wienerberger Lapis
halfsteens verband
voegwerk antraciet
licht verdiept

Wienerberger Opaal
halfsteens verband
voegwerk antraciet
licht verdiept

voordeur antracietgrijs renolit glad
RAL 7016 (standaard kleur Kumij)
paneel in deur trespa
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kunststof kozijnen
en draaidelen
antracietgrijs RAL 7016 
(standaard kleur)

hwa pvc
naturel grijs

basis gevels 1:100
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1:100
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optioneel dakkapel
front dakkapel wit RAL 9001
Rockpanel, zijwangen antracietgrijs
RAL 7016 Rockpanel

metselwerk schijnschoorsteen
steens gemetseld met zinken 
afdekker en loodslabbes t.b.v. 
afvoer hemelwater

Colorbel 64

stijl op het glas

aluminium waterslag
wit RAL 9001

gevellateien t.p.v. Jade en Lapis RAL 8025
boven witte steen RAL 9001

Wienerberger baksteen
witte strook vlak met 
overig metselwerk

Wienerberger Kirchkimmen
wit en vlak 20mm uitstekend

Waterslagen antraciet

rvs buitenlamp type als bij 
standaard TIMM

rvs huisnummer
op afstandhouders gemonteerd
hoogte 300mm
lettertype Cambria Bold

Rockpanel antracietgrijs
RAL 7016

STRAATGEVEL
1:50

gevelprincipe
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prijzen per bouwnummer

1 € 155.500,- v.o.n.
2 € 155.500,- v.o.n.
3 € 155.500,- v.o.n.
4 € 155.500,- v.o.n.

4 twee-onder-een-kap-woningen
te Donderen

project
werknummer
onderwerp
schaal
formaat
datum

: Donderen 
: -----
: 4 twee-onder-een-kap-woningen
: 1:100 / 1:500 / 1:50
: A3
: 15-01-2014


