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HET PLAN DON BOSCO
LOCATIE

De locatie van het project Don Bosco is ideaal. Heerlijk wonen net buiten het
centrum in een rustige buurt. Snel en efficiënt naar je werk dankzij de A2,
A50 en A67. Het centrum van Eindhoven is slechts vijf minuten met de auto
en ongeveer 10 minuten fietsen, waardoor alle gewenste voorzieningen
binnen handbereik zijn. Behoefte aan wat natuur en rust? Ook dat is binnen
een steenworp te bereiken. Het Stadswandelpark en de Genneper parken
bevinden zich op ongeveer 20 minuutjes lopen. Dé perfecte combinatie van
rust en de drukte van de stad.

DON BOSCO

CENTRAAL STATION

Don Bosco is een bijzonder bouwproject, waarbij de Don Boscokerk getransformeerd zal worden tot een woonbestemming met maar liefst 17 appartementen. Elk appartement zal beschikken over een eigen karakter, uitzicht en
beleving. Het project is gelegen in de bruisende en gezellige stad Eindhoven,
waardoor alle belangrijke voorzieningen zoals een basisschool, verschillende
gezondheidscentra, een wijkgebouw en een winkelcentrum gemakkelijk te
bereiken zijn.

CENTRUM

EINDHOVEN - KRUIDENBUURT

In het Eindhovense Stratum ligt de Kruidenbuurt. Begrensd door de
Leenderweg, de Floralaan Oost, de Heezerweg en de Korianderstraat. De
buurt is in de jaren dertig als een typische tuinwijk gebouwd, maar is de
afgelopen jaren grotendeels vernieuwd. Het is een gezellige en diverse buurt
geworden, waar het zowel voor de oude als nieuwe Kruidenbuurters heerlijk
wonen en leven is.

GENNEPER
PARKEN

MONUMENTAAL PAND

De Don Boscokerk werd in 2007 op de gemeentelijke monumentenlijst
geplaatst en dat is natuurlijk niet zonder reden. De kerk is al jaren een begrip
in de Eindhovense Kruidenbuurt, dus de bewoners van de wijk keken niet
gek op toen de kerk eindelijk op de lijst kwam te staan. De driebeukige kerk
met dwarsschip beschikt over een bijzondere ronde toren en een portiek
met natuurstenen zuilen. De hoge ronde toren steekt tot ver boven de wijk
uit en is een echte eyecatcher. De kerk wordt gezien als een zeer belangrijk
monument uit de jaren ’50, dat nog beschikt over traditionalistische vormen
uit de vroegchristelijke kerkbouw. Het is een bijzondere woonomgeving met
veel historische waarde en geschiedenis, waardoor je als bewoner elke dag
kunt genieten van een buitengewone beleving.

A67
A2
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DE RIJKE GESCHIEDENIS VAN DON BOSCO
De Don Bosco kerk werd gebouwd in 1953, als een
reactie op het toenemend aantal inwoners van het
stadsdeel Stratum. Toenmalig architect Cees de
Bever, omschrijft de kerk als één van de belangrijkste werken uit zijn oeuvre. De architect werd
geïnspireerd door de vroegchristelijke kerkbouw
uit de zesde eeuw. Door een sterke afname van het
aantal kerkgangers eind jaren ’70, werd het achterste deel van de Don Bosco kerk ingericht als buurtcentrum. In 2006 werd de kerk officieel gesloten als
gebedsruimte. Tegenwoordig is het antroposofisch
kinderdagverblijf. De Schatkamer gevestigd in het

zogenaamde schip van de voormalige kerk. De
kerk is al sinds de bouw een opvallend element
in de wijk. De verhoogde kruispartij en de hoge
ronde toren zijn al jaren een begrip in het Eindhovens stadsdeel. Waar vroeger nog niet veel
voorzieningen te vinden waren, is de opkomende wijk de Kruidenbuurt in Stratum nu een
heerlijke plek om te wonen. Buren die elkaar
begroeten, een winkelcentrum om de hoek, een
basisschool voor de deur, speeltuinen, dichtbij
de snelweg én net buiten de drukte van de stad.
De fijne woonomgeving, de monumentale sfeer

en de ligging maken het plaatje compleet. Het
leven net buiten de stad zorgt voor voldoende
leven en dynamiek. Er zijn verschillende mogelijkheden in de buurt om een hapje en/of drankje te doen, te winkelen of te sporten. Voor de
welbekende Brabantse gezelligheid hoef je dus
niet ver van huis.

‘Karakteristiek wonen in een historisch pand’
6
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UNIEK WONEN IN EEN MONUMENTAAL PAND
De appartementen van Don Bosco staan voor kwaliteit, een eigen karakter
én beleving. Allen beschikken over een ruime woonkamer met open keuken
en een prachtig uitzicht. De appartementen zullen volledig gasloos gebouwd
worden, waardoor de energiekosten een stuk lager zullen uitvallen. Het
appartementencomplex wordt voorzien van voldoende parkeergelegenheden.
De appartementen sluiten naadloos aan bij de karakteristieke eigenschappen
van het gebouw. Echter wordt er niet ingeleverd op comfort. Door gebruik
te maken van de modernste technologieën, wordt er een ultieme combinatie
tussen modern en karakteristiek gecreëerd.

Bij de totstandkoming van het project is goed gekeken naar behoud van de
cultuurhistorische elementen die het pand zo uniek maken. De historische
stijl van de oude kerk wordt gemixt met de moderne kwaliteit van nu. Alle
appartementen worden volledig afgewerkt met de daarbij passende kwaliteit.
Op zorgvuldige wijze worden alle essentiële elementen verwerkt. Van de
keuken en de badkamer tot de verwarming, schilderwerk en isolatie van de
appartementen. Uiteraard wordt er altijd geluisterd naar jouw persoonlijke
wensen. Ieder appartement heeft een eigen uitstraling, uitzicht en beleving
waardoor het woonplezier optimaal is.
7
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DE VERDIEPINGEN

DE BEGANE GROND

Op de begane grond bevinden zich de types A, B en C.

DE EERSTE VERDIEPING

Op de eerste verdieping bevinden zich de types D, E en F.

8
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DE TWEEDE VERDIEPING

Op de tweede verdieping bevinden zich de types G, H en I.

DE DERDE VERDIEPING

Op de derde verdieping bevindt zich het type J.

9
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IMPRESSIE
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IMPRESSIE
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Alle maten in het werk te controleren. Tekeningen, berekeningen, en gegevens zijn een nadere uitwerking van stukken zoals aangeleverd door AZHX Architecten. Indien de praktijk afwijkt en/of er
verkeerde uitgangspunten zijn gehanteerd van de door SMART Bouwexperts aangeleverde stukken komt dit voort uit niet correct aangeleverde stukken. Derhalve wijzen wij alle aansprakelijkheid
omtrend bovenstaande af. Constructietekeningen en -berekeningen gelden boven de architectonische, danwel bouwkundige uitwerkingen.
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verkeerde uitgangspunten zijn gehanteerd van de door SMART Bouwexperts aangeleverde stukken komt dit voort uit niet correct aangeleverde stukken. Derhalve wijzen wij alle aansprakelijkheid
omtrend bovenstaande af. Constructietekeningen en -berekeningen gelden boven de architectonische, danwel bouwkundige uitwerkingen.

p+16750
04 dak

p+11700
03 derde verdieping

p+8100
02 tweede verdieping

p+4500
01 eerste verdieping

LINKER
NIEUWE

ZIJGEVEL

LINKER ZIJGEVEL

DOORSNEDE ZIJKANT

SITUATIE

Project

Omschrijving

Datum

Herbestemming Don
Boscokerk

Linker zijgevel - nieuw

2-12-2019

Projectadres

Status

Mimosaplein, Eindhoven

Definitief

Wijzigingsdatum
A 25-02-2020

Appartementnummer

Schaal
1:100

13

17 appartementen | Eindhoven

Verdieping
: BG
Woonoppervlak
: 75 m2
Buitenruimte
: 81 / 78 m2
Plafondhoogte verblijfsruimte : ca.4,1 m

(Appartement 1 en 4)

Deze ruime woning beschikt over een royale woonkamer met open keuken, een aparte slaapkamer, een
badkamer met toilet, een apart toilet, een wasruimte en een buitengewone uitgestrekte tuin. Appartement A is
gelegen op de begane grond van het complex. Door de aanwezigheid van de vele ramen, waaronder het unieke
raam van de oude kapel in de slaapkamer, ervaar je een ruimtelijke en lichte sfeer. Appartement 1 heeft een
buitenruimte van 81 m2 en appartement 4 heeft een buitenruimte van 78 m2.

vvw ver.

BV
W TW

LW

WM
WD

A0

INFORMATIE OVER TYPE A

optie

APPARTEMENT
TYPE A

01
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APPARTEMENT
TYPE B
B0

Verdieping
: BG
Woonoppervlak
: 97 m2
Buitenruimte
: 66 m2
Plafondhoogte verblijfsruimte : ca. 4,1 m

INFORMATIE OVER TYPE B
(Appartement 3 en 5)

Appartement type B is een prachtige en ruimtelijke woning met een veel lichtinval. De woning beschikt over
een ruime slaapkamer, een badkamer met toilet, een apart toilet en een royale woonkamer met open keuken.
De woning is beschikbaar op de begane grond en is direct naast de hoofdingang gelegen. Via de woonkamer is
toegang tot de bijzondere tuin. Daarnaast beschikt het appartement over een deels schuine kapconstructie,
voorzien van dakramen aan de bovenkant, waardoor er een open en lichte sfeer ontstaat in het appartement.

optie

vvw ver.

BV
LW

WTW

WM
WD

03
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APPARTEMENT
TYPE C

INFORMATIE OVER TYPE C
(Appartement 2 en 6)

C0

Verdieping
: BG
Woonoppervlak
: 84 m2
Buitenruimte (m2)
: 126 / 150
Plafondhoogte verblijfsruimte : ca. 4,1 m

Ervaar de rust in de karakteristieke, lichte woonomgeving van appartement type C. Via de ruime hal loop je
direct de ruimtelijke woonkamer met open keuken binnen. De woonkamer beschikt over een heerlijke zithoek en
openslaande deur naar de tuin van de woning. Daarnaast is er in deze woning ruimte voor een kantoor of extra
slaapkamer. Het appartement bevindt zich op de begane grond van het gebouw en beschikt tevens over een
eigen ingang. Appartement 2 heeft een buitenruimte van 126 m2 en appartement 6 heeft een buitenruimte van
150 m2.

vvw ver.

BV

optie
W TW

LW

02

WM
WD
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SLAAPKAMER APPARTEMENT 1

BADKAMER APPARTEMENT 12

WOONKAMER APPARTEMENT 12
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BV

vvw ver.

Appartement D is gelegen op de eerste verdieping van de voormalige kerk. Met een ruime en lichte woonkamer
inclusief open keuken, een slaapkamer, een badkamer met apart toilet én een extra kamer, zijn er veel mogelijkheden. Een aparte wasruimte en een ruime hal zorgen voor een logische indeling. Het is heerlijk genieten in
dit ruime appartement.

WM
WD

Verdieping
:1
Woonoppervlak
: 77 m2
Buitenruimte
:Plafondhoogte verblijfsruimte : ca. 3,2 m

(Appartement 7 en 10)

W TW

D1

INFORMATIE OVER TYPE D

LW

APPARTEMENT
TYPE D

07

optie
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Het appartement type E is enkel beschikbaar op de eerste verdieping van de oude kerk. De lichte woonkamer
met open keuken is het middelpunt van de woning. Daaromheen geniet je van maar liefst twee slaapkamers,
een badkamer met apart toilet én een wasruimte. Doordat de woonkamer en keuken perfect in elkaar overlopen,
ontstaat er een ruimtelijk en open geheel. Vanuit de hoge ramen heb je prachtig zicht op de omgeving.

W TW

08

vvw ver.

LW

Verdieping
:1
Woonoppervlak
: 72 m2
Buitenruimte
:Plafondhoogte verblijfsruimte : ca. 3,2 m

(Appartement 8 en 11)

BV

E1

INFORMATIE OVER TYPE E

WM
WD

APPARTEMENT
TYPE E
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APPARTEMENT
TYPE F

INFORMATIE OVER TYPE F
(Appartement 9)

F1

Verdieping
:1
Woonoppervlak
: 85 m2
Buitenruimte
:Plafondhoogte verblijfsruimte : ca. 3,2 m

Appartement type F bevindt zich op de tweede verdieping en beschikt over een prachtige ruime woonkamer
met open keuken. Doordat het appartement in de toren van de oude kerk is gelegen, beschikt deze over hoge
ramen. Dit element komt zowel de woonkamer, als in de slaapkamer, terug en zorgt voor een spectaculaire
lichtinval. Daarnaast beschikt de woning over een badkamer met douche en een apart toilet. De historische
bouwkunst komt sterk naar voren in dit appartement.

W TW
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BV

vvw ver.

BV

vvw ver.

vvw ver.

BV

LW

LW

optie

LW

WM
WD

W TW

W TW

09

‘Uniek wonen met de stad om de hoek’

WOONKAMER APPARTEMENT 1

WOONKAMER APPARTEMENT 12

BADKAMER APPARTEMENT 12
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De woning beschikt over een slaapkamer, een badkamer, een apart toilet en een ruime woonkamer met open
keuken. Daarnaast beschikt de woonkamer over vele mogelijkheden. Zo is er genoeg ruimte voor een zithoek
en een grote eettafel. Appartement type G bevindt zich in de toren op de tweede verdieping van het historische
gebouw. In type G zijn de karakteristieke elementen van het gebouw goed terug te zien waardoor er een bijzondere, exclusieve sfeer ontstaat.

WM
WD

W TW

14

optie

LW

Verdieping
:2
Woonoppervlak
: 80 m2
Buitenruimte
:Plafondhoogte verblijfsruimte : ca. 3,2 m

(Appartement 14)

BV

G2

INFORMATIE OVER TYPE G

vvw ver.

APPARTEMENT
TYPE G
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APPARTEMENT
TYPE H
H2

Verdieping
:2
Woonoppervlak
: 60m2
Buitenruimte
:Plafondhoogte verblijfsruimte : 4,3 - 0,9 m

INFORMATIE OVER TYPE H
(Appartement 12 en 15)

Via de lange hal op de tweede verdieping, van maar liefst 6 meter, loop je direct de lichte woonkamer met open
keuken binnen. Daarnaast beschikt het appartement over een slaapkamer, een badkamer met douche en een
apart toilet. Door het bijzonder grote raam in de woonkamer heb je een panoramisch uitzicht op de omgeving en
veel natuurlijke lichtinval. Het appartement bevindt zich onder de historische kap van de kerk en beschikt over
een aantal karakteristieke elementen die bijdragen aan de unieke beleving.

1500 +vl

2600 +vl

12

W TW

LW

WM
WD
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BV
vvw ver.

APPARTEMENT
TYPE I
I2

Verdieping
:2
Woonoppervlak
: 69 m2
Buitenruimte
:Plafondhoogte verblijfsruimte : 4,3 - 0,9 m

INFORMATIE OVER TYPE I
(Appartement 13 en 16)

Appartement type I bevindt zich aan de voorkant van het gebouw. Het ruimtelijke appartement beschikt over
een woonkamer met open keuken, een slaapkamer, een badkamer, een apart toilet en een wasruimte. De
woonkamer beschikt over voldoende ruimte voor een fijne zithoek en grote eettafel. Tevens zorgt het grote
raam in de woonkamer voor een fijne en lichte woning. Het appartement bevindt zich op de tweede verdieping
van het gebouw onder de historische kap van de kerk.

13

BV
vvw ver.

vvw ver.

WM
WD

BV
W TW

LW

2600 +vl

1500 +vl
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J3

Verdieping
:3
Woonoppervlak
: 100 m2
Buitenruimte
:Plafondhoogte verblijfsruimte : ca. 4 m

INFORMATIE OVER TYPE J
(Appartement 17)

Type J is een erg bijzonder appartement, gelegen in de toren van de voormalige kerk op de derde verdieping.
Het appartement beschikt over een aantal historische schilderingen op het plafond. Mede door deze karakteristieke waarde biedt deze woning een unieke leefomgeving. Via de brede hal heb je toegang tot de woonkamer,
de slaapkamer, de badkamer en een apart toilet. De zeer ruime woonkamer van de woning biedt ruimte voor een
open keuken met kookeiland. Doordat het appartement over veel ramen beschikt en hoog gelegen is, heb je een
uniek uitzicht op de omgeving.

17
optie

vvw ver.

BV
WTW

LW

WM
WD

APPARTEMENT
TYPE J
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ALGEMENE INFORMATIE
MEER MINDERWERK

Uiteraard proberen wij te allen tijde jouw/jullie wensen voor het appartement
in te willigen. Houd er echter wel rekening mee, dat dit soms niet volledig lukt
omwille van praktische en/of technische redenen. Het appartement dient bij
de oplevering namelijk te voldoen aan de garantienormen van Woningborg
en regelgeving. Alle meerwerkopdrachten die voortkomen uit de wensen
van de koper, dienen schriftelijk te worden geregeld met de ondernemer. De
garanties moeten namelijk altijd blijven gelden bij eventuele aanpassingen.
Houd er ook altijd rekening mee dat door meerwerk de geplande opleverdatum kan verschuiven.

ENERGIEZUINIGHEID

Ieder appartement levert een hoge energieprestatie conform de huidige
regelgeving. Alle appartementen zullen worden voorzien van een warmtepomp en WTW-installatie. Ook worden de woningen gasloos uitgevoerd.

V.O.N.

V.O.N. is de afkorting voor de term ‘vrij op naam’. Een veelgebruikte constructie
bij de aankoop van een nieuwbouwwoning. Het betekent dat de verkoper de
kosten voor de overdracht van de woning voor zijn rekening neemt. In het
algemeen worden daarmee de overdrachtsbelasting, kadastrale kosten en
de notariskosten voor de transportakte bedoeld. Wat blijft dan wel voor de
rekening van de koper? De notariskosten voor de hypotheekakte, kadastrale
registratiekosten van de hypotheek en de afsluitprovisie en/of advieskosten.
Het grootste voordeel zit dus in het wegvallen van de overdrachtsbelasting
bij de koper. Het voordeel voor de projectontwikkelaar is bij een V.O.N. dat er
in één algemene akte, alle standaard bepalingen kunnen worden besproken.

DE KOOP- EN AANNEMINGSOVEREENKOMST

Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning wordt er een koop- en aannemingsovereenkomst getekend. Er zijn een aantal belangrijke aspecten die
terug kunnen komen in deze overeenkomst. Namelijk de volgende onderdelen:
een garantie- en waarborgregeling, afwijkende bepalingen, contract-stukken,
perceelgrootte, rente, ontbindende voorwaarden, bouwtijd en opschortende voorwaarden.
26
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VVE

DE OPLEVERING

Als je eigenaar wordt van één van de appartementen van Don Bosco, ben
je verplicht lid te worden van de VvE, ook wel Vereniging van Eigenaars
genoemd. Omdat het een nieuwbouwproject is, wordt er een volledige nieuwe
VvE opgezet. Als vastgoedontwikkelaar helpen wij bij de oprichting hiervan.
Onderwerpen die voorbijkomen zijn: de praktische invulling van de organisatie, een ledenadministratie opzetten, exploitatiebegrotingen opstellen
en andere financiële beheertaken. Daarnaast zal een bedrijf, dat gespecialiseerd is in het oprichten en beheren van VvE’s, een begroting leveren en een
voorstel doen voor de servicekosten. Met servicekosten wordt gezamenlijk
onderhoud bedoeld, zoals schoonmaak, liftonderhoud, glazenwassers en
verzekeringen.

De oplevering van het appartement is altijd een spannend moment. Na lang
wachten is het eindelijk klaar. Maar wat kun je precies verwachten? Minimaal
twee weken voor de oplevering, word je als eigenaar schriftelijk op de hoogte
gesteld van de definitieve datum en het tijdstip. De gehele woning is ‘bezemschoon’ bij de oplevering. Het sanitair, de tegelwerken en de glasruiten worden
volledig schoon opgeleverd. Daarnaast is het belangrijk dat bij de oplevering
goed gekeken wordt naar eventuele gebreken. Indien deze zijn gesignaleerd,
dien je direct afspraken te maken over de herstelwerkzaamheden. Wanneer
dit pas na de oplevering gebeurt, is dit een ingewikkelder proces.

27
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LAND ‘S-HEEREN - ONTWIKKELING
Land ‘s – Heeren vastgoedontwikkeling is de ontwikkelaar van het project Don Bosco in Eindhoven. Met de kennis en ervaring van vastgoed, ontwikkelen
zij met veel plezier de 17 luxe karakteristieke appartementen in de voormalige Don Bosco kerk.

BMV - REALISATIE
BMV Bouwbedrijf is de bouwonderneming die op duurzame en verantwoordelijke wijze het project Don Bosco realiseert. De pijlers betrokkenheid, vakmanschap en kennis van bouw, beheer en ontwikkeling zorgen samen voor kwaliteit van het hoogste niveau.

VAN SANTVOORT MAKELAARS - VERKOOP (Tel. 040 - 269 2530)
Van Santvoort Makelaars is marktleider in Zuidoost-Brabant. Voor het plan Don Bosco zijn zij mede verantwoordelijk voor de verkoop. Met hun persoonlijke aanpak en specialistische kennis stellen zij de klant centraal. Het gaat immers niet alleen om het appartement maar ook om de koper!

AZHX ARCHITECTEN - ONTWERP
AZHX Architecten is verantwoordelijk voor het ontwerp van de appartementen. Het architectenbureau is vanaf het begin betrokken geweest bij het
project Don Bosco.
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WWW.HEMELSWONEN-EINDHOVEN.NL
De inhoud van deze brochure is met zorg samengesteld. Desondanks kunnen er toch onjuistheden of fouten zijn opgestreden. Daarom kunnen er aan deze brochure geen
rechten worden ontleend. Ook de getoonde illustraties, foto’s en plattegronden geven slechts een impressie van het project en kunnen afwijken van de werkelijkheid.
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