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De luxe afgewerkte vakantiewoningen worden 

in diverse types en stijlen gerealiseerd en zorgen 

voor een optimale beleving. Elke variant heeft 

specifieke kenmerken en speelt naadloos in 

op de wensen van zijn eigen doelgroep. 

Welke woning past het beste bij u?

WONINGTYP ES

TYPE: LUXE 
De 'Luxe woningen' beschikken over alle elementen voor een 
ontspannen vakantie en zijn gelegen aan een laan of een plein.

TYPE: KIDS SPECIAL
De kinderen staan centraal middels de speciale 
kinderslaapkamer, een omheinde tuin en toegang tot een ‘privé’ 
speelterrein. De 'Kids Special woningen' zijn ideaal voor jonge 
gezinnen. Hier voelen kinderen zich helemaal thuis en houden 
de ouders vanuit het terras een oogje in het zeil op de spelende 
kinderen.

TYPE: PREMIUM WATER
Na een actieve dag de ontspanning opzoeken in de sauna en 
vervolgens genieten van de ondergaande zon boven het water. 
Voor iedereen die iets meer luxe verlangt én optimaal contact 
wil met het water zijn de 'Premium Water woningen' uitermate 
geschikt. Deze woningen liggen met hun achtertuin aan het 
water en hebben hierdoor een schitterend uitzicht.

TYPE: PREMIUM BUITENLEVEN
Een extra groot overdekt terras met o.a. loungeset en luxe 
BBQ-meubel. De 'Premium Buitenleven woningen' bieden 
net dat beetje meer voor iedereen die het liefste de hele dag 
buiten verblijft. Na een dagje buiten genieten is het heerlijk 
ontspannen in de binnensauna.
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Naast de eerder omschreven woningtypes zijn er 3 verschillende architectuurstijlen waardoor een gevarieerd 

straatbeeld ontstaat voor een optimaal vakantiegevoel. 

ARC HITE CTUURSTI JLEN

Stijl 1: GROTE HEGGE
De architectuurstijl Grote Hegge kenmerkt zich door 
genuanceerd (geel, grijs en wit) gevelmetselwerk, 
oranje dakpannen en kozijnen in de kleur antraciet. 

Stijl 2: THORN
De architectuurstijl Thorn kenmerkt zich door wit 
geschilderde gevelmetselwerk, zwarte dakpannen 
en kozijnen in de kleur antraciet.

Stijl 3: MAASDORP
De architectuurstijl Maasdorp kenmerkt zich 
door oranje-rood gevelmetselwerk, antraciete 
dakpannen en kozijnen in de kleur crème wit.

architectuurstijl 
MAASDORP

architectuurstijl 
THORN

architectuurstijl 
GROTE HEGGE
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De woningen worden uitgevoerd in 
4, 6, 8, 12, 16 en 20 persoons. 

WONINGEN
R E C R E A T I E
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• Ruime woonkamer met luxe keuken

• Inpandige berging  met was-droogcombinatie

• Twee slaapkamers

• Luxe badkamer 

• Separaat toilet op begane grond en verdieping

• Ruime terrasoverkapping

• Bruto vloeroppervlakte ca. 100 m2

Kenmerken
4  PERSOONS
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BEGANE GROND
4 persoons recreatiewoning
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Overkapping 'Premium Buitenleven'

600 x 320 cm inclusief lichtstraat

Gedraaide variant

'Kids Special'



4 persoons recreatiewoning
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Badkamer woningtype:

'Premium Water' en 'Premium Buitenleven'

Badkamer woningtype:

'Luxe' en 'Kids Special'

VERDIEPING

4



4 persoons recreatiewoning

12

GEVELS

Type: M A A SDOR P

Type: THOR N

Type: GROTE HEGGE

voorgevel rechtergevel

voorgevel rechtergevel

voorgevel rechtergevel

linkergevel achtergevel

linkergevel

linkergevel

achtergevel

achtergevel
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• Ruime woonkamer met luxe keuken

• Inpandige berging  met was-droogcombinatie

• Drie slaapkamers 

• Twee luxe badkamers waarvan één als en-suite

• Separaat toilet op begane grond en verdieping

• Ruime terrasoverkapping

• Bruto vloeroppervlakte ca. 125 m2

Kenmerken

 

* extra grote terrasoverkapping en loungeset
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6  PERSOONS



BEGANE GROND
6 persoons recreatiewoning Overkapping 'Premium Buitenleven'

750 x 350 cm inclusief lichtstraat

Gedraaide variant

'Kids Special'
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6 persoons recreatiewoning

Badkamer woningtype:

'Premium Water' en 'Premium Buitenleven'

Badkamer woningtype:

'Luxe' en 'Kids Special'

VERDIEPING

615



6 persoons recreatiewoning

16

Type: GROTE HEGGE

Type: M A A SDOR P

Type: THOR N

GEVELS

voorgevel rechtergevel

voorgevel rechtergevel

voorgevel rechtergevel

linkergevel achtergevel

linkergevel

linkergevel

achtergevel

achtergevel
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• Ruime woonkamer met luxe keuken

• Inpandige berging  met was-droogcombinatie

• Vier slaapkamers waarvan één op begane grond

• Drie luxe badkamers waarvan twee en-suite

• Separaat toilet op begane grond en verdieping

• Ruime terrasoverkapping

• Bruto vloeroppervlakte ca. 150 m2

Kenmerken

 

* extra grote terrasoverkapping en loungeset
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* extra grote terrasoverkapping met loungeset en luxe BBQ-meubel
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8  PERSOONS



BEGANE GROND
8 persoons recreatiewoning

Overkapping 'Premium Buitenleven'

750 x 350 cm inclusief lichtstraat

Gedraaide variant
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8 persoons recreatiewoning

Badkamer woningtype:

'Premium Water' en 'Premium Buitenleven'

Badkamer woningtype:

'Luxe' en 'Kids Special'

VERDIEPING

819



8 persoons recreatiewoning

20

Type: GROTE HEGGE

Type: M A A SDOR P

Type: THOR N

GEVELS

voorgevel rechtergevel

voorgevel rechtergevel

voorgevel rechtergevel

linkergevel achtergevel

linkergevel

linkergevel

achtergevel

achtergevel
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• Ruime woonkamer met luxe keuken

• Inpandige berging  met was-droogcombinatie

• Zes slaapkamers waarvan twee op begane grond

• Drie luxe badkamers

• Separaat toilet op begane grond en verdieping

• Ruime terrasoverkapping

• Bruto vloeroppervlakte ca. 205 m2

Kenmerken

12 PERSOONS

 

* extra grote terrasoverkapping met loungeset en luxe BBQ-meubel

Ligbad

Sauna

Overkapping

Luxe overkapping *
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12  PERSOONS



BEGANE GROND
12 persoons recreatiewoning

Overkapping 'Premium Buitenleven'

960 x 410 cm inclusief lichtstraat

Gedraaide variant
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12 persoons recreatiewoning

Badkamer woningtype:

'Premium Water' en 'Premium Buitenleven'

Badkamer woningtype:

'Luxe' en 'Kids Special'

VERDIEPING

1223



12 persoons recreatiewoning
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Type: GROTE HEGGE

Type: M A A SDOR P

Type: THOR N

GEVELS

voorgevel rechtergevel

voorgevel rechtergevel

voorgevel rechtergevel

linkergevel achtergevel

linkergevel

linkergevel

achtergevel

achtergevel
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• Ruime woonkamer met luxe keuken

• Inpandige berging  met was-droogcombinatie

• Acht slaapkamers waarvan twee op begane grond 

• Vijf luxe badkamers waarvan twee en-suite

• Separaat toilet op begane grond en verdieping

• Ruime terrasoverkapping

• Bruto vloeroppervlakte ca. 255 m2

Kenmerken 16 PERSOONS

* extra grote terrasoverkapping met loungeset en luxe BBQ-meubel

Ligbad

�������������������

Sauna

Overkapping

Luxe overkapping *
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16  PERSOONS



BEGANE GROND
16 persoons recreatiewoning
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Afgebeeld is de overkapping van het type 

'Premium Buitenleven'. 

Overkapping van het type 'Luxe': is 725 x 389 cm.



16 persoons recreatiewoning
VERDIEPING
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16 persoons recreatiewoning
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Type: GROTE HEGGE

Type: M A A SDOR P

Type: THOR N

GEVELS

voorgevel rechtergevel

voorgevel rechtergevel

voorgevel rechtergevel

linkergevel achtergevel

linkergevel

linkergevel

achtergevel

achtergevel
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• Ruime woonkamer met luxe keuken

• Inpandige berging  met was-droogcombinatie

• Tien slaapkamers waarvan twee op begane grond

• Zes luxe badkamers waarvan twee en-suite

• Separaat toilet op begane grond en verdieping

• Ruime terrasoverkapping

• Bruto vloeroppervlakte ca. 340 m2

Kenmerken
20  PERSOONS
16 PERSOONS

* extra grote terrasoverkapping met loungeset en luxe BBQ-meubel

Ligbad
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Luxe overkapping *
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Afgebeeld is de overkapping van het type 

'Premium Buitenleven'. 

Overkapping van het type 'Luxe': is 725 x 389 cm.
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BEGANE GROND
20 persoons recreatiewoning

20



Eerste verdieping

Tweede verdieping

31

20 persoons recreatiewoning
VERDIEPINGEN



Type: GROTE HEGGE

Type: M A A SDOR P

Type: THOR N

20 persoons recreatiewoning

voorgevel rechtergevel

voorgevel rechtergevel

voorgevel rechtergevel

linkergevel achtergevel

linkergevel

linkergevel

achtergevel

achtergevel

32

GEVELS
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Initiatiefnemer 

ALGEMEEN
De recreatiewoningen worden niet alleen volgens de laatste eisen 

gerealiseerd maar er is tevens voor gezorgd dat de woningen duurzaam, 

energiezuinig en milieuvriendelijk zijn. Zo zijn de woningen aardgasvrij, 

optimaal geïsoleerd en voorzien van een warmtepomp met convectoren. 

Het regenwater wordt in het plan geïnfiltreerd en er worden veelal 

duurzame materialen toegepast. De woningen en het park zijn 

hiermee klaar voor de toekomst.

SWK GARANTIE- EN WAARBORG
De recreatiewoning wordt gebouwd onder SWK-garantie. Deze garantie 

verplicht aannemer om de woning te bouwen naar de eis van goed en 

deugdelijk werk en met inachtneming van de voorschriften van overheid 

en nutsbedrijven. De aannemer verstrekt een bouwkundige kwaliteits-

garantie. Deze garantie is een ‘extra’ bovenop de verplichtingen uit 

de overeenkomst (gebrekenwaarborg). SWK staat garant voor de 

afbouw van de woning in geval van faillissement van de aannemer 
(insolventiewaarborg). Meer informatie vindt u op www.swk.nl 

RIOLERING
De riolering wordt als gescheiden riolering aangelegd (vuilwater/

regenwater). Het regenwater wordt afgevoerd naar infiltratiegreppels 

of wadi’s in het plan. 

TERREININVENTARIS
Rondom de woningen worden verhardingen aangelegd: oprit/

parkeerplaatsen, pad naar voordeur en terras.

FUNDERING
De fundering wordt uitgevoerd met gewapende funderingspalen 

conform tekening en berekening van de constructeur.

VLOEREN
De begane grondvloer wordt uitgevoerd als geïsoleerde, in het werk 

gestorte Hectar betonvloer. De verdiepingsvloer wordt uitgevoerd als 

breedplaatvloer. Beide worden voorzien van een cementdekvloer.

WANDEN/GEVELS
De buitengevels (behoudens de bergingen van de 16- en 20-persoons 

woningen) worden uitgevoerd als spouwmuurconstructies met hoge 

isolatiewaarde (Rc-waarde minimaal 4,5 m2K/W). Het binnenspouwblad 

wordt uitgevoerd in kalkzandsteen en het buitenspouwblad in 

gevelstenen. De 3 verschillende architectuurstijlen hebben allen een 

andere gevelsteen. 

DAKEN
De schuine dakconstructies hebben een hoge isolatiewaarde (Rc-waarde 

minimaal 6,0 m2K/W) en worden uitgevoerd als een prefab scharnierkap. 

Op de scharnierkap komen keramische pannen te liggen met binnen 

iedere architectuurstijl zijn eigen kleurstelling. 

De platdakconstructie van de overkapping en bergingen wordt voorzien 

van kunststof dakbedekking zonder dakgrind.

BINNENWANDEN
De constructieve wanden worden uitgevoerd in kalkzandsteen en de 

overige scheidingswanden worden als volgt uitgevoerd in cellenbeton 

en/of metal stud wanden.

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN
De buitenkozijnen (inclusief ramen en deuren) worden uitgevoerd in 

kunststof (verdiept-profiel) in RAL 7016 of RAL 9001 PVC (type Maasdorp). 

De binnenzijden van de kozijnen worden in de woonkamer/keuken in 

dezelfde kleur als de buitenzijde uitgevoerd. De ramen worden voorzien 

van HR++ beglazing en plakroedes in de kleur van de kozijnen. De binnen-

deurkozijnen worden uitgevoerd in staal met vlakke opdekdeuren. 

TRAPPEN
De trap wordt vervaardigd als een open vurenhouten trap en wordt in 

het werk afgelakt in de kleur “Beigegrijs” (RAL 7006). De treden worden 

bekleed met antislip kunststoffen trapmatten. 

KEUKENINRICHTING
De luxe keuken wordt compleet ingericht en onder andere voorzien 

van een combi-magnetron, vaatwasser, koelkast, inductie kookplaat 

en afzuigkap. De grotere woningen hebben meerdere keuken-

apparaten (bijvoorbeeld twee kookplaten). 

SANITAIR
Het separate toilet op de begane grond wordt voorzien van een

wandcloset en fonteintje. De badkamers worden volledig ingericht 

met een of meerdere inloopdouches, bad, wastafels en spiegels. 

Enkele type woningen worden voorzien van een sauna.  

VLOER- EN WANDTEGELS
Op de badkamer en het toilet worden vloertegels aangebracht. 

De wanden worden voorzien van tegelswerk tot 1,20/1,50 meter hoog 

waarboven spuitwerk wordt aangebracht. In de doucheruimte of bij 

de baden waarin ook gedoucht kan worden wordt het tegelwerk tot 

aan het plafond aangebracht. 

DORPELS EN VENSTERBANKEN
De binnendorpels van de badkamer en toiletruimte worden voorzien 

van kunststeen dorpel. Vensterbanken worden uitgevoerd in gepolijst 

kunststeen composiet.

SCHILDERWERK
Het binnenschilderwerk omvat onder andere de trap  inclusief leuning 

en smetplank, trapgatbetimmeringen, in het zicht blijvende aftimme-

ringen en/of leiding kokers. Tevens worden op de slaapkamer de 

schuine daken en knieschotten in kleur geschilderd.

Architectuurstijl Thorn wordt tevens van buiten voorzien van wit 

buiten schilderwerk.

WANDAFWERKING
Alle wanden en plafonds worden voorzien van spuitwerk, met uit-

zondering van de meterkast, sauna,  daar waar wandtegelwerk wordt 

toegepast, daar waar schilderwerk wordt aangebracht en een of 

meerdere wanden in de woonkamer welke voorzien worden van 

behangwerk.

MECHANISCHE VENTILATIE
De woningen worden voorzien van een vraaggestuurde 

mechanische afzuig-installatie (op basis van CO2- en vochtmeting

in de ventilatorbox) en natuurlijke toevoer via zelfregelende 

ventilatieroosters in de kozijnen van de slaapkamers en woonkamer. 

BEKNOPTE  TECHNISCHE OMSCHRI JV ING
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Initiatiefnemer 

Verhuur en exploitatie

Verkoop en ontwikkeling

DISCLAIMER

ALGEMEEN
Deze projectdocumentatie is nauwkeurig en met zorg 
samengesteld. In het gezamenlijk streven naar een 
optimale kwaliteit van het recreatiepark wordt de 
mogelijkheid niet uitgesloten dat er kleine wijzigingen 
kunnen plaatsvinden, evenals eventuele wijzigingen 
die kunnen voortkomen uit nadere eisen of wensen 
van overheden en/of nutsbedrijven. Tevens behouden 
wij ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen 
in materialen en afwerking zonder dat het een en 
ander afbreuk doet aan de kwaliteit en/of comfort.

BEELDMATERIAAL
Het beeldmateriaal in deze brochure (waaronder 
ook de artist impressions) is slechts bedoeld om 
u een indruk te geven van het recreatiepark en de 
woning. Het zijn geen bindende tekeningen of foto’s. 
Aan het beeldmateriaal kunnen dan ook geen 
rechten worden ontleend. 

TEKENINGEN
Het ontwikkelen van een project is een voortdurend 
proces, waarbij naarmate dit proces vordert, 
een steeds verdere verfijning en bijstelling van 
het ontwerp plaatsvindt. De situatietekeningen, 
plattegronden en de illustraties die in deze 
brochure zijn opgenomen, zijn in nagenoeg 
alle gevallen op basis van een moment-
opname. 

Wijzigingen met betrekking tot maatvoering, juiste 
ligging, terreinafwerking, hoogteverschillen / taluds, 
groenstroken, inrichting tuin, voetpaden, parkeer-
voorzieningen en dergelijke kunnen zich voordoen. 
Aan de plattegronden kunnen dan ook geen rechten 
worden ontleend. 

MATEN
De maten op de tekeningen zijn circa maten, 
uitgedrukt in centimeters of millimeters. Indien 
deze maatvoering tussen de wanden is aangegeven 
is daarbij nog geen rekening gehouden met enige 
wandafwerking. 

VERKOOP
De verkoop van de recreatiewoningen en haven-
appartementen geschiedt op basis van technische 
omschrijvingen en verkooptekeningen. Aan deze 
brochure kunnen dan ook geen rechten worden 
ontleend. 

VERWARMINGSINSTALLATIE
De woning heeft geen gasaansluiting. Voor verwarming en warm tapwater 
is de woning uitgerust met een hypermoderne lucht/water-warmtepomp 
van Daikin (binnenunit geplaatst in de berging/techniekruimte, buitenunit 
aan de gevel). Deze installatie kan de vakantiewoning ook koelen.

In de warmtepomp zit een boilervat voor warm tapwater (bij de grotere 
woningen wordt er tevens een elektrische boiler bijgeplaatst). 

In iedere verblijfsruimte wordt een HPC-convector geplaatst met een 
strak design. De convectoren kunnen apart bediend worden. Via de 
centrale regelaar in de woonkamer stelt u de gewenste temperatuur in. 
In plaats van verwarmen, kunt u in de zomer gebruikmaken van top-
koeling. De convectoren koelen uw vakantiehuis dan tot enkele graden 
onder de buitentemperatuur. 

De convectoren werken perfect samen met de warmtepomp en brengen 
de woning snel op de gewenste temperatuur. Door de ventilator in iedere 
convector is er sprake van een uitstekende (snelle) opwarmtijd.

De badkamers worden tevens voorzien van een elektrische (design-)
radiator.

Wilt u graag meer informatie of heeft u 
specifieke vragen, neem dan contact met 
ons op voor een vrijblijvende afspraak 
met een van onze verkoop adviseurs.

ARCUS ZUID

046 - 411 32 90
verkoop@arcuszuid.nl
maasresidencethorn.nl

CONTACT

Deze brochure is onderdeel van het Maasresidence Thorn 
brochurepakket bestaande uit: plankaart, hoofdbrochure, 

recreatiewoning- en havenappartementenbrochure, meerwerk 
brochure en brochure voor algemene verkoopinformatie.
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