14 twee-onder-een-kapwoningen

INHOUDSOPGAVE

Welkom in Groenrijck
In deze brochure nemen we je kort mee voor een
stukje geschiedenis, vertellen we iets over het gezellige
dorp Haaksbergen, het duurzame plan Groenrijck en
geven we je alvast een goede indruk van de schitterende
twee-onder-een-kapwoningen.
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GROENRIJCK IN VOGELVLUCHT

Midden in het hart van het plan komen deze
		 14 fantastische duurzame twee-onder-een-kapwoningen!
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HAAKSBERGEN:
EEN HEERLIJK DORP OMGEVEN
DOOR DE PRACHTIGE NATUUR
de Oostendorper Watermolen. En wat zeker niet mag
ontbreken is een dagje naar het Museum Buurtspoorweg.
In de zomermaanden kun je hier een ritje maken met de historische stoomtrein, een belevenis voor jong en oud!
Wil je graag meer tijd doorbrengen in Haaksbergen? Boek dan
een kamer in een van de vele B&B’s die Haaksbergen rijk is.

Haaksbergen heeft werkelijk alles in huis, of je nu actief
bezig wilt zijn, even lekker wilt shoppen, gezellig een terrasje
wilt pakken, een hapje wilt eten of juist wilt genieten van de
rust. Het kan er allemaal. De fantastische natuur, het gezellige dorpscentrum en de vele voorzieningen bieden je tal van
mogelijkheden. Ga er op uit en ontdek de zeldzame natuur,
kronkelende beekjes, kleine landweggetjes of slenter rond in
het bruisende centrum met de vele leuke winkeltjes.

OOSTENDORPER WATERMOLEN
Deze dubbele waterradmolen is gebouwd in 1548. Op de
rechteroever staat een korenmolen met twee raderen en
op de linkeroever een oliemolen met één rad. Deze bijzondere combinatie is zeker een bezoekje waard.

Op sportief gebied is er ook genoeg te beleven. Bij sport- en
recreatiepark Groot Scholtenhagen kun je je hart ophalen.
Hier bevinden zich vele sportclubs en verenigingen. Er is ook
een zwembad. Daarnaast zijn er buiten dit park nog tal van
andere sportclubs te vinden.

HAAKSBERGEN LEEFT!
Zin om iets te ondernemen? Je hoeft je in Haaksbergen,
met het levendige centrum en de vele bezienswaardigheden zeker niet te vervelen. Breng eens een bezoekje
aan Kulturhus Haaksbergen ook wel “de huiskamer van
Haaksbergen” genoemd, of neem een rondleiding door

RIJK AAN GROEN
Haaksbergen is omgeven door de natuur. De
maar liefst vier verschillende natuurgebieden
Buurserzand, Witte Veen, Haaksbergerveen en
Het Lankheet hebben allen hun eigen kenmerken.
Van open heidegebied tot hoogveengebied. Maak
een heerlijke wandeling, hoor de kikkers kwaken,
de rietgors zingen of spot een Schotse Hooglander.
Kom tot rust in deze prachtige omgeving met
vele wandel- en fietsroutes door bossen en langs
poelen en beekjes.

BEREIKBAARHEID
Het openbaar vervoer in Haaksbergen is prima met diverse
directe busverbindingen naar o.a. Enschede, Goor, Hengelo,
Borculo, Doetinchem en Winterswijk. Met de auto ben je via de
nieuwe N18 in zo’n 20 minuten in de grote steden Hengelo of
Enschede. Hier vind je tevens de dichtsbijzijnde treinstations.
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Het natuurgebied Lankheet heeft een geweldig
waterpark. Dit kennis- en belevingspark biedt
interessante en spannende activiteiten voor alle
leeftijden. Wandelroutes zijn er te over, er zijn rondleidingen, educatieve programma’s, lezingen en
een aantal keer per jaar kan er in het kleine amphitheater genoten worden van muziekuitvoeringen.
Kortom, Haaksbergen heeft het!

DE BUURSERBEEK EN SCHIPBEEK

6

De Buurserbeek stroomde vroeger dwars door het dorp, totdat deze rond 1400 werd verbonden met Schipbeek om scheepvaart mogelijk te
maken. Van de 15e tot aan de eerste helft van de 19e eeuw werd er met kleine platbodems allerhande vracht zoals witte klei, etenswaren,
brandewijn en textiel over de Buurserbeek en Schipbeek vervoerd. Beleef een stukje geschiedenis en vaar een keertje mee over de Buurserbeek met de replica platbodem ‘de Buurserpot’ terwijl de schipper ondertussen mooie verhalen over vervlogen tijden verteld.
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De voormalige boerderij “De Moatsnieder”
(1865) van de familie Ter Braak-ter Maath.

EEN STUKJE HISTORIE
UIT DE OUDE DOOS
Aangezien Haaksbergen verder ging uitbreiden moest
het tuincentrum in 1994 ongeveer 500 meter verplaatst
worden naar de plek waar nu de nieuwbouwwijk Groenrijck wordt gerealiseerd.

Erve Hofstede was een grote boerderij met ruim 23 hectare grond,
waaronder dus het plangebied van de nieuwbouwwijk Groenrijck.
De familie Hofstede was een welgestelde familie. Zo was Jan Hofstede
lid van de Haaksbergse gemeenteraad.

Vanaf 1985 heeft het tuincentrum verschillende
namen gekend:
• Tuincentrum Johan Zuthof (1985 – 1989)
• Europatuin Haaksbergen (1989 – 2004)
• Tuincentrum Casaflora (2004 – 2012)
• Groenrijk Haaksbergen (2012 – 2019)

In 1831 worden de boerderij en de bijbehorende gronden verkocht door
de laatst overgeblevene van de familie Hofstede. De nieuwe eigenaar
(familie Wigger) laat de boerderij in 1842 grondig verbouwen en verpacht
de boerderij en bijbehorende gronden. Zelf heeft de familie Wigger nooit
op de boerderij gewoond. In 1882 worden de bezittingen nagelaten
aan de dochter van de familie, Johanna Wigger. De boerderij en gronden
werden tot 1897 gepacht en tevens in 1897 verkocht voor 12.000 gulden
aan de laatste pachter: familie Volker-Volmerink.

De zoon van Johan Zuthof is vanaf 2001 mede eigenaar
geworden van het goedlopende tuincentrum wat destijds
de naam Europatuin kende. Na veel verschillende opties
te hebben overwogen is eind 2019 de knoop doorgehakt
om het tuincentrum en bijbehorende gronden te verkopen om woningbouw op deze locatie mogelijk te maken.

Dochter Anna Marie Volker huwt met Johannes Zuthof en zij volgen op
als landbouwers op het Erve Hofstede. Hun kleinzoon (Johan Zuthof)
opende in 1985 een tuincentrum aan de Goorsestraat.

Een lange geschiedenis die na de realisatie van de nieuwbouwwijk Groenrijck niet stopt. Johan Zuthof is namelijk
één van de nieuwe bewoners binnen het plangebied.
Samen met zijn vrouw hebben zij hun eigen woning ontworpen welke binnenkort gerealiseerd zal gaan worden.

STRAATNAAM MOATSNIEDER (MAATSNIJDER)
Zoals op onderstaande historische kaart is te zien was
op de plek, waar nu een nieuw en gemoderniseerd woonhuis staat, voorheen een boerderij gevestigd genaamd
Moatsnieder (1865) van de familie Ter Braak-ter Maath.
Het oude pandje werd na 1937 niet meer bewoond en
heeft als schuur nog jaren zijn dienst bewezen voor de
in 1937 nieuw gebouwde boerderij. De Moatsnieder is
ergens rond 1980 gesloopt en de boerderij uit 1937 werd
in 2003 door de erfgenamen van Ter Braak verkocht.
Na jaren van verval werd het erf in 2014 aan de huidige
eigenaren doorverkocht. De naam Moatsnieder wordt
(na ruim 250 jaar geschiedenis) voor het nageslacht
bewaard, want de nieuwe straatnaam binnen het project
Groenrijck zal deze naam gaan krijgen.

Jo

ha

n

Zu
th
of

en

M

ar

co

Zu
th
o

f

De nieuwbouwwijk Groenrijck kent een rijke geschiedenis! De locatie
hoorde in 1825 bij het verderop gelegen Erve Hofstede en bestond uit
landbouwgrond en hooiland.
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HAAKSBERGEN EN ZAL DAT DOOR DEZE

MOATSNIEDER

8

NIEUWBOUWONTWIKKELING OOK VOOR

WIJK HASSINKBRINK
HOFSTEDE

ALTIJD BLIJVEN. IK HOOP SAMEN MET MIJN
VROUW EN (KLEIN)KINDEREN NOG VEEL

GROENRIJCK

MOOIE WOONJAREN HIER TE BELEVEN!”

Huidige Goorsestraat

Johan Zuthof
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NATUURLIJK EN DUURZAAM WONEN
Aan de noordzijde van Haaksbergen wordt een
mooi nieuwbouwplan gerealiseerd bestaande uit
diverse woningtypes, waaronder 14 duurzame,
gasloze twee-onder-een-kapwoningen. Het plan
wordt omgeven door groen en water. Het is hier
fantastisch wonen in een huis dat helemaal klaar
is voor de toekomst!
p
p

Standaard hebben de woningen een lagere EPC dan de huidige voorschriften conform het Bouwbesluit. Lees hierover meer op pagina 30.
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14 twee-onder-een-kapwoningen
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De royale twee-onder-een-kapwoningen liggen op
ruime kavels in het hart van het plan. Ze zijn ontworpen onder hoogwaardige architectuur met een
prachtige mix van materialen en kleuren. Het metselwerk op de begane grond, in de kleuren roodbruin
en zwart wordt op ludieke wijze gecombineerd met
de mooie verticale houten gevelbekleding op de
verdiepingen. Dit geeft het geheel een bijzondere
uitstraling en een statige aanblik. De antracietgrijze
daken maken het geheel mooi af. De vier op de hoek
gelegen woningen hebben een dwarskap (type A),
waardoor deze als een soort baken lijken te fungeren.
De overige woningen (type B) hebben allen een grote
erker aan de voorzijde.

ca. 250 m2
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TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN

Type A en Bsp
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< 300 >

< 300 >

< 580 >

< 580 >

Optioneel schuifpui of twee
openslaande deuren mogelijk

< 220 >

< 570 >

< 220 >

< 570 >

< 120 >

WONINGTYPE A circa 163 m GBO

< 320 >

< 245 >

< 235 >

• Entree in zijgevel met toegang tot de 		
woonkamer, het toilet, de meterkast en
de trapopgang naar de eerste verdieping.
• Heerlijke zithoek aan de voorzijde met
mooie ruime erker.
• Fijne open keuken aan de achterzijde
met deur naar de tuin.
• Ruime aanpandige garage bereikbaar 		
via de voorzijde en vanuit de tuin.
• Twee opstelplaatsen voor de auto op 		
eigen terrein.

< 960 >

vv

< 370 >

Voor een greep uit de diverse optiemogelijkheden zie pagina 26 en 27.

vv

GBO

BEGANE GROND
Type Bsp • Bnrs. 24, 26, 30, 32 en 34 als getekend
Type B • Bnrs. 23, 27, 29, 33 en 35 gespiegeld

< 1020 >

• Entree in zijgevel met toegang tot de 		
woonkamer, het toilet, de meterkast en
de trapopgang naar de eerste verdieping.
• Royale zithoek aan de voorzijde met veel
lichtinval door de vele raampartijen.
• Fijne open keuken aan de achterzijde
met deur naar de tuin.
• Ruime aanpandige garage bereikbaar 		
via de voorzijde en vanuit de tuin.
• Twee opstelplaatsen voor de auto op 		
eigen terrein.

< 235 >

WONINGTYPE Bsp circa 146 m

2

< 430 >

BEGANE GROND
Type A • Bnrs. 25 en 31 als getekend
Type Asp • Bnrs. 28 en 36 gespiegeld

< 120 >

< 320 >

< 245 >

2

< 90 >

< 290 >

< 90 >

< 290 >

Voor een greep uit de diverse optiemogelijkheden zie pagina 26 en 27.

< 570 >

< 140 >

< 570 >

< 280 >
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15

< 310 >

< 245 >

< 335 >

WONINGTYPE Bsp

< 370 >

< 490 >
< 430 >

< 225 >
< 335 >
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EERSTE VERDIEPING
Type Bsp • Bnrs. 24, 26, 30, 32 en 34 als getekend
Type B • Bnrs. 23, 27, 29, 33 en 35 gespiegeld

< 550 >

• Overloop met toegang tot alle
vertrekken en raam voor prettige
daglichttoetreding.
• Drie fijne slaapkamers, waarvan de
slaapkamer aan de tuinzijde ruim
14 m2 groot is en de twee slaapkamers
aan de voorzijde respectievelijk 14 m2
en 12 m2. De kamers zijn voorzien
van grote raampartijen.
• Complete badkamer met douche,
dubbele wastafel, ligbad en tweede
vrijhangend toilet.
• Vaste trap naar de tweede verdieping.

< 245 >

EERSTE VERDIEPING
Type A • Bnrs. 25 en 31 als getekend
Type Asp • Bnrs. 28 en 36 gespiegeld

vv

< 335 >

< 245 >

WONINGTYPE A

< 455 >

< 455 >

vv

< 325 >

< 310 >

< 325 >

< 245 >

• Overloop met toegang tot alle
vertrekken en raam voor prettige
daglichttoetreding.
• Drie fijne slaapkamers, waarvan de
slaapkamer aan de tuinzijde ruim
14 m2 groot is en de twee slaapkamers
aan de voorzijde respectievelijk 12 m2
en 11 m2. De kamers zijn voorzien
van mooie grote raampartijen.
• Complete badkamer met douche,
dubbele wastafel, ligbad en tweede
vrijhangend toilet.
• Vaste trap naar de tweede verdieping.

< 335 >

< 225 >

Raam alleen bij bnrs.
26, 27, 32 en 35
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150+

150+

vv

wtw

260+
260+
wp

wm

TWEEDE VERDIEPING
Type A • Bnrs. 25 en 31 als getekend
Type Asp • Bnrs. 28 en 36 gespiegeld

nok
nok

• Via vaste trap bereikbare multifunctionele zolderverdieping met
ramen in voor- en achtergevel.
• Praktisch dakraam voor nog meer
daglichttoetreding.
• Hier bevinden zich de technische
installaties en de opstelplaats voor
de wasmachine.
• Ruime vierde slaapkamer met
grote raampartij.
• Gebruik de rest van deze verdieping
bijvoorbeeld als speel-, hobby- of
bergruimte.

260+
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Standaard vierde
			
slaapkamer op zolder!

WONINGTYPE Bsp
TWEEDE VERDIEPING
Type Bsp • Bnrs. 24, 26, 30, 32 en 34 als getekend
Type B • Bnrs. 23, 27, 29, 33 en 35 gespiegeld
• Via vaste trap bereikbare multifunctionele zolderverdieping met
raam in zijgevel.
• Praktisch dakraam voor extra
daglichttoetreding.
• Hier bevinden zich de technische 		
installaties en de opstelplaats voor 		
de wasmachine.
• Gebruik deze verdieping als speel- 		
of hobbyruimte. Of kies voor een
optionele vierde slaapkamer om nog
meer leefruimte te creëren (zie
optiemogelijkheden op pagina 27).

150+

nok

260+

150+

< 430 >

150+

260+

WONINGTYPE A

wm

wtw

< 580 >

wp

< 570 >

vv

Optioneel vierde
slaapkamer mogelijk
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EVEN BINNENKIJKEN BIJ TYPE B
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TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN

Type B en Bsp

22

23

GEVELAANZICHTEN
Standaard zijn de woningen voorzien van PV panelen om de woning in de
basis al zo duurzaam mogelijk te maken. Lees hierover meer op pagina 30.
De ligging van de PV panelen op het dakvlak en het aantal is afhankelijk van
de situering van de woning. De definitieve positionering van de PV panelen
is terug te zien op de verkooptekening van de desbetreffende woning.

VOORGEVEL

Type A bnr 25 en 31
Type Asp bnr 28 en 36

ZIJGEVEL

Type B bnr 27 en 35
Type Bsp bnr 26 en 32

ACHTERGEVEL

Type B bnr 27 en 35
Type Bsp bnr 26 en 32
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Type A bnr 25 en 31
Type Asp bnr 28 en 36

Type B bnr 27 en 35
Type Bsp bnr 26 en 32

ZIJGEVEL

Type A bnr 25 en 31
Type Asp bnr 28 en 36

Het straatbeeld laat een zeer bijzondere mix van materialen en kleuren zien.
Zwart en donkerrood metselwerk gecombineerd met verticale houten delen. Een
prachtige combinatie wat nog eens geaccentueerd wordt door het antracietgrijze
dak met witte overstek en de vele raampartijen met witte contrasterende kozijnen.

VOORGEVEL

Type B bnr 23, 29 en 33

RECHTER ZIJGEVEL

Type Bsp bnr 24, 30 en 34

ACHTERGEVEL

type B bnr 24, 30 en 34

type Bsp bnr 23, 29 en 33

type Bsp bnr 24, 30 en 34

LINKER ZIJGEVEL

type B bnr 23, 29 en 33
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JE WONING NAAR WENS
EEN GREEP UIT DE MOGELIJKHEDEN
De ontwikkelaars hebben tezamen met de aannemer een uitgebreide
optielijst samengesteld. Hiermee kunnen we je woning laten voldoen aan
jouw specifieke wensen. Hiernaast staan enkele voorbeelden van de diverse
optiemogelijkheden genoemd, in de sfeerplattegronden hieronder zijn deze
mogelijkheden uitgewerkt. Zie de optielijst met alle optiemogelijkheden.

05

07

01

<---120--->

02

Uitbouw 1.20 meter

04

Uitbouw garage 2.40 meter

07

Schuifpui

02

Uitbouw 2.40 meter

05

Deur van keuken naar garage

08

Geïsoleerde garage

03

Uitbouw garage 1.20 meter

06

Openslaande deuren

09

Slaapkamer zolder langskap

Bovenstaande opties zijn mogelijk bij elk bouwnummer
uitgezonderd optie 9, deze is alleen mogelijk bij de
bouwnummers 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34 en 35.

< 260 >

08

150+

wm

vv

06

01

< 530 >

03

< ------------------------- 580 --------------------------><---120--->

04

<---------240--------->

< ------------------------- 580 --------------------------><--------240--------->

Jouw woning, jouw wensen!
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< 570 >

26

< ca. 180 >
tot 150+lijn

< ca. 340 >
tot 150+lijn

nok

150+
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DE KEUKEN VAN JE DROMEN
WORDT WERKELIJKHEID
De keuken is een steeds belangrijkere ruimte geworden in ons huis. Het is
een heerlijke plek om samen met je gezin de dag door te nemen, je vrienden
te ontvangen of met je familie of met elkaar te genieten van een goede
maaltijd of een drankje.
KIES DE KEUKEN DIE BIJ JE PAST
Standaard worden de woningen van Groenrijck zonder keuken opgeleverd.
Het grote voordeel hiervan is dat je de keuken nog volledig naar eigen smaak
en behoeften kunt inrichten. Het leidingwerk wordt afgedopt opgeleverd,
waardoor de keukenleverancier direct na de oplevering van je woning kan
starten met het plaatsen van je keuken die je helemaal zelf hebt uitgekozen.
De keukenruimte van deze royale tweekappers is gelegen aan de achterzijde
van de woning, zodat je tijdens het koken bij mooi weer fijn de deur(en) open
kunt zetten. De ruimte leent zich prima voor een mooie hoekkeuken.
Liever een ruime leefkeuken? Dat kan! Kies voor een uitbouw van 1.20 m
of 2.40 m en maak je droom waar!

EEN MOOIE BADKAMER
VOORZIEN VAN ALLE GEMAKKEN
Een nieuwe woning kopen is fijn, om meerdere redenen. En een gloednieuwe
badkamer is zeker één van de pluspunten. Hoe ziet je ideale badkamer eruit?
De mogelijkheden voor de badkamer in je nieuwe woning zijn talrijk.
HOOGWAARDIG SANITAIR EN TEGELWERK
Zoveel mensen, zoveel wensen. Iedere koper heeft weer zijn eigen smaak en
voorkeur. Daarom is er in de v.o.n.-prijs van de woningen een stelpost opgenomen waarmee je kunt shoppen bij een aangesloten badkamerleverancier.
In de showroom helpen de specialisten je graag bij het keuzeproces om je
badkamer helemaal naar eigen wens in te richten.

28
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DUURZAAM WONEN
KLAAR VOOR DE TOEKOMST
De woningen binnen Groenrijck zijn erg duurzaam. De bouwnummers 25, 28, 31 en 36
hebben een Energie Prestatie Coëfficiënt van 0,2 en de overige bouwnummers hebben
zelfs een EPC van 0,0! Dit is duurzamer dan de huidige geldende eisen (EPC 0,4) conform
het Bouwbesluit, waardoor je energielasten nog lager zullen zijn!
Dit wordt gerealiseerd door het toepassen van energiezuinige installaties, zoals een luchtwarmtepomp, PV panelen en een warmteterugwinning systeem (WTW) met CO2 sturing.
Standaard worden de woningen gasloos (all-electric) uitgevoerd. Samen met het toepassen van dubbel glas
(HR++) zorgt dit voor een aangename woonomgeving, een gezond binnenklimaat en een hoog comfort voor
de bewoners. Door het aantal PV-panelen uit te breiden is het mogelijk om uw woning nog duurzamer te maken!
WAT IS ENERGIENEUTRAAL?
De energieprestatie van nieuwbouwwoningen wordt berekend middels het energieprestatie coëfficiënt (EPC).
Hoe lager de score hoe beter de woning presteert. Energieneutraal staat gelijk aan een EPC van 0. Dit betekent
dat de woning evenveel energie opwekt als dat het verbruikt. Het gaat hier dan enkel om het gebouwgebonden
energieverbruik*.
WAT IS NUL-OP-DE-METER?
Hierbij wordt de duurzame opwekking van het energiesysteem uitgebreid middels extra PV-panelen. Zo wordt,
naast het gebouwgeboden energieverbruik ook het gebruiksgebonden energieverbruik** (wassen, drogen, koken,
etc.) gecompenseerd met duurzame opwekking. Aan het einde van het jaar staat dan bij normaal verbruik de elektriciteitsmeter op nul. E.e.a. is natuurlijk afhankelijk van de gezinssamenstelling en bijbehorend energieverbruik.

* Gebouwgebonden energiegebruik is het energiegebruik dat direct afhankelijk is van hoe de woning 		
is gebouwd en welke installaties aanwezig zijn, bijvoorbeeld voor verwarming en ventilatie. Dit 		
gebruik wordt gemeten met de energieprestatie coëfficiënt (EPC). Hoe lager de EPC, hoe beter.
* * Gebruikersgebonden energiegebruik is het energiegebruik door apparaten die de bewoners zelf 		
meenemen in het gebouw. Bijvoorbeeld wasmachine, koelkast en computer.
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COLOFON
ONTWIKKELING

CREDO INTEGRALE PLANONTWIKKELING BV
Onderdeel van Loostad Vastgoedontwikkeling
Postbus 485 • 7300 AL Apeldoorn • T 055 368 38 00

HARDICKX BOUWMANAGEMENT & VASTGOEDONTWIKKELING
Postbus 467 • 7570 AL Oldenzaal • T 0546 74 40 30

VERKOOP EN INFORMATIE

EUVERMAN & NUYTS LOCATIE HAAKSBERGEN
Spoorstraat 77 • 7481 HX Haaksbergen
T 053 572 44 66 • E. haaksbergen@euvermannuyts.nl

nieuw
wonen
twente

NIEUW WONEN TWENTE
Locatie Enschede: Boulevard 1945 nr 20 • 7511 AE Enschede (ten Hag)
Locatie Hengelo: Bornsestraat 1-101 • 7556 BA Hengelo (Snelder Zijlstra)
T 085 273 23 77 • E. info@nieuwwonentwente.nl

DISCLAIMER
Deze verkoopdocumentatie is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van gegevens en tekeningen, verstrekt door
diverse partijen zoals gemeente, stedenbouwkundige, architect, constructeur, etc. Alle in deze brochure weergegeven artisten sfeerimpressies, kleurstellingen, impressie van de openbare ruimte en perspectieftekeningen dienen als indruk, waaraan
geen rechten kunnen worden ontleend. De op tekening aangegeven apparatuur, technische installaties, interieursuggesties,
binnendeuren, maten en oppervlakten etc. dienen alleen ter oriëntatie. De nummers bij de woningen, zoals deze op de
tekeningen staan aangegeven, zijn bouwnummers. Deze brochure is géén contractstuk en hieraan kunnen derhalve ook geen
rechten worden ontleend. Bij de makelaar zijn de contractstukken beschikbaar.
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