
41 appartementen in Roombeek - Enschede 



De naam Het Lagerhuis heeft een historische 

lading en komt uit de tijd dat de bierbrouwerij 

van Grolsch hier gevestigd was. Lager is een 

tafelbier met wat minder alcohol dan een 

normaal biertje. Het veld waar dit bier in  

vaten werd opgeslagen, heette Lagerveld.  

En daar komt nu Het Lagerhuis. 

Wil jij ruim wonen of juist lekker compact?  

Met een terras op de begane grond of een 

mooi uitzicht vanaf een van de verdiepingen? 

Het Lagerhuis is net zo gevarieerd en eigen-

zinnig als de wijk Roombeek zelf. De apparte-

menten verschillen onderling in grootte  

en details. Zo is er voor elk wat wils. #
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#situatie

Voel je thuis  
in Lagerhuis

Wil jij wonen op een bijzondere 

plek in Enschede? In een wijk met 

eigenheid, veel creativiteit en 

inspirerende initiatieven? En alle 

faciliteiten dichtbij? Dan voel jij  

je zeker thuis in Het Lagerhuis. 

Alle appartementen 

hebben een ruim eigen 

balkon of terras en worden 

compleet opgeleverd met 

een SieMatic keuken en  

sanitair van THUIS de 

Showroom. Bovendien  

heb je de keus uit een 

appartement met 1  

of 2 woonlagen. 
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#vogelvlucht

#type-
overzicht

#type D

#type F #THUIS en
NextHome 

#type C

#type G

#buiten-
aanzicht

#type H

#type E

#roombeek #verdiepings- 
overzichten

#energie-
leverend

#type A #type B
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#eigen plek 
in Enschede

Enschede is een fijne stad om te wonen; met alle voorzieningen en een gezellig centrum, en toch zo 

klein dat je overal op de fiets naartoe kunt. Je vindt er de leukste winkels, feestjes en festivals, terrassen, 

musea, theaters en een concertzaal. De prachtige parken en de heerlijk groene omgeving net buiten de 

stad maken het compleet. Vanuit jouw nieuwe appartement in Het Lagerhuis heb je alles binnen handbereik.



Als bewoner van Het Lagerhuis heb je een winkelcentrum naast de deur. 

De boodschappen haal je dus gewoon in de supermarkt om de hoek en heb 

je geen zin om te koken, dan is er altijd wel een afhaalrestaurant vlakbij.  

In slechts 8 minuten fiets je vanuit Het Lagerhuis naar hartje Enschede. 

Ook de bereikbaarheid met het openbaar vervoer is uitstekend en via de A1 

en A35 ben je in no-time op jouw bestemming. 

Roombeek is een uitzonderlijk stukje 

Enschede. Nadat een groot deel van de 

wijk in 2000 werd weggevaagd door de 

vuurwerkramp, wilde de gemeente het 

gebied veranderen in een soort steden-

bouwkundig monument. Er kwam volop 

ruimte voor allerlei bouwprojecten die  

de locatie samen uniek, gevarieerd  

en eigenzinnig maken.  

Dit is wat je noemt een wijk die leeft.  

Er is altijd wat te doen! Je vindt er kunst  

in De Museumfabriek (2) en cultuur,  

horeca en andere handige voorzieningen 

op een steenworp afstand.  

In dit bijzondere 
stukje Enschede  
is altijd iets te doen 

Het Lagerhuis  
markeert de entree 
van de wijk 

#
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k Roombeek is een zeer gevarieerde nieuwe stadswijk. Nog geen kilo-

meter van hartje Enschede, met opvallend veel creatieve bedrijvigheid. 

Hier wordt gewoond en gewerkt door mensen die samen een bijzonder 

sfeertje creëren. Naast een tikje eigenzinnig zijn ze en ook sociaal betrokken 

en ‘out going’. Eigenlijk is het in Roombeek gewoon supergezellig. 
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Brouwerijplein

Brouwerijplein

Roomweg

Deurningerstraat
Beekstraat
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inStadshaard

Wonen op slechts
een paar minuten
fietsen van het 
centrum

Het Lagerhuis is uitstekend te bereiken 

met het openbaar vervoer. Dat is 

natuurlijk mooi meegenomen! Ook ligt 

de locatie op slechts een paar minuten 

fietsen van het centrum en het station. 

Het gebruik van de fiets wordt extra 

gestimuleerd, bijvoorbeeld door extra 

aandacht te besteden aan bergingen 

in de kelder en begane grond die goed 

toegankelijk zijn met de fiets. Op de  

onderste bouwlaag kunnen de bewoners 

van 29 appartementen ieder 1 auto 

parkeren. De bewoners van de overige 

appartementen vinden een parkeerplek 

in de naastgelegen Brouwerijgarage.
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#verdiepings-
overzichten

Appartement  
met twee  
woonlagen

Het complex van Het Lager-

huis bestaat uit vijf bouwlagen 

bovenop de kelder waar zich 

de parkeerplekken bevinden. 

De bergingen zijn gesitueerd 

op de begane grond en in de 

kelder. Vanaf de begane grond 

tot en met de vierde verdieping 

vind je appartementen in  

acht verschillende types,  

van 1 of 2 woonlagen.  

Net wat jij zoekt! 

Aan de kopse kant van het gebouw wordt een ruimte 

van circa 200m2 ingericht voor commercieel gebruik.  

De invulling hiervan wordt nog nader bepaald.
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# D

# D 39
#G

#A   -   Type Stadswoning  

#B   -   Type Terrasappartement

#C   -   Type Tweekamerappartement

#D   -   Type Loggia appartement

#E   -   Type Tuinzichtappartement

#F   -   Type Hoekappartement

#G   -   Type Hoekappartement XL

#H   -   Type Loft appartement

*

*

Commerciële  
ruimte
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#type-
overzicht

#A

#B

#C

#D

Type Stadswoning

Type Terrasappartement

Type Tweekamerappartement

Type Loggia appartement

Bouwnummers 1 - 2 - 3 

Bouwnummers 4 - 5 - 6 

Bouwnummers 7 - 8 - 9 

Bouwnummers 12 - 16 - 17 - 18 - 21 - 25 - 28 - 38 - 41  

Alle stadswoningen zijn gesitueerd op de begane grond. Doordat ze tweelaags zijn, beslaan  

ze automatisch ook een deel van de eerste verdieping. Aan een zijde beschikken ze over een  

fijn terras en een extra entree tot de woning. Aan de andere zijde ligt de praktische berging. 

Lees verder op pagina 20 

ca. 95
m2

BG

+ 1

2

De drie appartementen van dit type zijn gelegen op de begane grond. Ook deze appartementen 

bieden je de luxe van een eigen terras van waaruit je bovendien direct toegang hebt tot je  

woning. Naast lekker veel ruimte heb je het gemak van een berging direct naast de achterdeur.  

Lees verder op pagina 24 

Wil je compact wonen? Dan is dit tweekamerappartement misschien wel een ‘match’ voor jou! Van  

dit type zijn drie stuks gelegen op de eerste verdieping. Je ervaart hier al het comfort en de luxe van 

een modern appartement en tegelijkertijd geniet je vanaf je inpandige balkon van alles om je heen. 

Lees verder op pagina 30 

Op de eerste t/m de vierde verdieping vind je deze appartementen aan beide zijden  

van het gebouw. Wat ze gemeen hebben is dat ze een inpandig balkon hebben, maar  

de indeling van de appartementen verschilt. 

Lees verder op pagina 34 

ca. 86 - 116

ca. 66 - 68

ca. 100 - 113

m2

m2

m2

BG

+ 1

+ 1

+ 2

+ 3

+ 4

2

1

2  L A A G S  A P P A R T E M E N T

#G

#H

#E

#F

Type Hoekappartement

Type Hoekappartement XL

Type Loft appartement

Type Tuinzichtappartement

Bouwnummers 15 - 24 - 31 

Bouwnummers 10 - 11 - 19 - 20 - 26 - 27 - 39 - 40  

Bouwnummers 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 

Bouwnummers 13 - 14 - 22 - 23 - 29 - 30 

Op de uiterste hoek van het gebouw ligt dit type appartement; een op de eerste, een op de  

tweede en een op de derde verdieping. Dankzij de unieke hoekopstelling is de buitenruimte  

gericht op een andere zijde, wat de lichtinval en het wonen hier net weer even anders maakt. 

Lees verder op pagina 46 

ca. 68 - 87
m2

Prominent op de kop van het gebouw zijn de acht extra large hoekappartementen gelegen.  

Door de speelse indeling geniet je aan minstens twee kanten van lekker veel licht en een  

ruimtelijk effect. Lijkt een living met een originele vorm jou leuk? Jij bepaalt het! 

Lees verder op pagina 48

Op de derde resp. vierde verdieping vind je dit type loft appartement dat bestaat uit  

twee woonlagen. Hierbij is het aan jou of je de slaapkamer beneden en de woonkamer  

plus keuken boven wilt of de keuken beneden en de woon- en slaapkamer boven. 

Lees verder op pagina 56 

De zes tuinzichtappartementen op de eerste, tweede en derde verdieping zijn boven elkaar  

gelegen aan de zijde van het winkelcentrum. Elk appartement telt twee kamers en beschikt  

over een balkon of loggia met fijn uitzicht. Wat wil je nog meer? 

Lees verder op pagina 38 

ca. 112 - 135

ca. 107 - 110

ca. 55 - 74

m2

m2

m2

+ 1

+ 2

+ 3

+ 4

+ 1

+ 1

+ 2

+ 2

+ 3

+ 3

+ 4

+ 3

2  L A A G S  A P P A R T E M E N T

1

1

2

22



Het Lagerhuis is een uniek nieuwbouw-

project met 41 koopappartementen.  

Grote en kleine appartementen voor  

iedere woonwens, met 1 of 2 woonlagen. 

En dat in een stijlvol gebouw dat op- 

en-top duurzaam is. Het Lagerhuis is een 

energieleverend gebouw. Dit betekent 

dat het meer energie opwekt dan het 

verbruikt. Ontwerp, materiaalgebruik,  

verwarming: in Het Lagerhuis is alles ge-

richt op comfort, gemak en duurzaamheid. 

Het gebouw is ontworpen met circulaire 

materialen en zonnepanelen in de gevel  

en op het dak. 

15

Wonen in een uniek  
nieuwbouwproject  
van 41 koopappartementen  
met 1 of 2 woonlagen. 

#modern en 
gevarieerd
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Het Lagerhuis is een uniek, energieleverend gebouw 

op een prominente plek aan de entree van de wijk 

Roombeek. Hier woon je straks in een gebouw  

dat helemaal klaar is voor de toekomst! 

#gevels
Het dak en de gevels van Het Lagerhuis worden van zonnepanelen voorzien om energie 

op te kunnen wekken. Deze gevelinvulling bestaat uit verschillende onderdelen die  

met het oog op de duurzaamheid in de toekomst los te maken zijn van het gebouw.  

Het gebouw is energie leverend dat betekent dat het gebouw meer energie opwekt  

dan het verbruikt. Het resultaat is weinig tot geen energiekosten voor jou als bewoner!

#warmte 
vanuit de zon

Basis voor de functie als energieleverend 

gebouw is een PVT-systeem met een 

warmtepomp in elk appartement voor 

koelen en verwarmen. PVT zijn hybride 

zonnepanelen die zowel elektriciteit als 

warmte opwekken. Energie (warmte 

en koude) wordt middels het vloerver-

warmingssysteem afgegeven dat in de 

zwevende dekvloer is geïntegreerd. Fijne 

bijkomstigheid is dat je energielasten 

ontzettend laag zijn! 
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#flora & fauna 
Het gebouw zal straks van meerwaarde 

zijn voor dieren in de stad en een bijdrage 

leveren aan het stedelijke ecosysteem. De 

openbare ruimte wordt groen ingericht 

door de gemeente, er komen groendaken 

en het is de bedoeling om verschillende 

dieren een verblijf- en overwinteringsplek 

te bieden. Dit doen we door het aanbrengen 

van nestkasten. Het regenwater wordt 

opgevangen en vertraagd afgevoerd via 

infiltratiekratten.  

“Roombeek heeft een zeer 
sterke stedenbouwkundige  
structuur; een uitstekende 
basis voor de toekomst!” 

#circulair
Circulariteit zegt iets over de levens-

duur die de toegepaste grondstoffen 

en materialen hebben totdat de bron 

hersteld is en over de ‘embodied energy’ 

van deze materialen. Deze materialen 

worden ook voor Het Lagerhuis gekozen 

aan de hand van hun milieu-impact. 

Daarnaast spelen de schoonheid van 

het gebouw, nu en later, het onderhoud 

en de restwaarde van gebouwdelen, 

materialen en grondstoffen een rol. 

De indeling is bovendien goed aan te 

passen wanneer het gebouw in de  

toekomst een andere functie krijgt.  

 

“Iedereen voelt zich hier thuis; 
er is gedacht aan mens, dier en natuur”

#diversiteit 
Het diverse aanbod aan appartementen 

trekt verschillende bewoners aan. Zij 

krijgen de kans om hun appartement 

naar eigen wens en flexibel in te delen, 

waardoor er nog meer variatie in woon-

beleving ontstaat. Dit komt allemaal 

ten goede aan de diversiteit en het 

woonplezier in Het Lagerhuis.  

18



#A - Type Stadswoning
Bouwnummers 1 - 2 - 3

•  ca. 95 m2 woonoppervlakte 

•  met terras 

•  3 kamers (2 slaapkamers) 

•  gelegen op de begane grond en de 1e verdieping 

•  compleet met SieMatic keuken en sanitair 

Ben je op zoek naar een volwaardige 

woning en wil je het liefst een terras 

waar je lekker buiten kunt zitten? 

Dan is deze stadswoning echt iets 

voor jou! Het grote voordeel is dat 

je zowel aan de voor- als aan de 

achterzijde toegang hebt tot je woning 

en dat de berging direct naast de 

achterdeur ligt.

Je hebt de beschikking over een 

royale keuken van SieMatic met  

Siemens apparatuur. Via de trap 

bereik je de eerste verdieping van  

je woning met maar liefst twee 

slaapkamers en een badkamer 

inclusief sanitair en tegelwerk. 

212  L A A G S E  W O N I N G2  L A A G S E  W O N I N G

BG

+ 1

+ 2

+ 3

+ 4

BG

Het aanbod aan appartementen in Het Lagerhuis  

is heel divers. Meer informatie over de verschillende 

types en alle specificaties en plattegronden per 

bouwnummer vind je op www. lagerhuisenschede.nl

Getoond: plattegrond 

van bouwnummer 1

De plattegrond van +1 vind 

je op de volgende pagina

Getoond: plattegrond 

van bouwnummer 1
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232  L A A G S E  W O N I N G

+ 1

Uitgebreid koken in de keuken waar je altijd 
van droomde, gezellig eten met vrienden en 
vervolgens samen nazitten met een drankje 
op je eigen terras. Lekker toch! 

BG

+ 1

+ 2

+ 3

+ 4

Getoond: plattegrond van bouwnummer 1



#B - Terrasappartement

Bouwnummer 4 - 5 - 6

•  ca. 86 - 116 m2 woonoppervlakte 

•  ca. 26 m2 terras 

•  3 kamers (2 slaapkamers) 

•  gelegen op de begane grond 

•  compleet met SieMatic keuken en sanitair  

Lekker gelijkvloers wonen en ook 

zo naar buiten kunnen lopen? Klinkt 

ideaal toch? Dit terrasappartement 

ligt heel praktisch op de begane 

grond en biedt je riant veel leefruimte. 

Ervaar de luxe van modern woon-

comfort! Je fiets kun je kwijt in de 

berging direct naast de voordeur.  

Naast de mooie diepe woonkamer 

met gezellige keukenopstelling 

bereik je via de hal de twee slaap-

kamers, de luxe badkamer inclusief 

sanitair en tegelwerk, een handige 

ruimte voor je wasmachine en  

droger en het afzonderlijk toilet.  

Aan de terraszijde is een extra 

entree met hal.

24

#B -  Type Terras- 
appartement

+ 2

+ 3

+ 4

BG

+ 1

Getoond:  

plattegrond 

van bouw- 

nummer 4

Het aanbod aan appartementen in Het Lagerhuis  

is heel divers. Meer informatie over de verschillende 

types en alle specificaties en plattegronden per 

bouwnummer vind je op www. lagerhuisenschede.nl

+ 2

+ 3

+ 4

BG

+ 1
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De grote raampartijen in je nieuwe  
appartement maken het lekker licht in huis  

‘s Ochtends de gordijnen opendoen, het eerste zonlicht 

binnen laten en gelijk zin krijgen in de nieuwe dag. Zo 

ziet het leven er in Het Lagerhuis uit. Je woont hier 

tenslotte op een heerlijke bruisende plek, direct aan 

de entree naar het levendige Roombeek. Je zult je dus 

niet snel hoeven te vervelen. Even gauw een vers  

belegd broodje halen om de hoek en een warme coffee 

to go en je springt zo op de fiets richting je werk.  

29



#C - Type Tweekamerappartement

Bouwnummer 7 - 8 - 9 

•  ca. 66 - 68 m2 woonoppervlakte 

•  met loggia 

• 2 kamers (1 slaapkamer) 

•  gelegen op de 1e verdieping 

• compleet met SieMatic keuken en sanitair 

Heb je niet veel ruimte nodig? Dan 

is dit tweekamerappartement een 

match voor jou. Het woonoppervlak 

is lekker efficiënt ingedeeld en het 

ontbreekt je werkelijk nergens aan.  

Binnen het compacte formaat van je apparte-

ment past met gemak een heerlijke living met 

luxe SieMatic keuken én blijft er voldoende plek 

over voor een gezellige eethoek en een knusse 

loggia. In de slaapkamer kun je naast een 2 per- 

soonsbed ook een kledingkast kwijt, er is een 

speciale wasruimte en een afzonderlijk toilet 

naast je badkamer.  

31

#C -    Type Tweekamer- 
appartement + 2

+ 3

+ 4

BG

+ 1

Getoond: plattegrond van bouwnummer 7

Het aanbod aan appartementen in Het Lagerhuis  

is heel divers. Meer informatie over de verschillende 

types en alle specificaties en plattegronden per 

bouwnummer vind je op www. lagerhuisenschede.nl
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#D - Type Loggia appartement 

Bouwnummer 12 - 16 - 17 - 18 - 21 - 25 - 28 - 38 - 41

•  ca. 100 - 113 m2 woonoppervlakte 

•  met een ruime loggia

•  3 kamers (2 slaapkamers) 

•  gelegen op de 1e, 2e, 3e en 4e verdieping 

•  SieMatic keuken en sanitair 

Aan twee kanten van het gebouw  

liggen de loggia appartementen. 

Hierdoor kun je zelf kiezen waar jij het 

liefste je balkon hebt. Daarnaast zijn 

deze appartementen gesitueerd op  

de eerste, de tweede, de derde en 

vierde verdieping; genoeg opties dus. 

Via de hal waar de badkamer en 

de berging voor de wasmachine en 

de -droger op aansluiten bereik je 

zowel de woonkamer met SieMatic 

keukenopstelling als de beide  

slaapkamers. De comfortabele  

buitenruimte is via de woonkamer 

te bereiken.

35

Plattegrond is gedraaid

ten opzichte van 

de werkelijkheid

#D -    Type Loggia 
appartement

+ 2

+ 3

+ 4

BG

+ 1

Getoond: plattegrond

van bouwnummer 17

Het aanbod aan appartementen in Het Lagerhuis  

is heel divers. Meer informatie over de verschillende 

types en alle specificaties en plattegronden per 

bouwnummer vind je op www. lagerhuisenschede.nl
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Bouwnummer 13 - 14 - 22 - 23 - 29 - 30

#E - Type Tuinzichtappartement

•  ca. 55 - 74 m2 woonoppervlakte 

•  met balkon of loggia 

•  2 kamers (1 slaapkamer) 

•  gelegen op de 1e, 2e en 3e verdieping 

•  compleet met SieMatic keuken en sanitair 

39

#E -    Type Tuinzicht- 
appartement

Getoond: plattegrond van bouwnummer 22

Via de hal met badkamer bereik je de 

slaapkamer en de gezellige woon-

kamer met ruime keuken. Je kunt hier 

met gemak je grote eettafel neerzetten. 

Bovendien is er ook nog genoeg plek 

binnen het compacte oppervlak voor 

een afzonderlijke ruimte waar je je  

wasmachine en -droger kwijt kunt.  

+ 2

+ 3

+ 4

BG

+ 1

Het aanbod aan appartementen in Het Lagerhuis  

is heel divers. Meer informatie over de verschillende 

types en alle specificaties en plattegronden per 

bouwnummer vind je op www. lagerhuisenschede.nl

Tuinzicht zegt het eigenlijk al 

een beetje, vanaf de eerste 

tot de derde verdieping liggen 

deze tweekamerappartementen 

direct boven elkaar aan de zijde 

met uitzicht op de daktuin.
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Heerlijk wonen
in jouw fijne
droomappartement

43

Wil je liever een extra slaapkamer, een 

weidser uitzicht of juist meer in contact 

staan met wat er gebeurt op straat?  

Het zijn allemaal mogelijkheden waar  

over na valt te denken. Misschien ga  

je voor een extra woonlaag of ben je  

gecharmeerd van een appartement  

met een comfortabele loggia? 

Je kunt het zo gek niet bedenken! Er is 

altijd wel een woning die aan al jouw  

wensen voldoet. Meer informatie over  

de verschillende types en alle specificaties 

en plattegronden per bouwnummer vind  

je op www.lagerhuisenschede.nl

#eenheid in 
verscheidenheid
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Gemak dient de mens. Jouw spiksplinternieuwe appar-

tement in Het Lagerhuis is dan ook heerlijk behaaglijk 

dankzij vloerverwarming en -koeling, je maandlasten 

zijn laag (afhankelijk van het gebruik) door de slimme 

energievoorziening en je woning wordt ook nog eens 

opgeleverd met een complete SieMatic keuken en 

sanitair naar smaak uit onze showroom. Tel uit je winst! 



Bouwnummer 15 - 24 - 31

#F - Type Hoekappartement

•  ca. 68 - 87 m2 woonoppervlakte 

•  met loggia 

•  3 kamers (1 of 2 slaapkamers) 

•  gelegen op de 1e, 2e en 3e verdieping 

•  compleet met SieMatic keuken en sanitair 

Extra speciaal is dit appartement op de 

uiterste hoek van het gebouw. Verdeeld 

over drie verdiepingen is dit type gelegen 

op een unieke positie. Automatisch is de 

lichtinval vanaf deze zijde dan ook totaal 

anders dan op een andere plek in het 

complex, net als de woonervaring. 

Je geniet hier van lekker veel leefruimte 

dankzij de ruime woonkamer met aan- 

sluitend de keuken. Vanuit de woonkamer 

heb je toegang tot je loggia. Daarnaast 

telt je nieuwe woning 1 of 2 slaapkamers 

en een comfortabele badkamer. 
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#F -    Type Hoek- 
appartement

+ 2

+ 3

+ 4

BG

+ 1

Getoond: plattegrond van bouwnummer 15

Het aanbod aan appartementen in Het Lagerhuis  

is heel divers. Meer informatie over de verschillende 

types en alle specificaties en plattegronden per 

bouwnummer vind je op www. lagerhuisenschede.nl



#G - Type Hoekappartement XL

Bouwnummer 10 - 11 - 19 - 20 - 26 - 27 - 39 - 40

•  ca. 112 - 135 m2 woonoppervlakte 

•  met XL balkon van ca. 13 - 17 m2 

•   4 kamers (2 slaapkamers en  

een werkkamer of 3e slaapkamer) 

•  gelegen op de 1e, 2e, 3e en 4e verdieping 

•  compleet met SieMatic keuken en sanitair  

Welke indeling trekt jou het meeste 

aan? Waar jouw voorkeur ook ligt, je 

beschikt hier in elk geval over twee 

heerlijk ruime slaapkamers, een 

mooie badkamer en een riante living 

met een keuken van formaat. En dan 

stap je ook nog eens zo op je balkon.

Hier maak je alles mee vanaf de 

eerste rij! Van de eerste tot en met 

de vierde verdieping liggen deze extra 

grote appartementen op de kop 

van het gebouw. Het speelse en 

ruimtelijke effect aan de binnenkant 

van de woningen levert je een  

heerlijk luxueus woongevoel op.
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#G -    Type Hoek- 
appartement XL

Getoond  

plattegrond  

bouwnummer 10

+ 2

+ 3

+ 4

BG

+ 1

Het aanbod aan appartementen in Het Lagerhuis  

is heel divers. Meer informatie over de verschillende 

types en alle specificaties en plattegronden per 

bouwnummer vind je op www. lagerhuisenschede.nl
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2#twee
keer
kijken

Less is more. Mix en 
match. Durf je eigen 

stijl te creëren    

Wat is er leuker dan een interieur dat er vanaf spat? Door het kiezen van de juiste kleuren en materialen 

komt de moderne stijl van jouw nieuwe appartement nog beter tot zijn recht. Less is more en met 

ronde vormen creëer je een knusse sfeer. Een combinatie van invloeden maakt jouw mix en match stijl 

bovendien heel persoonlijk en helemaal eigen. Daar raak je nooit op uitgekeken!
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De mensen in de wijk Roombeek hebben 
oog voor hun omgeving. Net als de grote 
raampartijen van Het Lagerhuis, die  
fungeren als een ‘venster op de wereld’ 

#blik gericht 
naar buiten



Bouwnummer 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37

•  ca. 107 - 110 m2 woonoppervlakte 

•  met balkon van ca. 9 m2 

•  3 kamers (2 slaapkamers) 

•  gelegen op de 3e + 4e verdieping 

•  compleet met SieMatic keuken en sanitair 
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#H -    Type Loft- 
appartement

Hier ervaar je de luxe van een volledige  

woning met het comfort van een ruim  

appartement. Onder de woonlagen over  

de hele breedte liggen de halve woonlagen; 

elk met een andere indeling. Zo kun je kiezen 

voor een slaapkamer beneden en de keuken  

en woonkamer boven. Of de keuken beneden 

en de slaapkamer en woonkamer boven.  

De volledige woonlaag is heerlijk licht dankzij 

raampartijen aan twee zijden en loopt  

naadloos over in je eigen buitenruimte.  

De ruimte wordt uitstekend benut, hierdoor  

is er zelfs nog plek voor een inloopkast  

en tweede toilet.

2  L A A G S  A P P A R T E M E N T2  L A A G S  A P P A R T E M E N T

+ 3

Getoond plattegrond  

van bouwnummer 33

+ 2

+ 3

+ 4

BG

+ 1

Het aanbod aan appartementen in Het Lagerhuis  

is heel divers. Meer informatie over de verschillende 

types en alle specificaties en plattegronden per 

bouwnummer vind je op www. lagerhuisenschede.nl

De plattegrond van +4 vind 

je op de volgende pagina
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+ 4

#thuis!

+ 2

+ 3

+ 4

BG

+ 1

Je kunt kiezen voor  
meerdere indelings- 
vormen. Vraag naar  
de mogelijkheden 
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#interieur appartement 34
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Deze brochure is met zorg samengesteld. Wijzigingen zijn voorbehouden. De tekeningen, artist impressions en situatietekeningen  
in deze brochure geven een indruk. Aan deze tekeningen en impressies kunnen geen rechten worden ontleend.  

www.nieuwwonentwente.nl www.duravermeer.nl

Disclaimer

#THUIS,
de Showroom

Wie een nieuwbouwhuis koopt bij Dura 

Vermeer, koopt een huis inclusief luxe 

keuken en comfortabele badkamer. 

Zelfs voor een fijne vloer, sfeervolle 

wanden, raamdecoratie of een kast op 

maat kun je bij ons terecht. Bij THUIS 

komt alles samen. Doordat wij een 

complete woning verkopen, is het niet 

mogelijk om de keuken, badkamer  

of toilet casco af te nemen.

Wij informeren je verder in het 

verkooptraject over wat de actuele 

rentestanden voor jou betekenen. 

Heb je een vraag? Neem gerust 

contact met ons op! 

Heb je vragen over de duurzaam-

heidshypotheek of wil je een vrijblij-

vend gesprek aanvragen? Neem dan 

gerust contact op met de adviseurs 

van Nexthome via 0186 - 745 772. 

Mailen kan naar info@nexthome.nl. 

SANITAIR 
THUIS biedt alleen de beste merken  

en sanitair van hoogwaardige kwaliteit. 

We hebben alvast een badkamerontwerp 

voor jouw appartement uitgewerkt in de 

brochure. Deze badkamer zit in de V.O.N. 

prijs en het ontwerp is afgestemd op de 

badkamerruimte van het appartement. 

De specificaties van de badkamer vind 

je ook in de brochure. Uiteraard is het 

mogelijk om te kiezen voor andere tegels, 

sanitair en opstellingen. 

 

INCLUSIEF SIEMATIC KEUKEN 

Bij THUIS is veel mogelijk om jouw 

droomkeuken te realiseren. In jouw 

appartement komt een SieMatic keuken. 

We hebben alvast een keukenontwerp 

voor je appartement uitgewerkt in een 

brochure. Deze keuken is al opgenomen 

in de V.O.N. prijs en het ontwerp is 

afgestemd op de keukenruimte van het 

appartement. De specificaties van jouw 

keuken vind je ook in de brochure.  

Uiteraard is het mogelijk om te kiezen 

voor andere werkbladen, apparatuur  

en opstellingen. 

De voordelen van THUIS 

De voordelen van #NextHome 

Hertogswetering 157, 3543 AS in Utrecht |        Telefoon 030 - 634 79 79   |         www.thuis-deshowroom.nl       |         Openingstijden: ma t/m vr: 09:00 - 18:00 uur
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• Alles onder 1 dak 
Je vindt bij ons alles onder één dak: Keukens, badkamers, wanden  
& vloeren, bouwkundige upgrades, raamdecoratie en maatkasten. 

• Uitgebreid aanbod 
Je kiest uit een uitgebreid aanbod van hoogwaardige en duurzame producten. 

• Comfortabel en compleet 
Je maakt je huis comfortabel en compleet, je hoeft alleen nog maar te verhuizen. 

• Zorgeloos kiezen 
Wij denken met je mee en helpen je beslissen. 

-   extra hypotheekrentekorting omdat je een energiezuinig huis koopt; 

-   meerwerk (upgrades keuken, upgrades badkamer e.d.) volledig mee te financieren; 

-   oplossingen voor dubbele maandlasten tijdens de bouw; 

-   een hogere hypotheek mogelijk omdat je een energiezuinig huis koopt; 

-   overbruggingsmogelijkheden voor kopers die nu al een koopwoning hebben; 

-    onder voorwaarden een deel hypotheek Aflossingsvrij en advies-  

en bemiddelingskosten voor je hypotheek slechts € 975,-. 

Meerdere banken geven kopers stevige hypotheekvoordelen bij aanschaf van 

een energiezuinige woning. Eén van de beste voorbeelden van een Duurzaam-

heidshypotheek met sublieme voorwaarden is de Klimaat Plus Hypotheek van 

Triodos, die je via NextHome kunt afsluiten.
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e Kopers (en potentiële kopers) van een appartement in Het Lagerhuis 

kunnen profiteren van de kennis en mogelijkheden van de Hypo-

theekspecialisten van NextHome, de hypotheekpartner van Dura 

Vermeer. De woningen worden duurzaam gebouwd, wat je als koper 

recht geeft op het afsluiten van een duurzaamheidshypotheek.



www.lagerhuisenschede.nl


