vrij
om
te
huren

welkom
in
oisterwijk
Oisterwijk is één van de
meest aantrekkelijke
woon- en verblijfslocaties
in Noord-Brabant.

In de oude kern, die prachtig omlijst wordt

De Lind (de voormalige marktplaats).

door oeroude eiken, vind je een fraaie rij uit-

Of de voormalige herberg In de Drye

nodigende terrassen, exclusieve kwaliteits-

Swaentjes uit de 17e eeuw of het Trouw-

winkels en enkele toprestaurants. Waar je

laantje. Oisterwijk geldt als een toeristische

ook gaat of staat, je verbaast je telkens over

trekpleister vanwege de weldadige bossen

de juweeltjes voor het oog. Bijvoorbeeld het

en de ruim 80 vennen. In elk jaargetijde

monumentale raadhuis, een aantal voorna-

weer onweerstaanbaar en telkens anders.

me herenhuizen en looiershuizen aan

Het is hier goed toeven!

KVL-terrein Oisterwijk

Beleef
Oisterwijk
In Oisterwijk en omgeving is van alles te
beleven. In het overweldigende groene
buitengebied kun je heerlijk ontspannen
of sporten, lekker fietsen, de kinderen
laten ravotten en de hond zichzelf laten
zijn. In de dorpskern is het ook goed
vertoeven. Samen genieten van een
hapje en drankje, of even shoppen.
Er moet niets. Het mag hier!

De Oisterwijkse Bossen
en Vennen en Kampina

In de uitgestrekte Oisterwijkse Bossen en Vennen
en Kampina kun je heerlijk wandelen en fietsen.
Er is een prachtig bezoekerscentrum waar je bijvoorbeeld leuke ideeën kunt opdoen voor een spannende tocht met de kinderen. Ook de vele bijzondere
streekproducten worden hier van harte aanbevolen.
Nergens voelt buiten zo goed als hier.

KVL-terrein Oisterwijk

PANNENSCH

de
locatie

UURLAAN

Het terrein van de Koninklijke Verenigde
Leder (KVL) verandert in een hippe
hotspot waar van alles te zien en beleven
is. Oude, industriële gebouwen krijgen
een nieuwe functie als creatieve werk- of
ambachtsplaats. Tevens komen er 330
woningen en appartementen verdeeld over
3 wijken: Dorp, Centraal en West. Hier kun
je wonen in de sfeer die bij jou past.

‘s-hertogenbosch

waar ligt kvl

LOONSE EN DRUNENSE
DUINEN

KVL ligt midden in de driehoek
tussen Tilburg, ‘s-Hertogen-

N65

wonen, werken, ontmoeten

bosch en Eindhoven. Op het
monumentale KVL woon je
tussen het gezellige
dorpscentrum, een bestaande woonwijk en vlakbij het

tilburg

Oisterwijk

Elke wijk in KVL heeft weer een andere woonsfeer

A2

en architectuur. Zoek je rust, dan past West heel
goed bij je. Centraal is een levendige en monumentale

A58

wijk met appartementen. Dorp heeft een knusse, dorpse

A58

station. En de natuur ligt om

uitstraling. KVL is een plek die inspireert, een plek met een

de hoek!

eigen karakter en een plek waar je kunt wonen, werken
eindhoven

en elkaar ontmoeten.
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karakter. Hip, industrieel en
van alle gemakken voorzien.

station oisterwijk

Het is hier een mix van
wonen, werken en inspireren.
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Er is altijd wel iets te doen
en je bent er zo. Boetiekjes

AAT

kijken, koffie drinken in het
grand café, Ambachtelijk
brood halen bij Robèrt of
een expositie bekijken bij het
Keramisch centrum. Never a
dull moment.

Leerfabriek KVL
Almystraat 14

Bij Robèrt
Robèrt van Beckhoven
Meester Patissier en Boulanger
Almijstraat 14, Oisterwijk

Kunst & Cultuur

heerlijk Shoppen

gastvrij Oisterwijk

het nodige te bieden. Er zijn verschillende culturele

De Lind en in de sfeervolle zijstraatjes. Oisterwijk kent

en soms exclusieve eetgelegenheden. Op en rond De Lind kun je

bezienswaardigheden zoals enkele galeries, het

een goede mix van landelijke winkelketens en exclusieve

eindeloos genieten van sfeervolle cafés, restaurants en gezellige

creatieve en ambachtelijke KVL-terrein en het ‘Euro-

winkels. Bijzondere cadeauwinkels, delicatessenzaken

terrassen. Ook in het buitengebied zijn die volop te vinden. Altijd

pees Keramisch Werkcentrum’. Oisterwijk bruist!

waar het water van in je mond loopt en heel veel leuke

met een gevarieerd aanbod. Oisterwijk op z’n best!

Op het gebied van kunst & cultuur heeft Oisterwijk

Als je even lekker wilt shoppen, kun je je hart ophalen op

Oisterwijk is van oudsher een vestigingsplaats voor aantrekkelijke

boetiekjes. Kijk wel uit voor keuzestress!
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het plan
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blok 1

de vier
appartementen
gebouwen
blok 4

blok 2

blok 1

huren in
KVL Centraal

Alle 60 huurappartementen zijn
voorzien van een volledig ingerichte
keuken en moderne badkamer. De
woningen variëren in woonoppervlakte
van 64 tot 103 m². Uitschieter is een
penthouse van 140 m². De apparte-

blok 3

menten hebben 1 of 2 slaapkamers en

blok 2

blok 3

een balkon of (dak)terras van 4 tot
8,7 m². Twee penthouses hebben een
dakterras van maar liefst 70 en bijna

N

90 m². Elk appartement beschikt over
een eigen berging en parkeerplaats op
een besloten binnenterrein.

TOEGANG TOT HET
COMPLEX

loopbruggen tussen de gebouwen

elektrische auto’s. Tevens worden er
voorbereidingen getroffen om de

Voor de ontsluiting van de diverse

gewenste oplaadpalen met installatie te

Elke bewoner ontvangt een elektroni-

verdiepingen zijn er verbindingsbrug-

plaatsen.

sche sleutel voor de hoofdtoegangen

gen tussen gebouw 1 en 2 en tussen

van de woongebouwen en de overige

gebouw 3 en 4.

deuren in de algemene ruimten. Bij de
deuren van de hoofdentrees bij blok 2
en 3 bevindt zich een videofooninstalla-

blok 4

PARKEREN

Het begrensde parkeerveld met 60

tie, die verbonden is met de belinstalla-

genummerde parkeerplaatsen is

tie in het appartement. De deuren van

toegankelijk door met een persoonlijke

het eigen appartement, de eigen

handzender de verzinkbare paal te

berging en de postkasten worden

bedienen. In het complex wordt

geopend met een reguliere sleutel.

E-vermogen gereserveerd voor
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keuken

badkamer

afwerkingsniveau
badkamer

afwerkingsniveau
keuken

dubbele wastafel en spiegel (Villeroy & Boch), een designradiator,

ingericht met Siemens inbouwapparatuur:

een inloopdouche van 80 cm breed, een Grohe douchethermo-

een vaatwasser, koel-/ vriescombinatie,

staat inclusief doucheset en een helder glazen vaste douche-

combi-magnetron, inductiekookplaat en

wand.

afzuigkap. Het aanrechtblad is Royal Stone

De appartementen zijn ingericht met een luxe badkamer met

De keuken, van het merk Bribus, is volledig

Composiet, kleur: zwart.
Vloertegels, antraciet, 30 x 30 cm (Mosa), wandtegels 25 x 33 cm,
kleur matwit (Mosa). Vloertegels t.p.v. douchehoek 15 x 60 cm
(Mosa).
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de
voordelen
van huren

huren is vrijheid

kwaliteiT en
DUURZAAMHEID

huren is financieel
aantrekkelijk

KWALITEIT

Duurzaam voordeel

Bij huren weet je waar je elke maand aan toe bent. Geen stij-

rendement gebouwd. Dat zie je niet alleen terug in de fraaie

deze zetten zonlicht om in elektriciteit, zodat veel wordt

gende hypotheekrente of onverwachte risico’s. Geen groot

architectuur, maar ook in het afwerkingsniveau en de geko-

bespaard voor het milieu en de portemonnee! Aan ieder

onderhoud en de daarbij behorende kosten.

zen bouwmaterialen. Naast het zorgvuldig gekozen sanitair

appartement zijn namelijk 6 tot 10 panelen gekoppeld.

Je hebt geen opstalverzekering nodig en nooit langdurige

en tegelwerk, zijn er ook zaken toegepast als veilig hang- en

De opbrengst van de PV-panelen komt ten goede van de

Een luxe keuken, een smaakvolle badkamer – het glanst

dubbele woonlasten of waardevermindering. En wellicht

sluitwerk en HR++ beglazing.

individuele bewoners. De opgewekte stroom wordt in eerste

je tegemoet. Helemaal nieuw en van deze tijd. Daar heb je

kun je geld vrijmaken uit je koopwoning en dit besteden om

veel plezier van!

lekker onbezorgd te wonen.

Je koopt niet, je huurt. Want je wil zelf de baas
zijn over je bestaan. Je wil vrijheid. En zekerheid.
Zonder financiële verrassingen.

huren is luxe

huren is flexibel

De appartementen worden met veel oog voor detail en

Op het dak van het woongebouw zijn PV-panelen geplaatst,

instantie in de woning gebruikt en wat meer wordt opgeEen hoog rendement CV-ketel (welke in de berging hangt)

wekt, gaat naar het openbare net.

zorgt, naast de centrale verwarming, ook voor de warm
watervoorziening. De centrale verwarmingsinstallatie wordt

Je kunt gaan en staan waar je wil. Zonder verplichtingen.

uitgevoerd als vloerverwarming. In de badkamer wordt

Je huurt namelijk voor minimaal 1 jaar en daarna is de

tevens een designradiator geplaatst.

opzegtermijn slechts 1 maand.
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Bent u
enthousiast
over de
appartementen
op het KVLterrein in
Oisterwijk?
Neem dan contact op met de
makelaars van het verhuurteam
KVL-terrein.
U kunt ook het contactformulier
op hurenopkvlterrein.nl
invullen, dan nemen wij contact
met u op.
verhuurteam
KVL-terrein
vb&t verhuurmakelaars
T 088-5454645
nieuwbouw@eravbtmakelaars.nl
Lelieveld makelaardij
T 013-5 210 222
info@lelieveldmakelaardij.nl

w w w . h u r e n o p k v lt e r r e i n . n l
h u r e n o p k v lt e r r e i n

De inhoud van deze map is
met de grootst mogelijke zorg
samengesteld. Aan de inhoud
kunnen echter geen rechten
worden ontleend.

