
LANDELIJK WONEN IN 
FRUCTUS DODEWAARD

DAAR WORD JE ÉCHT GELUKKIG VAN!

.......
ZEER RUIMOPGEZETTEWONINGEN!.......

TUSSEN- EN HOEKWONINGEN - SENIORENWONINGEN



FRUCTUS
DODEWAARD
VOORWOORD

Ruimtelijke en groene wijk

We zijn erg blij met het woningbouwpro-

gramma, waarmee voor een brede doelgroep 

een mooi en divers woningaanbod wordt 

gepresenteerd. Tijdens het ontwerpproces 

was het uitgangspunt om de woningen een 

moderne uitstraling te geven met een knipoog 

naar het verleden, wat volgens ons goed gelukt 

is. De wijk wordt ruimtelijk van opzet, met 

veel aandacht voor groen, zodat het geheel 

mooi aansluit bij de landelijke en natuurrijke 

omgeving van Dodewaard.

In deze brochure lees je over de woningen, 

de locatie en de omgeving. Voor verdere 

informatie kun je contact opnemen met de 

verkoopmakelaars. De contactgegevens vind

je achterin de brochure. Wij wensen je veel

leesplezier bij het doorbladeren van deze 

brochure en inspiratie bij het maken van 

plannen voor jouw eigen droomwoning!

Met vriendelijke groet,

Maarten Geerts, 

Projectontwikkelaar KlokGroep Wonen BV

Met gepaste trots bieden wij je hierbij de 

verkoopbrochure aan van het nieuwbouw-

project Fructus in Dodewaard. De behoefte aan 

nieuwe woningen in Dodewaard is groot en de 

vraag is de afgelopen jaren dan ook veel gesteld: 

wanneer komt er nieuwbouw bij in Dodewaard? 

Deze vraag wordt nu beantwoord met deze 

brochure, met daarin de eerste 21 woningen 

die worden gerealiseerd op deze locatie. 

.......
EEN MOOIEN DIVERS
WONING-
AANBOD.......



Aan de westkant van Dodewaard vind je 

alle ingrediënten om heerlijk te wonen: 

omringd door groen en vlak bij de gezellige 

dorpskern en de rivier de Waal. 

Met nieuwbouwproject Fructus worden in Dodewaard 

in totaal zo’n 80 nieuwe woningen gerealiseerd in 

3 verschillende fases. Je leest in deze brochure alles 

over de eerste fase, waarmee 13 rijwoningen en 

8 seniorenwoningen worden gerealiseerd.

WIST JE DAT?
IN DE DIRECTE OMGEVING VAN 

DODEWAARD VIND JE DRIE BOSSEN 

WAAR JE PRACHTIG KUNT WANDELEN: 

DE ROZENPAS, DE HOEZELPAS EN DE 

PANOVENPAS.

Welkom in 
Fructus
Dodewaard!
PRACHTIG LANDELIJK WONEN

.......
VLAK BIJ HET GEZELLIGE DORPSHART.......
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PRACHTIG WONEN
IN EEN RUIMTELIJK OPGEZETTE WIJK

.......
EEN SPEELS STRAATBEELD DOOR VARIATIE IN DE
GEVELS.......
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Wonen in Fructus betekent landelijk en vrij wonen

in de groene Neder-Betuwe, in het gemoedelijke

dorp Dodewaard. 

De nieuwe woningen komen gunstig te 

liggen aan de westzijde van Dodewaard, 

tussen de bestaande woonwijken en het 

natuurrijke buitengebied. Je woont vlak bij de 

dorpskern, met veel faciliteiten zoals winkels, 

basisscholen, een huisarts en apotheek. 

Heerlijk uitwaaien in de natuur!

In de directe omgeving van Fructus vind 

je meerdere bossen waar je heerlijk kunt 

wandelen. Iets ten zuiden van Dodewaard 

liggen De Tuinen van Appeltern, met 22 hectare 

aan mooie voorbeeldtuinen. Doe inspiratie op 

en laat je adviseren over de inrichting van je 

eigen tuin. Ben je toe aan nog meer ruimte, 

groen en natuur? Dan ben je zo op de Veluwe, 

met natuurschoon in overvloed. De mooie 

bossen, heide- en veengebieden nodigen uit 

tot mooie fietstochten en lange wandelingen!

.......
VOLOP 

NATUUR-
SCHOON IN
DE BUURT.......

NATUUR EN FACILITEITEN
OM DE HOEK!
HET BESTE VAN BEIDE WERELDEN
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Fraaie beziens-
waardigheden
in de buurt
PERFECT VOOR EEN WANDELING
OF FIETSTOCHT

.......
LANDELIJK WONEN IN
DE NEDER-
BETUWE.......
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Dodewaard kent een actief sociaal leven, 

bijvoorbeeld op het gebied van sport, 

verenigingen en muziek. Ideaal voor zowel 

jong als oud, wat je terugziet bij de inwoners 

die hier met veel plezier wonen.

Naast nieuwe woningen is het ook van 

belang dat er aantrekkelijke voorzieningen 

zijn voor de lokale gemeenschap 

in Dodewaard. De plannen voor 

een zogenoemd ‘multi functionele 

accommodatie’, afgekort MFA, zijn 

daarom in volle gang. In het MFA zullen 

sportieve-, culturele- en welzijnsactiviteiten 

samenkomen. Hiermee wordt het dé 

nieuwe ontmoetingsplek voor Dodewaard! 

Het plan is om deze prachtige nieuwe 

voorziening in 2021 te openen.

Dodewaard is een gemoedelijk dorp met ruim 4.500 inwoners. 

Hiermee is het één van de vier grotere kernen in de gemeente 

Neder-Betuwe. 

Dodewaard: gezellig
en sociaal actief
VOOR JONG ÉN OUD!

WIST JE DAT?
IN DODEWAARD VIND 

JE VERSCHILLENDE 

RIJKSMONUMENTEN, ZOALS 

WOONHUIS WELGELEGEN EN DE 

TOREN DER HERVORMDE KERK.

.......
SPORT, VERENIGINGEN EN MUZIEK.......
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.......
ALLE RUIMTEOM SAMENTE GENIETEN.......

Een eigen stukje
paradijs
OM HEERLIJK OP TE GROEIEN EN TE WONEN
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Fructus is gunstig gelegen op maar 

1 kilometer van de afslag van de A15. 

Ook is er een treinstation: station 

Hemmen-Dodewaard. Je bent hierdoor 

snel op je plek van bestemming. Er 

liggen verschillende grotere steden 

in de buurt, zoals Arnhem, Nijmegen 

en Wageningen. Perfect voor een 

dagje winkelen, een theater- of 

restaurantbezoek!

HIEN

HEMMEN

WELY

DODEWAARD

OPHEUSDEN

ZETTEN

A15

A15

WAAL

WAAL

LINGE

LINGE

OPHEUSDEN

HEMMEN-DODEWAARD

afrit 36

Naar   

Supermarkt 12 3 4

Station Hemmen-Dodewaard  9 7 

Openbare Basisschool Bellefleur 12 3 4 

Wageningen  43 21 

Nijmegen   24

Arnhem   28

               afstanden in minuten

ALLES BINNEN HANDBEREIK!

.......
SNEL OP JE PLEK VAN BESTEMMING.......

Perfecte ligging
HET STADSE LEVEN IN DE BUURT
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de woningen
IN FRUCTUS DODEWAARD

A
B
C
D
E
F

hoekwoningen - type A
Bouwnummer 01, 06, 07, 13 en 16

Tussenwoningen - type C
Bouwnummer 04 en 15

senioren tussenwoningen - type E
Bouwnummer 10, 11, 18 en 20

Tussenwoningen - type B
Bouwnummer 02, 03 05, 08, 09 en 14

senioren hoekwoningen - type D
Bouwnummer 12, 17 en 21

senioren tussenwoning - type F
Bouwnummer 19

1918 // FRUCTUS DODEWAARD FRUCTUS DODEWAARD // 



HOEKWONINGEN TYPE A

Zoek jij een ruimtelijke hoekwoning? Dan is dit 

woningtype met langskap interessant voor jou. 

De verschillende tinten licht- of donkerbruin of 

oranjerood in de gevelsteen geven de woning 

een bijzondere en aansprekende uitstraling. Deze 

uitstraling wordt versterkt door de donkerbruine 

plint aan de onderkant van de gevel.

Op de begane grond vind je de hal met 

toiletruimte, praktische kastruimte en de 

trapopgang. De open keuken ligt aan de voorzijde. 

Vanuit hier heb je een fraai uitzicht over de 

ruimtelijk opgezette wijk. Aan de achterkant ligt 

de woonkamer. De eerste verdieping heeft 3 

slaapkamers en een complete badkamer. Op de 

tweede verdieping is eenvoudig nog een extra 

slaapkamer of ander soort kamer te realiseren. 

Kortom: met deze mooie hoekwoning heb je volop 

leefruimte!

.......
LEKKER 

TUINIEREN IN JE RUIME 
TUIN.......A

royale
HOEKWONINGEN
HEERLIJK WONEN OP DE HOEK
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A
HOEKWONINGEN - TYPE A
BOUWNUMMER 01, 06, 07, 13 EN 16

Inhoud:  457,4 m3

Oppervlakte (GBO) 123,3 m2

Kavel  129 - 202 m2 

Woonkamer / Keuken 35,8 m2

Slaapkamer 1 16,0 m2

Slaapkamer 2 10,3 m2

Slaapkamer 3 7,0 m2

Badkamer 5,4 m2

Zolder 29,3 m2

BEGANE GROND 
.............................. 

TYPE A //  SCHAAL 1 :50

..............................

DE KEUKEN IS 
TER ILLUSTRATIE.

DE EXACTE KEUKEN 
WORDT OP BASIS 

VAN JOUW KEUZES 
SAMENGESTELD.

..............................

.......
OPTIE LEVENSLOOP- BESTENDIGEINDELING MOGELIJK.......
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A

TWEEDE VERDIEPING 
.............................. 

TYPE A //  SCHAAL 1 :50

EERSTE VERDIEPING 
.............................. 

TYPE A //  SCHAAL 1 :50

.......
OPTIE EXTRA SLAAPKAMER MOGELIJK.......
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TUSSENWONINGEN TYPE B EN C

Deze fraaie tussenwoningen bieden je volop ruimte 

en licht. De woningen hebben een landelijke 

uitstraling door de lichtbruine, donkerbruine of 

oranjerood genuanceerde gevelsteen. De grote 

raampartijen zorgen voor veel natuurlijke lichtinval. 

Om de voordeur en raampartijen zijn mooie 

architectonische details aangebracht. Je kunt bij 

deze woningen kiezen voor een langskap of voor 

de variant met tuitgevel, waardoor je een extra 

ruime en lichte tweede verdieping hebt.

Je komt binnen in de hal, met het toilet, praktische 

kastruimte en de trapopgang. Aan de voorzijde 

ligt de open keuken en de ruime woonkamer 

ligt aan de achterzijde. Vanuit daar loop je zo 

de diepe achtertuin in. Op de eerste verdieping 

bevinden zich 3 slaapkamers en een complete 

badkamer met inloopdouche, toilet en wastafel. 

De tweede verdieping biedt volop mogelijkheden 

qua indeling, denk bijvoorbeeld aan een extra 

slaapkamer, hobby- of werkruimte. 

.......
RUIMTELIJK
EN LICHT.......B

C

PRACHTIGE
tussenWONINGEN
FRAAIE UITSTRALING EN
VOLOP WOONRUIMTE
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TUSSENWONINGEN - TYPE B
TUSSENWONINGEN - TYPE C
BOUWNUMMER 02, 03, 04, 05, 08, 09, 14 EN 15

Inhoud:  444,0 - 468,7 m3

Oppervlakte (GBO) 123,3 - 130,3 m2

Kavel  124 - 136 m2 

Woonkamer / Keuken 36,2 m2

Slaapkamer 1 17,3 m2

Slaapkamer 2 11,7 m2

Slaapkamer 3 7,0 m2

Badkamer 5,9 m2

Zolder 34,7 m2

BEGANE GROND 
.............................. 

TYPE B //  TYPE C //  SCHAAL 1 :50

..............................

DE KEUKEN IS 
TER ILLUSTRATIE.

DE EXACTE KEUKEN 
WORDT OP BASIS 

VAN JOUW KEUZES 
SAMENGESTELD.

..............................

.......
OPTIE 

UITBOUW 2,4 METER MOGELIJK.......
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TWEEDE VERDIEPING 
.............................. 

TYPE B //  SCHAAL 1 :50

EERSTE VERDIEPING 
.............................. 

TYPE B //  TYPE C //  SCHAAL 1 :50

C
B
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TWEEDE VERDIEPING 
.............................. 

TYPE C //  SCHAAL 1 :50

C
B

.......
HEERLIJKBBQ-EN MET HET GEZIN.......
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A
B
C

OPTIE EN VARIANTEN
TUSSEN- EN HOEKWONINGEN

BEGANE GROND 
.............................. 

SCHAAL 1 : 100

BEGANE GROND 
.............................. 

SCHAAL 1 : 100

eerste verdieping 
.............................. 

SCHAAL 1 : 100

tweede verdieping 
.............................. 

SCHAAL 1 : 100

eerste verdieping 
.............................. 

SCHAAL 1 : 100

tweede verdieping 
.............................. 

SCHAAL 1 : 100

tweede verdieping 
.............................. 

SCHAAL 1 : 100

tweede verdieping 
.............................. 

SCHAAL 1 : 100

01 - Uitbouw 2,4 meter

02 - Levensloopbestendige indeling 

  begane grond (type A)

03 - Dubbel openslaande

  deuren met zijlichten

04 - Deuren met raamkozijnen

05 - Dubbel openslaande

  deuren met raamkozijn

06 - Keuken centraal in woonkamer

07 - Inloopkast slaapkamer 1

08 - Samenvoegen slaapkamer 1 en 3

09 - Grote inloopkast slaapkamer 1

10 - Zolderindeling 1

11 - Zolderindeling 2

12 - Zolderindeling 3

13 - Zolderindeling 4

14 - Dakraam voor

15 - Dakraam achter

16 - Dakkapel achter

17 - Dakkapel achter groot

18 - Dakkapel voor

01

02

01

06

07

11

16 1617

18

14

14

1515

12

13

08

09
10

03

04

05

3534 // FRUCTUS DODEWAARD FRUCTUS DODEWAARD // 



SENIORENWONINGEN

TYPE D, E EN F

Deze seniorenwoningen hebben een 

aansprekende landelijke uitstraling. Qua gevelkleur 

kun je kiezen voor lichtbruin, donkerbruin of 

oranjerood. De witte en donkerbruine gevelstroken 

aan de boven- en onderzijde geven deze 

woningen een aansprekend aanblik. De grote 

ramen zorgen voor een lichte begane grond. Kies 

je voor een exemplaar met tuitgevel, dan profiteer 

je van extra ruimte en lichtinval op de verdieping.

Je komt binnen in de ruime hal, met hieraan 

de toiletruimte en brede trapopgang. Aan de 

voorzijde ligt de woonkamer en de open keuken 

bevindt zich aan de aan de achterzijde. Daar vind 

je ook de ruime slaapkamer. Vanuit hier loop je de 

volledige badkamer in, met inloopdouche, toilet 

en wastafel. Door de slaapkamer en badkamer 

op de begane grond is deze woning volledig 

levensloopbestendig! De verdieping is vrij in te 

richten, bijvoorbeeld als hobbykamer, logeerkamer 

of opslagruimte.

.......
ALLE VOOR-ZIENINGEN OP DE BEGANE 

GROND.......

D
E
F

PRACHTIGE
SENIORENWONINGEN
VOLLEDIG LEVENSLOOPBESTENDIG
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17 18 20 21

12

11

10

D
E

ZIJGEVEL
TYPE D

SENIOREN HOEKWONINGEN - TYPE D
SENIOREN TUSSENWONINGEN - TYPE E
BOUWNUMMER 10, 11, 12, 17, 18, 20 EN 21

Inhoud:  420,1 - 430,5 m3

Oppervlakte (GBO) 109,2 m2

Kavel  148 - 202 m2 

Woonkamer / Keuken 33,1 m2

Slaapkamer  14,7 m2

Slaapkamer boven 34,2 m2

Badkamer 5,8 m2

Zolder 34,2 m

BEGANE GROND 
.............................. 

TYPE D //  TYPE E //  SCHAAL 1 :50

..............................

DE KEUKEN IS 
TER ILLUSTRATIE.

DE EXACTE KEUKEN 
WORDT OP BASIS 

VAN JOUW KEUZES 
SAMENGESTELD.

..............................
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.......
OPTIE EXTRA DUURZAME
WONING.......
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D
E

EERSTE VERDIEPING 
.............................. 

TYPE D //  TYPE E //  SCHAAL 1 :50

ZIJGEVEL
TYPE D

.......
OPTIE EXTRA SLAAPKAMER MOGELIJK.......
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19

F
SENIOREN TUSSENWONING - TYPE F
BOUWNUMMER 10, 11, 12, 17, 18, 20 EN 21

Inhoud:  453,0 m3

Oppervlakte (GBO) 117,7 m2

Kavel  149 m2

Woonkamer / Keuken 33,1 m2

Slaapkamer  14,7 m2

Slaapkamer boven 34,2 m2

Badkamer 5,8 m2

Zolder 41,5 m2

BEGANE GROND 
.............................. 

TYPE F //  SCHAAL 1 :50

..............................

DE KEUKEN IS 
TER ILLUSTRATIE.

DE EXACTE KEUKEN 
WORDT OP BASIS 

VAN JOUW KEUZES 
SAMENGESTELD.

..............................
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.......
OPTIE EXTRA DUURZAME
WONING.......
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EERSTE VERDIEPING 
.............................. 

TYPE F //  SCHAAL 1 :50

.......
OPTIE EXTRA SLAAPKAMER MOGELIJK.......

F
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D
E
F

OPTIE EN VARIANTEN
SENIORENWONINGEN

01 - Indeling begane grond 

  zonder slaapkamer

02 - Indeling begane grond 

  slaapkamer voor

03 - Keuken centraal in woonkamer

04 - Dubbel openslaande deuren

05 - Dubbel openslaande

  deuren met zijlichten

06 - Zolderindeling 1 (type D-E)

07 - Zolderindeling 2 (type D-E)

08 - Zolderindeling 3 (type F)

09 - Dakraam voor

10 - Dakraam achter

11 - Dakkapel achter

12 - Dakkapel achter groot

13 - Dakkapel voor

BEGANE GROND 
.............................. 

SCHAAL 1 : 100

BEGANE GROND 
.............................. 

SCHAAL 1 : 100

eerste verdieping 
.............................. 

SCHAAL 1 : 100

eerste verdieping 
.............................. 

SCHAAL 1 : 100

eerste verdieping 
.............................. 

SCHAAL 1 : 100

eerste verdieping 
.............................. 

SCHAAL 1 : 100

01

04 05

02

03 06

07

09

09

10

11

13

12

12

09

10

09

10

08
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.......

HEERLIJK 
GENIETEN VAN
JE OUDE DAG!.......

zoveel natuur
in de omgeving
OM LEKKER SAMEN TE FIETSEN
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LIV informeert, adviseert en inspireert 

Een nieuwe woning. Fantastisch! Met je droomhuis bezig zijn geeft

voldoening, maar kan ook best spannend zijn. Je gaat een heleboel

belangrijke zaken regelen en krijgt met veel verschillende partijen te

maken. Welke mogelijkheden zijn er? Hoe maak je de beste keuzes? 

En net zo belangrijk: hoe verminder je de kans op fouten in de uitvoering? 

Gelukkig sta je er niet alleen voor: LIV helpt je, op uiteenlopende manieren.

.......
BIJ WOONBELEVINGS-

CENTRUM LIV IN
 NIJMEGEN 

VIND JE ALLES O
NDER ÉÉN 

(GROOT!) DAK. E
N DAT IS 

GEWELDIG. 
.......

HART VOOR
OPTIMAAL
WONEN
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Persoonlijk advies

van experts

Als koper krijg je in LIV vakkundig advies van 

verschillende enthousiaste professionals. Zo heb je 

de gelegenheid om je financiële vragen en ideeën 

voor te leggen aan een hypotheekadviseur. Je 

krijgt snel een helder beeld van je mogelijkheden 

en financiële ruimte voor zaken als het woonklaar 

afwerken van je woning, inrichting en bouwopties. 

Je weet meteen of jouw droomwoning realiteit kan 

worden!

Stap voor stap begeleiding

Zodra je de financiering geregeld hebt en de koop- 

aanneemovereenkomst hebt getekend, 

krijg je een wooncoach toegewezen die jou 

in woonbelevingscentrum LIV gaat helpen bij 

het maken van je woonkeuzes. Is een uitbouw 

verstandig? Een grotere badkamer gewenst? 

En welke binnendeuren wil je? Waar komen de 

stopcontacten? Wil je een kamer op zolder?

Je wooncoach inventariseert je wensen, 

beantwoordt je vragen en denkt graag met je mee. 

Zo maak je stap voor stap keuzes die het beste 

passen bij jouw persoonlijke situatie en waar je 

gedurende lange tijd veel plezier en woongeluk 

aan zult beleven. 

Beleef je nieuwe thuis 

Bouwtekeningen zijn op papier lastig te 

interpreteren. Dat maakt het kopen van een 

nieuwbouwwoning voor sommige mensen 

een ingewikkelde opgave. Hoe maak je de 

beste beslissingen, als je woning nog gebouwd 

moet worden? In LIV is dat een stuk makkelijker. 

En leuker! 

In woonbelevingscentrum LIV kun je je nieuwe 

woning op ware grootte beleven en volop inspiratie 

en ideeën opdoen. Loop door de modelwoningen 

en ervaar hoeveel extra ruimte je creëert met 

een uitbouw of wat deuren ensuite doen met de 

woonkamer. 

Beleef wat je krijgt, en maak betere woonkeuzes. 

LIV staat niet voor niets voor Leven, Inspireren en 

Verleiden. Neem met een gerust hart beslissingen 

en creëer een thuis waar je nog jarenlang met veel 

plezier woont!

Fijn wonen

Op weg naar jouw droomwoning ben je veel bezig 

met inrichting en interieur. Misschien weet je wat je 

wilt, misschien niet. Het is hoe dan ook prikkelend 

om je uitgebreid te oriënteren en te laten inspireren. 

In de showroom van LIV vind je een groot aanbod 

aan keukens, badkamers, vloeren, meubels, 

gordijnen en nog veel meer in alle mogelijke stijlen, 

zoals trendy, klassiek, design en landelijk.

.......
BELEEF JE NIEUWE 
THUIS BIJ LIV. MEER INFORMATIE OVER LIV, 

VIND JE OP 
LIVWONEN.NL  .......
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idee te krijgen van de ruimte. De sanitair 

adviseur laat je zien welk sanitair, en welke 

tegels, opgenomen zijn in de koopsom van je 

woning en vertelt je wat er nog meer mogelijk is.

Voel de structuur van de tegels en neem plaats 

voor je nieuwe spiegel. Heb ik kastjes nodig? En 

hoeveel? Wil ik een design radiator? Dubbele 

wastafel? In LIV doe je volop inspiratie op en 

krijg je een beter gevoel bij alle mogelijkheden 

van je badkamer en toiletruimte. Ervaar je 

nieuwe badkamer in LIV en maak betere 

keuzes om een fijne plek te creëren voor je 

persoonlijke verzorging.

Met gemak en plezier op weg 

naar je nieuwe woning

In LIV vind je alle betrokken partijen 

onder één (groot!) dak. Handig, want 

je hoeft niet afzonderlijk naar de aan-

nemer, hypotheekadviseur, keuken- en 

badkamershowroom. Dat scheelt je veel tijd. 

De lijnen bij LIV zijn kort en alle afdelingen 

weten precies hoe jouw woning is opgebouwd. 

Dat praat een stuk makkelijker.

Bij LIV hoef je niet tussen de verschillende 

partijen te communiceren. Wat de kans op 

fouten in de uitvoering vermindert en jou 

mogelijke ergernis bespaart. Samen zorgen 

de partijen in LIV ervoor dat je nieuwe 

woning aansluit bij je wensen, behoeften 

en verwachtingen. In LIV wordt het hele 

nieuwbouwproces voor jou makkelijker, 

overzichtelijker en plezieriger.

Ervaar je keuken 

al voor je kiest

De keuken vormt bij veel mensen het hart 

van de woning. Belangrijk dus om goed na 

te denken bij de keuzes die je maakt. Loop 

alvast door de verschillende keukens in de 

modelwoningen en stijlappartementen 

en ervaar wat de ruimtes met je doen. De 

showroom van LIV biedt een zee aan inspiratie 

en ideeën. Mogelijkheden genoeg!

Je kunt een gesprek met de keukenadviseur in 

LIV inplannen, om te kijken wat mogelijk is in 

jouw woning. Tevens is er de keukenbrochure 

die je mee kunt nemen, met voorbeelden en 

waaruit je inspiratie kunt putten.

Ook voor je nieuwe badkamer heb je diverse 

keuzes te maken. In LIV kun je alvast in je 

toekomstige badkamer staan om een goed

SANITAIR EN TEGELS
IN JOUW PERSOONLIJK WOONSTIJL

.......
BELEEF JE NIEU

WE 

THUIS BIJ LIV. M
EER 

INFORMATIE OVE
R LIV, 

VIND JE OP 

LIVWONEN.NL  

.......
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Relaxte sfeer

Ontspan tussen de adviesgesprekken door in 

de brasserie van LIV. In de LIV-brasserie heerst 

een relaxte sfeer en heb je de kans om alles 

te laten bezinken en te bespreken, onder het 

genot van een lekker hapje en drankje.

Altijd welkom

Wil je alvast langskomen om een idee 

te krijgen van je toekomstige woning? 

Tijdens de openingstijden kun je gerust 

binnen lopen bij LIV om je te laten inspireren. 

Of om bijvoorbeeld familie en vrienden met 

je mee te laten denken. Je bent altijd welkom. 

Tot binnenkort bij LIV?

Voor meer informatie over LIV, 

kijk op www.livwonen.nl

Woonbelevingscentrum LIV

Verlengde Energieweg 50

6541 XX Nijmegen

Openingstijden

Maandag:  10:00 – 17:30 uur

Dinsdag:  10:00 – 17:30 uur

Woensdag:  10:00 – 21:00 uur

Donderdag:  10:00 – 21:00 uur

Vrijdag:  10:00 – 17:30 uur

Zaterdag:  10:00 – 17:00 uur

Zondag:  gesloten

Door de recente corona-

ontwikkelingen kunnen de 

openingstijden op dit moment 

afwijken. Kijk op de website 

wat de juiste openingstijden 

zijn: www.livwonen.nl

.......
BELEEF JE NIEU

WE 

THUIS BIJ LIV. M
EER 

INFORMATIE OVE
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Als koper bij Fructus krijg jij een persoonlijke 

Wooncoach toegewezen: Karin Janssen. Karin 

kent alle details van het project en kan jou dus als 

geen ander adviseren! 

In het LIV Woonbelevingscentrum lopen jullie samen door 4 

modelwoningen op ware grootte. Zo komen plattegronden 

tot leven en maak jij de beste woonkeuzes. Karin: “Hier laten 

we de kopers het sanitair, tegelwerk, keuken en overige 

ruwbouwopties, waaronder de uitbouw, zien. De kopers 

vinden het prachtig om door de modelwoningen te lopen

en te zien hoe hun toekomstige woning eruit gaat zien!”

Bij LIV vind je alle betrokken partijen onder één dak: van 

de aannemer en hypotheekadviseur tot de keuken- en 

badkamerspecialist. Je krijgt vakkundige begeleiding van 

adviseurs op ieder gebied, waarbij de Wooncoach jouw 

vaste contactpersoon is. Dit maakt het hele proces voor jou 

overzichtelijk én extra leuk. Met een glimlach zegt Karin: 

“Het leukste aan mijn werk is het begeleiden van de kopers 

naar hun toekomstige droomwoning!”

LIV Wooncoach
KARIN IS ER VOOR JOUW GEMAK

.......

BIJ LIV KOMT 

JOUW NIEUWE
WONING TOT

LEVEN
.......
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Wij zijn LIV Hypotheken en wij helpen je met het realiseren 

van je droomhuis. Wij weten namelijk als geen ander wat er 

allemaal komt kijken bij een hypotheek. Daarom geven we je 

helder advies en nemen we het volledige hypotheekproces uit 

handen.

Kies zelf wanneer je ons wilt bereiken. Dat kan ook buiten 

kantooruren en in het weekend. Wij zijn 100% flexibel! Kom

je langs op ons kantoor of spreek je liever op locatie af?

De keuze is aan jou! Zo wordt een hypotheek afsluiten een

stuk leuker én eenvoudiger. En zo realiseren wij dromen.

Hypotheekadvies voor elke 

situatie!

Ben je starter of toe aan een volgende 

woning? Ondernemer of op zoek naar een 

beleggingspand? Wens je een bestaande 

woning of een nieuwbouw woning aan te 

kopen? Wat je situatie ook is: LIV Hypotheken 

is er voor jou en adviseert je over de hypotheek 

die het beste bij je past.

LIV Financierings Belofte

Het is niet altijd even makkelijk om een 

woning te kopen. Vaak zijn er vele gegadigden 

of is de woning al verkocht. Daarom is er de 

Financierings Belofte van LIV Hypotheken. 

Met de Financierings Belofte blijf je de 

concurrentie voor en heb je vooraf zekerheid 

over je hypotheek. Wel zo handig. Met de 

Financierings Belofte is je droomhuis binnen 

handbereik!

• Gegarandeerd de laagste hypotheekrente!

• 100% flexibel - óók s’avonds en in het 

 weekend!

• Altijd bereikbaar en korte lijnen

• Gebundelde ervaring met extreme 

 klantgerichtheid!

LIV Hypotheken regelt het voor je! 

Vraag nu jouw belofte aan. 

LIV PARTNER

LIV Hypotheken B.V.

Verlengde Energieweg 50

6541 XX Nijmegen

T:  024-2066274

E:  hypotheken@livwonen.nl 

HI, WIJ ZIJN
LIV HYPOTHEKEN...
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Als je voor
nieuwbouw kiest...
DAN KIES JE VOOR EEN WONING DIE 
HELEMAAL BIJ JE PAST EN JE VOORDEEL 
OPLEVERT IN KOSTEN EN MAANDLASTEN

Comfort

De woning is optimaal geïsoleerd tegen kou, 

hitte en geluid. En dat geeft een comfortabel 

gevoel.

Duurzaamheid

De woning is gasloos, geïsoleerd met 

hoogwaardige materialen en wordt duurzaam 

verwarmd waardoor de CO2-uitstoot veel lage

is dan bij een bestaande woning. 

Besparing

De woning is goed geïsoleerd en daardoor 

bespaar je aanzienlijk op je energierekening.

Gemak

Alles aan jouw woning is nieuw, zo heb je de 

eerste jaren geen of nauwelijks onderhoud. 

Flexibiliteit

Je kunt je woning geheel naar eigen inzicht 

aankleden en wijzigen. Een badkamer en 

keuken kun je naar eigen wens inrichten en 

tevens zijn indelingsvarianten mogelijk.

Voordeel

Je betaalt namelijk geen overdrachtskosten, 

makelaarskosten, taxatiekosten en kosten 

voor de transportakte.

Lagere maandlasten

Je betaalt minder rente voor je hypotheek en 

ook je energierekening is meestal lager 

dan bij een bestaande woning. 

Veiligheid

Het moderne hang- en sluitwerk en de eisen 

van het politiekeurmerk zorgen ervoor dat de 

kans op inbraak kleiner is.

Ruimte

De woning voldoet aan de eisen van het 

bouwbesluit. Plafonds en deuren zijn hoger, 

ruimten voldoen aan minimale afmetingen 

en de trappen zijn minder steil.

Een waardevaste toekomst

Ook in deze tijd is een nieuwbouwhuis een 

goede investering waarbij op lange termijn 

meestal de waarde toeneemt.

.......
VOORDEEL IN KOSTEN EN MAANDLASTEN.......
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Een droom die uitkomt

Het kopen van een woning is geen dagelijkse 

bezigheid. Je dient dit weloverwogen te doen.

Ik weet echter zeker dat een woning binnen 

Fructus in Dodewaard je zal passen als een 

maatpak, volledig voorzien van je wensen en 

behoeften. KlokGroep Wonen B.V. zal alles 

doen om jouw droom waar te maken. Mocht 

je daarom na het bekijken van deze brochure 

enthousiast zijn over één van de woningen en 

de stap nemen tot uiteindelijke aankoop, dan 

feliciteren wij je alvast van harte! 

 

Met vriendelijke groet,

Stefan van Duijnhoven, 

Directeur KlokGroep Wonen BV

.......
KIES JIJ VOOR FRUCTUS DODEWAARD?.......

liefde en geluk
MAKEN VAN JOUW HUIS EEN THUIS
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Ontwikkeling & realisatie

Verkoopinformatie

Joop van Mourik Makelaars

 0488 - 442 906

 www.joopvanmourik.nl

Fructus Dodewaard is een ontwikkeling van KlokGroep Wonen B.V. uit Nijmegen.

Ras Makelaars

 0488 - 420 044

 www.rasmakelaars.nl

.......

INTERESSE?
MAAK EEN
AFSPRAAK

.......



FRUCTUSDODEWAARD.NL


