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Samen wonen, leven én
beleven… dat maakt 

TEX BUITENGEWOON
TEX is buitengewoon bijzonder tot in het kleinste 
detail. Met 50 fraaie appartementen, een heerlijk 
besloten binnentuin en een gezellige gemeen-
schappelijke woonkamer. In TEX woon, leef en be-
leef je naast en mét elkaar. En dat in het bruisende 
stadshart van Enschede.

TEX is helemaal van nu. In het fraaie gebouw staan 
stedelijk samen wonen in een groene, gezellige en 
duurzame omgeving centraal. In TEX is iedereen 
welkom. Jong en oud, student en gezin, tweeverdiener 
en gepensioneerde. Voor iedereen is er een thuis in 
TEX. Van compacte studio tot ruim appartement met 
meerdere slaapkamers. 

Benieuwd wat je allemaal kunt verwachten als je kiest 
voor TEX? In deze brochure vertellen we je er graag 
meer over. Maak kennis met het plan, de omgeving en 
de appartementen. En dan? Inschrijven voor jouw fa-
voriete appartement. Maar wacht niet te lang, want wie 
wil er nou niet buitengewoon wonen in de binnenstad 
van Enschede?

Ruben Boonk
Projectontwikkelaar
Dura Vermeer

In TEX woon je groen, 
gezellig en duurzaam 
in hartje Enschede
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In TEX woon je op loopafstand van de bruisende 
Enschedese binnenstad. Hier vind je een enorm 
aanbod aan winkels, speciaalzaakjes, culturele 
hotspots en tal van restaurants en cafés rondom 
de oude markt, het gezelligste horecaplein van 
Twente. Enschede is echt zo’n stad om lief te 
hebben. Waar je leeft en beleeft, woont, werkt 
en studeert. Het is vooral ook een ondernemen-
de, creatieve en groene stad, waar iedereen zich 
gelijk thuis voelt. 

Enschede is met zo’n 160.000 inwoners het groot- 
stedelijk hart van Twente, op de grens van Nederland 
en Duitsland en goed bereikbaar met de auto en het 
OV. Het is een studentenstad en familiestad in één, 
met pareltjes als de universiteit, Kennispark Twente, 
de hogeschool voor de kunsten, het conservatorium 
en de popacademie. Het is hét centrum van muziek en 
cultuur in het oosten van Nederland, met een geweldig 
winkelaanbod rond het gezelligste horecaplein van 
Nederland. 

Volop voorzieningen
Enschede is de 11e stad van Nederland qua inwo-
nersaantal. En dat betekent dat de stad rijk is aan 
voorzieningen op elk gebied. Van musea tot scholen 
en van sportverenigingen tot zorginstellingen. In de 
binnenstad van Enschede vind je allerlei winkels, 
uitgaansplekken en bijzondere culturele hotspots. 
Shoppen, borrelen en dineren, een film pakken of 
naar het theater, concerten en meer; Enschede heeft 
het allemaal. 

Altijd wat te beleven
In Enschede is altijd wat te zien, te doen en te 
beleven. Van popconcert tot museumbezoek en van 
fietstocht tot heerlijk dagje shoppen of luieren in een 
stadspark. In Enschede houden ze van gezelligheid 
en het goede leven. En dat vind je op elke straathoek. 
Ben je benieuwd wat je allemaal kunt verwachten? 
Pak de fiets of trek je wandelschoenen aan en ga op 
ontdekkingstocht. Je komt ogen en oren tekort. 

De natuur vlakbij
Enschede is de grootste stad in de regio Twente en 
met afstand ‘het mooiste landgoed’ van Nederland. 
Prachtig gelegen te midden van mooie natuurgebie-
den zoals het veengebied Aamsveen, Het Rutbeek en 
het Stroot. Waar onthaasten nog mag en je einde-
loos kunt struinen over glooiende landschappen en 
proeven van heerlijke streekproducten. De ongerepte 
natuur daagt uit tot heerlijke wandel- en fietstochten. 

Een geweldige 

LOCATIE

IN ENSCHEDE IS ALTIJD WAT TE ZIEN, 
TE DOEN EN TE BELEVEN!
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TEX is top! Hier woon je midden in de Enschedese 
binnenstad. Met alles waar jij van houdt en wat 
je nodig hebt vlakbij; winkels, restaurants, cafés, 
scholen, kunst en cultuur. Laat de auto maar 
staan, pak de fiets en ontdek jouw stad. 

Stel je een dagje TEX voor. Met de lift ga je naar de 
begane grond. Je loopt nog even door de gezamenlijke 
woonkamer om te kijken of er bekenden zijn. Daarna 
pak je de fiets die lekker droog en veilig in de overdekte 
fietsenstaling staat en je gaat op ontdekkingstocht door 
de buurt. Je had de fiets eigenlijk ook wel kunnen laten 
staan want echt alles ligt om de hoek. De supermarkt, 
de kapper, de bios, sportclubs, fitnessrestaurants, scho-
len en zelfs het ziekenhuis. TEX is echt buitengewoon 
binnenstad. Met alle stadse voorzieningen vlakbij. 

Verder weg? Pak het OV
In TEX is plek voor je auto, maar als je in het centrum 
woont heb je die eigenlijk helemaal niet nodig. Je gaat 
te voet of op de fiets en wil je verder weg, dan is het 
OV in Enschede perfect geregeld. Er stopt een bus voor 
de deur van TEX en je bent zo op het NS-station. En 
vandaaruit kun je echt alle kanten op zonder ook maar 
1 litertje benzine te hoeven gebruiken. Ook dat hoort 
echt bij TEX. Hier is iedereen bewust duurzaam!

TEX is echt buitengewoon binnenstad

EVEN INZOOMEN OP JOUW 
NIEUWE WOONPLEK

Legenda
Restaurant

Supermarkt

School

Park

Sportlocatie

Hotel

Bioscoop

Ziekenhuis
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TEX is buitengewoon. Het is een eigentijds woonconcept dat is gericht op het stedelijk samen wonen in 
een groene, gezellige en duurzame omgeving. IN TEX is iedereen welkom. Jong en oud, student en gezin, 
tweeverdiener en gepensioneerde. Voor al die verschillende soorten Enschedeërs is er een thuis in TEX. 
Van woning tot appartement en van koop tot huur. In TEX wonen, leven en beleven de bewoners naast en 
mét elkaar. Rondom een groene binnentuin in het bruisende stadshart van Enschede. 

Wonen en leven met en naast elkaar
In TEX voelt iedereen zich thuis. Hier woon en leef je onbezorgd met en naast elkaar. Dat vraagt om een 
concept en een omgeving die ontmoetingen stimuleren en waarin goed is nagedacht over wat mensen 
nodig hebben op het gebied van wooncomfort, gezondheid, saamhorigheid en zelfstandigheid. In TEX 
komt dat allemaal samen.

TEX is buitengewoon. Een bijzonder project tot in elk detail. Met bijzondere woningen en appartementen, 
een bijzondere binnentuin en bijzondere gemeenschappelijke ruimtes waar je elkaar kunt ontmoeten en 
waar ouderwets ‘noaberschap’ weer tot leven komtTEXTEX

BUITENGEWOON BINNENSTAD
XEN
SC
HE
DE

Een plan dat aan alle kanten klopt

TEX BUITENGEWOON BINNENSTAD

TEX is stoer, slim en buitengewoon bijzonder. De naam is afgeleid van de 
textielstad die Enschede jarenlang was. Je ziet dat ook terug in het logo met 
het labeltje dat eraan vastgenaaid lijkt. Dat maakt TEX nog meer van nu: een 
modern woonconcept dat is gericht op stedelijk samen wonen in een groene, 
gezellige en duurzame omgeving.

Wonen in de stad 
In TEX begint het stadse wonen van de toekomst vandaag al. Een duurzame en 
groene toekomst, waarin samen leven, ontmoeten en delen centraal staan. In een le-
vendige omgeving waar iedereen zich welkom voelt en waarin alle leeftijden, gezins-
samenstellingen en achtergronden naast en mét elkaar wonen. In TEX ontwikkelen 
we een plek waar je een leven lang kunt genieten van alles wat wonen in de stad zo 
bijzonder prettig maakt. En bouwen we een buitengewoon stukje stad, dat waarde 
creëert voor heel Enschede. 

Ontmoeten en delen 
Het plan voor TEX klopt aan alle kanten. De architectuur is echt stads, passend bij 
de omgeving. De appartementen zijn hoogwaardig afgewerkt en al voorzien van een 
luxueuze keuken en badkamer. Sommige zijn lekker compact, andere zijn groter 
met een fijne buitenruimte met uitzicht over de stad of het groen. De binnentuin is 
een fijne plek om te ontspannen en de gezamenlijke woonkamer nodigt uit om te 
ontmoeten, te werken of samen een gezellig feestje te vieren. 

Rust en ruimte
TEX maakt deel uit van een project dat bestaat uit drie woongebouwen en een aantal 
grondgebonden woningen. Samen liggen alle woningen en appartementen rondom 
een groene oase waar deels geparkeerd kan worden, maar waar vooral alle rust en 
ruimte is om je even terug te trekken uit alle stadse hectiek. Hier woon je straks heer-
lijk centraal, met buren die allemaal weer net even anders zijn maar wel allemaal op 
zoek zijn naar hetzelfde: een buitengewoon fijne plek om te wonen in het hart van 
bruisend Enschede. 
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IN ONTWIKKELING

Architect Sandra van Arragon van LKSVDD archi-
tecten uit Enschede is gefascineerd door het con-
trast tussen snelheid in ons dagelijks leven en de 
rust van de natuur. In de architectuur van TEX zie 
je die dynamiek helemaal terugkomen. Stoer en 
robuust aan de stadskant en vriendelijk en zacht 
aan de zijde van de binnentuin. 

De plek waar TEX komt is nu nog een braakliggend ter-
rein op de grens van de binnenstad en de wijk Getfert. 
De binnenstad kenmerkt zich door haar (groot)stedelijk 
karakter. Het Getfert is juist veel kleiner van schaal, het 
is een stadse woonwijk. TEX maakt deel uit van een 
logische overgang tussen die twee typen bebouwing. 
Aan de kant van de Ledeboerstraat vormt de stedelijke 
wand een afronding van de binnenstad, met een stoere 
en robuuste uitstraling, uitgevoerd in donkerkleurig 
‘metselwerk’. Een smalle doorgang tussen TEX en het 
naastgelegen woongebouw van woningcorporatie Ons 
Huis leidt je naar de besloten binnentuin achter het ge-
bouw. Hier is de architectuur juist vriendelijk en zacht.

Groene oase
De binnentuin is een wezenlijk onderdeel van het 
totaalontwerp. Het is een groene oase waar de stad 
opeens heel ver weg lijkt. Aan deze zijde hebben we 
gekozen voor witte gevels met houtaccenten, han-
gende balkons met houten schermoverkappingen en 
opvallende kaders rond de raampartijen. Waar het ge-
bouw aan de straatzijde heel strak is, is het aan de zijde 
van de binnentuin juist veel speelser en lichter met 
hoogteverschillen, groene daken en dakterrassen. In 
binnensteden is hittestress een actueel thema. Daarom 
maken we de gevel aan de binnentuin wit en laten we 
die deels begroeien. Hierdoor reduceren de buitentem-
peratuur in hete zomers met een aantal graden. Een 
witte gevel warmt namelijk minder snel op en straalt 
ook weinig warmte uit.”

Fraai en functioneel
“De stevige kaders rond de ramen zijn niet alleen 
ethisch fraai, maar ook functioneel doordat ze fungeren 
als zonneschermen. We hebben zorgvuldig bestudeerd 
hoe we de opwarming van de woning hiermee kunnen 
beperken. Net als de houten schermoverkappingen 
die zijn geplaatst op de balkons. Die zorgen bovendien 
voor een mooie overgang tussen je woonkamer en het 
balkon.”

Een echt thuis
“De indeling van het gebouw is flexibel. De entree van 
TEX ligt aan de doorgang naar de binnentuin. Aan die 
tuin grenst de gezamenlijke woonkamer, op de mooiste 
plek van het gebouw. Een bijzondere ruimte waar je 
elkaar kunt ontmoeten, een feestje geven of lekker wer-
ken. Uiteindelijk staat het ontwerp van TEX helemaal 
in het teken van stads wonen en samen leven, elkaar 
ontmoeten en delen. Op een bijzondere plek in een 
prachtig gebouw dat een echt thuis wordt voor alle 
bewoners.”

Sandra van Arragon
Architect bij Arragon van LKSVDD architecten uit 
Enschede.

Dit project is buitengewoon bijzonder

ARCHITECT AAN HET WOORD

‘Stads wonen en samen leven, elkaar 
ontmoeten en delen. Op een bijzondere 

plek in een prachtig gebouw dat een echt 
thuis wordt voor alle bewoners’
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In TEX voelt iedereen zich meteen thuis. Hier 
woon en leef je onbezorgd met en naast elkaar. 
Dat vraagt om een woonconcept en een woonom-
geving die ontmoetingen stimuleren en waarin 
goed is nagedacht over wat mensen nodig hebben 
op het gebied van wooncomfort, gezondheid, 
saamhorigheid en zelfstandigheid. In TEX komt 
dat allemaal samen.

Samen delen
In TEX doen we het samen. Gezinnen, één- of twee-
verdieners, senioren, studenten, jong of oud. Iedereen 
woont door elkaar en vooral mét elkaar. Samen creëren 
jullie een omgeving waar je elkaar ontmoet en iedereen 
ertoe doet. Waar je geniet van de binnentuin en de 
gezamenlijke woonkamer die grenst aan het groen. Sa-
men maak je gebruik van de overdekte fietsenstalling 
en de wasruimte. Samen deel je een auto en natuurlijk 
deel je een buitengewoon bijzondere woonbelevenis in 
het hartje van de stad. 

De TEX Deelauto 
In TEX woon je midden in het centrum met alle voor-
zieningen op loop- en fietsafstand. Je auto kan dus 
de deur uit. Maar heb je er een keer eentje nodig? Dan 
reserveer je gewoon de TEX Deelauto’s. Ook op die 
manier draag je bij een mooiere en schonere omgeving 
met minder auto’s. 

In TEX woon je met 

EN NAAST ELKAAR

Samen deel je een bijzondere woonbelevenis 
in hartje stad

Wasmachine

Binnentuin

Deelauto

Huiskamer
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‘In TEX woon je buitengewoon in 
de binnenstad. In een groene, 
klimaatadaptieve en biodiverse 
omgeving, waar iedereen meedoet 
én ertoe doet. Nu en in de toekomst!’
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Als je voor TEX kiest woon je overal vlakbij. Een 
auto heb je dus eigenlijk helemaal niet meer 
nodig. Pak gewoon de fiets of het OV. Toch kunnen 
we ons voorstellen dat er straks TEX’ers zijn die er 
af en toe met de auto op uit moeten. Vandaar dat 
er bij het gebouw in totaal 37 parkeerplekken én 
deelauto’s komen. Maar hoe zit het nou precies?

Parkeerplekken te koop
Naast het gebouw komen 20 parkeerplekken. Voor de 
kopers van 10 appartementen is er mogelijkheid een 
parkeerplek te kopen voor € 25.000,-. In de prijslijst kun 
je zien welke appartementen dit betreft. De overige 10 
parkeerplekken zijn ook te koop op basis van ‘Wie het 
eerst komt, het eerst maalt’. Mocht je interesse hebben 
in één van deze parkeerplekken, neem dan contact op 
met Nieuw Wonen Twente en bel [085] 273 23 77.

Gratis parkeerplekken
Op het binnenterrein van TEX zijn 17 parkeerplekken 
aanwezig die je als bewoner van TEX op bepaalde 
momenten kosteloos kunt gebruiken. In de weeken-
den en op feestdagen zijn de parkeerplekken altijd 
beschikbaar en op werkdagen van 17.15 uur tot 07.45 
uur de volgende morgen. Bezoekers kunnen parkeren 
in parkeergarage Mooienhof of de Van Heekgarage.

TEX Deelauto’s 
We schreven het al eerder, in TEX woon je midden in 
het centrum met alle voorzieningen op loop- en fietsaf-
stand. Je auto kan dus de deur uit. Maar heb je er toch 
een keer eentje nodig? Dan reserveer je gewoon een 
TEX Deelauto, exclusief voor jou en je buren. Daarmee 
ga je zorgeloos elektrisch op pad en draag je tegelij-
kertijd bij aan een mooiere en schonere leefomgeving. 
Goed bezig!

Parkeren en deelauto’s of… 

HET OV NATUURLIJK 
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Van 50 tot 123 vierkante meter

NEGEN VERSCHILLENDE 
WONINGTYPES
TEX is stoer en robuust. Het gebouw kijkt aan de ene kant uit over de stad en 
aan de andere kant over de besloten binnentuin. Het beste van twee werel-
den, gewoon in de binnenstad van Enschede. 

Het gebouw telt negen woonlagen en in totaal komen er 50 appartementen, ver-
deeld over negen typen. Er zijn eenkamerappartementen, tweekamerappartementen 
en driekamerappartementen. Op de begane grond bevinden zich ruimtes die je deelt 
met andere bewoners. Het appartementencomplex wordt een zogenaamd ‘levend 
gebouw’ waarin volop aandacht is voor mens, milieu, klimaat, beleving, duurzaam-
heid en gezondheid. 

Duurzaam wooncomfort 
De woningen worden gasloos opgeleverd en maken gebruik van zonnepanelen en 
stadsverwarming. Groene daken, klimaatadaptatie en een plek voor vogels en insec-
ten maken van TEX een heerlijk duurzame woonplek. Goed voor de mens, goed voor 
de dieren, goed voor de aarde, goed voor de toekomst.

hier wonen, leven 
en beleven 
de bewoners 
naast en mét elkaar

Impressie Type C - Bnr. 13
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Volop variatie over negen woonlagen

VERDIEPINGSOVERZICHTEN

TYPE A
Bouwnummers: 1, 2, 4, 11, 12, 
22, 23, 32, 35, 42, 45, 52, 55

TYPE G
Bouwnummers: 31, 33, 34, 36, 
43, 44, 53, 54

TYPE H
Bouwnummers: 46, 56, 65, 73, 
74, 83, 84

TYPE D
Bouwnummers: 14, 17, 25, 28, 
63

TYPE E
Bouwnummers: 15, 16, 26, 27, 
61, 62, 71, 72, 81, 82

TYPE B
Bouwnummer: 3

TYPE F
Bouwnummers: 21, 41, 51

TYPE C
Bouwnummers: 13, 24

TYPE I
Bouwnummer: 64

Begane grond Eerste verdieping Tweede verdieping

Derde verdieping Vierde verdieping Vijfde verdieping

Zesde verdieping Zevende verdieping Achtste verdieping

N
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TYPE A
In deze compacte studio maak je een perfecte woonstart. Je vindt dit type op de 
eerste vijf verdiepingen van TEX. Je studio wordt woonklaar opgeleverd inclusief 
luxueuze keuken en badkamer. Een likje verf op de muur, een mooie vloer erin en je 
bent klaar om te verhuizen. 

SPECIFICATIES
Bouwnummers: 1, 2, 4, 11, 12, 22, 23, 32, 
35, 42, 45, 52, 55
Oppervlakte: ca 50 m2

Aantal slaapkamers: 1
Afgebeeld- Bnr. 1
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TYPE B
Ga je voor het eerst samenwonen? Of ben je single? Dan biedt dit appartement op 
de begane grond van TEX alle ruimte die je nodig hebt. Je appartement heeft één 
slaapkamer met aangrenzend een fijn balkon, een complete keuken en badkamer en 
een studiehoek.

SPECIFICATIES
Bouwnummer: 3
Oppervlakte: ca. 68 m2

Aantal slaapkamers: 1

Afgebeeld- Bnr. 3
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TYPE C
Met een woonoppervlak van bijna 110 m2 en twee slaapkamers biedt dit type volop 
ruimte. Een kinderkamer of studiekamer? Jij bepaalt. Grote raampartijen, een  
complete badkamer en keuken en een loggia op het zonnige zuiden maken je  
appartement helemaal af.

SPECIFICATIES
Bouwnummers: 13, 24
Oppervlakte: ca. 107 m2

Aantal slaapkamers: 2
Balkon/loggia oppervlakte: ca. 7,5m2

Afgebeeld- Bnr. 13
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TYPE D
Houd je van compact, comfortabel en modern? Dan voel je je meteen thuis in de 
studio’s van dit type. Je vindt ze op verschillende verdiepingen van TEX en hoe hoger 
je komt, hoe fraaier het uitzicht. De badkamer en keuken zijn alvast geplaatst. Wel zo 
makkelijk. 

SPECIFICATIES
Bouwnummers: 14, 17, 25, 28, 63
Oppervlakte: ca. 50 m2

Aantal slaapkamers: 1

Afgebeeld- Bnr. 14
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TYPE E
Op zoek naar lekker veel leefruimte, twee ruime slaapkamers en een fijn balkon om 
te genieten van het zonnetje? Dan is dit type helemaal jouw appartement. Compleet 
uitgevoerd met een badkamer en keuken en een grote inpandige bergruimte.

SPECIFICATIES
Bouwnummers: 15, 16, 26, 27, 61, 62, 71, 
72, 81, 82
Oppervlakte: ca. 88 - 97 m2

Aantal slaapkamers: 2
Balkon oppervlakte: 7,5m2 Afgebeeld- Bnr. 15
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Impressie Type H - Bnr. 46
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TYPE F
Alles wat je nodig hebt, vind je in dit compacte appartement met één slaapkamer. 
Compleet uitgerust met een luxueuze keuken en badkamer en een fijne woonkamer 
met schuifpui naar de loggia. De bergruimte biedt plaats aan je wasmachine en 
droger.

SPECIFICATIES
Bouwnummers: 21, 41, 51
Oppervlakte: ca. 63 m2

Aantal slaapkamers: 1
Balkon/loggia oppervlakte: ca. 7,5 m2

Afgebeeld- Bnr. 21
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TYPE G
Van dit type zijn er drie varianten. Afgebeeld is bouwnummer 31. Ze hebben twee 
slaapkamers, een berging en een complete badkamer en keuken. De woonopper-
vlaktes en buitenruimtes verschillen. Zo heeft bouwnummer 33 een ruim terras van 
maar liefst 16,5 m2.

SPECIFICATIES
Bouwnummers: 31, 33, 34, 36, 43, 44, 53, 54
Oppervlakte: ca. 89 - 98 m2

Aantal slaapkamers: 2
Balkon oppervlakte: ca. 7,5 - 16,5 m2

Afgebeeld- Bnr. 31
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Afgebeeld- Bnr. 31Afgebeeld- Bnr. 33 Afgebeeld- Bnr. 53
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TYPE H
Houd je van het buitenleven? Dan moet je zeker kennismaken met het appartement 
op bouwnummer 46 met een terras van 34 m2! Kies je voor bouwnummer 73? Dan 
heeft je woning zelfs een balkon èn dakterras. De andere appartementen van dit type 
hebben een kleiner balkon, maar worden net zo compact, comfortabel en compleet 
opgeleverd.

SPECIFICATIES
Bouwnummers: 46, 56, 65, 73, 74, 83, 84
Oppervlakte: ca. 73 m2

Aantal slaapkamers: 1
Balkon oppervlakte: ca. 7,5 - 34 m2

Afgebeeld- Bnr. 46
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TYPE I
Dit is de grootste woning in het gebouw met twee slaapkamers, een werkkamer en 
twee inpandige bergruimtes. De keuken, badkamer en separaat tweede toilet zijn 
al geplaatst en als extra grenst het balkon aan de woonkamer. Type I is de kroon op 
TEX.

SPECIFICATIES
Bouwnummer: 64
Oppervlakte: ca. 123 m2

Aantal slaapkamers: 2 - 3
Balkon oppervlakte: ca. 7,5 m2

Afgebeeld- Bnr. 64
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Nieuw is onbeschreven
Nieuw is een gevoel van fris, puur, mooi. Nieuw is écht 
helemaal van jezelf. Onbeschreven en onaangetast. Een 
nieuwbouwwoning heeft geen geschiedenis. Het doet 
niet denken aan de vorige bewoners.

Nieuw is energiezuiniger
Auto’s zijn de laatste 20 jaar veel zuiniger geworden,
computers stukken sneller. Maar ook de bouwwereld 
heeft in de afgelopen jaren bepaald niet stilgezeten. Zo 
hebben de woningen in TEX energielabel A en voldoen 
allemaal aan de BENG-eisen.

Nieuw is zorgelozer
Een nieuwbouwwoning is een huis zonder zorgen waar 
je geen omkijken naar hebt. Alles is nieuw, alles doet 
het. Op bijna alles zit garantie en onderhoudskosten 
heb je in de eerste jaren vrijwel niet.

Nieuw is veiliger
Nieuwbouwwoningen zijn standaard uitgerust met 
een professioneel rookalarm. En met het modernste 
inbraakwerend hang- en sluitwerk. Je geniet van een 
veilige omgeving en houdt ongewenste bezoekers 
buiten.

Nieuw is voordeliger
Als koper van een nieuwbouwwoning heb je een aantal 
financiële meevallers. Bij de koop hoef je bijvoorbeeld 
geen overdrachtsbelasting te betalen en qua energie-
kosten ben je met een nieuw, duurzaam huis een stuk 
goedkoper uit.
Nieuw is stiller

Voor veel mensen is hun huis een plek om tot rust te 
komen. Even weg uit de drukte. Zeker in een nieuw-
bouwwoning kun je dat volop doen. Dankzij de 
modernste isolatie kun je in een nieuwbouwwoning 
iets horen wat in een druk land als Nederland zeer 
weldadig kan zijn. De stilte.

Nieuw is persoonlijker
Wie een nieuwbouwwoning koopt, heeft alle vrijheid 
van de wereld. Je kiest jouw eigen badkamer, eigen 
keuken en als je een andere indeling wenst, kan dat zo 
mogelijk meegenomen worden tijdens de bouw. Een 
oud huis wordt nooit helemaal van jezelf. Of in elk ge-
val, duurt het jaren voor je dat bereikt. Je blijft breken 
en verbouwen om het precies op maat en smaak te 
krijgen.

Nieuw is duurzamer
Voor een nieuw huis worden tegenwoordig alleen 
duurzame, milieuvriendelijke materialen en technieken 
gebruikt. En omdat een nieuwbouwwoning ook veel 
energiezuiniger is, komt het in aanmerking voor het 
predicaat ‘groen’. En dat is goed voor het milieu én 
jouw portemonnee.

Nieuw is bloemrijker
Een nieuwbouwwoning/appartement is een woning 
in een prettige omgeving. Een omgeving die ook zelf 
leeft. Waar bewoners en bezoekers zich welkom voelen. 
Want naast de ontwikkeling van woningen/apparte-
menten zijn we ook verantwoordelijk voor de inrichting 
van het gebied waarin ze staan. 

Daarom kies je voor TEX

DE VOORDELEN VAN 
NIEUWBOUW

Goed voor het milieu 
én jouw portemonnee.
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In TEX koop je betaalbaar en heel compleet

#THUIS
DE SHOWROOM
Wie een nieuwbouwhuis koopt bij Dura Vermeer, koopt een huis inclusief 
luxueuze 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.

#NEXTHOME
De Hypotheekspecialisten
Koop je een appartement in TEX, dan kun je profiteren van de kennis 
en mogelijkheden van de Hypotheekspecialisten van NextHome, de 
hypotheekpartner van Dura Vermeer. De woningen worden duurzaam 
gebouwd, wat je als koper recht geeft op het afsluiten van een 
duurzaamheidshypotheek.

De voordelen van #NextHome
• 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 adviezen 

bemiddelingskosten voor je hypotheek slechts € 975,-. 
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Stap 1: Start verkoop

Stap 2: Toewijzing en reserveren
Maandag 21 november worden de appartementen toe-
gewezen. De toewijzing gaat zoveel mogelijk op basis 
van de eerst opgegeven woningvoorkeur. Bij meerdere 
kandidaten is het moment van aanmelding op de 
website bepalend. Degene die dus eerder een account 
heeft aangemaakt op de website gaat voor. Ook krijgen 

Stap 4: Bezoek THUIS
de Showroom
Na het tekenen van de koop-/aanneemovereenkomst 
volgt je bezoek aan onze showroom THUIS in Utrecht. 
Wij gaan er samen met jou voor zorgen dat jouw nieu-
we appartement als een echt thuis gaat voelen. 

In onze showroom bieden we een totale woonbeleving 
en helpen onze adviseurs je graag bij het uitzoeken van 
tegels, sanitair en de keuken. Zo stel je, met deskundig 
advies, het appartement van je dromen samen! 

Vanaf maandag 14 november om 21.00u opent het 
inschrijfformulier in je accountomgeving en kun je 
aangeven welk appartement jij wil kopen. Zodra je het 
formulier hebt ingevuld kun je het definitief indienen. 
Het formulier invullen en indienen kan t/m maandag 
21 november 09.00u. Hierna sluit het inschrijfformulier 
en kun je je alleen nog inschrijven als reserve kandi-
daat. 

Je kunt onbeperkt een voorkeur voor appartementen 
aangeven. Zorg ervoor dat je jouw inschrijving voor de 
sluitingsdatum afrondt door het formulier digitaal te 
ondertekenen en op de knop ‘inschrijven’ te drukken. 
Als je deze stap overslaat wordt je inschrijving niet 
meegenomen.

Stap voor stap

NAAR JE NIEUWE  
APPARTEMENT IN TEX
Wil jij in aanmerking komen voor één van de 50 appartementen van TEX Buitengewoon? 
We leggen graag het aankoopproces in detail uit zodat je zeker weet dat je de juiste stap-
pen doorloopt zodat je zeker weet dat je de juiste keuze maakt. Lees de onderstaande 
stappen goed door.

Stap 3: Verkoopgesprek
Nadat je de reserveringsovereenkomst hebt getekend, 
vindt het verkoopgesprek plaats met onze makelaars. 

De makelaar vertelt je alles over het project en de ap-
partementen. Tijdens dit gesprek krijg je alle verkoop-
documentatie zoals de verkooptekeningen, technische 
omschrijving en  de optielijst toegelicht.

Na het gesprek met de makelaar wordt door ons de 
koop-/aanneemingsovereenkomst opgemaakt en 
samen met jou doorgenomen en ondertekend.

de kandidaten die een oriëntatiegesprek gehad hebben 
voorrang. 

Als je een woning toegewezen hebt gekregen, belt 
NextHome je om een afspraak in te plannen. In het 
reserveringsgesprek wordt bekeken of haalbaarheid/
betaalbaarheid onveranderd is ten opzichte van het 
oriëntatiegesprek. Als je door wilt met de woning volgt 
er een digitale reserveringsovereenkomst. Op dat 
moment is de woning officieel voor jou gereserveerd. 
De reserveringsgesprekken vinden plaats vanaf 24 
november. 
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COLOFON
TEX is een onwikkeling van:
Dura Vermeer Bouw Hengelo BV
Bosmaatweg 60 
7556 PJ Hengelo  
www.duravermeer.nl

Architect:
LKSVDD Architecten
Lonnekerspoorlaan 114D
7523 JM Enschede
www.lksvdd.nl

Makelaar:
Nieuw wonen Twente
Nijverheidstraat 1
7511 JM Enschede
www.nieuwwonentwente.nl

Disclaimer:

Deze brochure is met zorg samengesteld. Desondanks moeten wij een voorbehoud maken 

voor kleine (maat) afwijkingen en/of wijzigingen en eventuele druk- en zetfouten. Impressies, 

plattegronden, maatvoering, foto’s en teksten zijn om een indruk te geven van het beoogde 

eindresultaat. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.
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