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Wonen is zoveel meer dan een woning, je eigen 
thuis helpt balans te vinden in drukke levens. 
Daarom is het ook belangrijk dat jouw woning 
past bij jouw wensen en idealen, zodat jij je 
helemaal thuis voelt.

dan kies je 
voor comfort, 
duurzaamheid 
en nog veel meer!

Als je voor 
nieuwbouw
kiest

50

Een nieuwe woning. Fantastisch! Met je 
droomhuis bezig zijn geeft voldoening, 
maar kost ook veel tijd. Bij LIV 
Woonbelevingscentrum in Nijmegen vind je 
alle betrokken partijen onder één (groot!) dak. 
Samen zorgen we ervoor dat je nieuwe woning 
helemaal aansluit bij je wensen, behoeften en 
verwachtingen. LIV maakt alles makkelijker, 
overzichtelijker en plezieriger.

inspiratie
LIV

42

Deze brochure is bedoeld om de sfeer en de mogelijkheden van dit project te laten zien. 
De aankleding geeft een impressie van de mogelijkheden en behoort niet tot de standaard uitrusting van de 

woning. De juiste positie van convectoren, elektra/schakelmateriaal, rookmelders, afzuigpunten t.b.v. ventilatie e.d. 
staan op de verkooptekeningen vermeld en zijn niet in de plattegronden opgenomen. Aan de beelden, illustraties, 

plattegronden en teksten in deze brochure kunnen geen rechten ontleend worden.
welkom in Arnhem
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54 locatie

Welkom in

Schuytse Schans

De ligging: ruimte, natuur 
én de stad dichtbij!

OOSTERBEEK

NATIONAAL PARK

BURGERS' ZOO OPENLUCHTMUSEUM

VELUWEZOOM

HET NATIONALE PARK 

DE HOGE VELUWE

ARNHEM

A50

A12

A25

N224

A12
NEDERRIJN

GOLFBAAN

IJSSEL

N225

Schuytgraaf: van alle gemakken 

voorzien

Schuytgraaf is een relatief jonge 

wijk en heeft zich de afgelopen jaren 

ontwikkeld als gewilde plek om te 

wonen. De redenen hiervoor zijn 

eenvoudig aan te wijzen. Denk aan de 

ruime opzet van de wijk met parkjes, 

waterpartijen en groenstroken. In 

het centrum van Schuytgraaf vind 

je naast winkels voor de dagelijkse 

boodschappen veel voorzieningen: 

van basisscholen, een internationale 

school, voortgezet onderwijs en 

kinderopvang tot sportclubs (een 

voetbal- en een tennisvereniging) en 

een gezondheidscentrum.

Nieuwbouwproject Schuytse Schans 

biedt jou volop mogelijkheden om 

stedelijk, groen én centraal te wonen 

in Arnhem! De koopwoningen worden 

gebouwd in de populaire woonwijk 

Schuyts Kwartier in Schuytgraaf, 

gunstig gelegen ten opzichte van 

het treinstation, de voorzieningen 

van winkelcentrum Schuytgraaf en 

de snelwegen. Je woont in Schuytse 

Schans heerlijk centraal én bent altijd 

snel op je plek van bestemming.

Er komt met Schuytse Schans een 

gevarieerd aanbod van ruimtelijke 

woningen: van tussen- en hoekwoningen 

tot twee- en driekappers. Je leest in 

deze brochure alles over de woningen, 

de wijk en de natuurrijke omgeving.

Snel op je plek van bestemming

Schuytse Schans ligt gunstig ten 

opzichte van treinstation Arnhem-Zuid, 

de snelwegen (A15, A50 en A325) en 

winkelcentrum Schuytgraaf. Door de 

goede ontsluiting ben je met de auto 

binnen een kwartier in hartje Arnhem 

en al binnen 20 minuten in het 

centrum van Nijmegen.
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76 het plan

Schuytgraaf is een relatief jonge wijk 
en heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld 
als gewilde plek om te wonen. 

Aandacht voor natuur 

en een prettige leefomgeving

Schuytgraaf is opgedeeld in 

de buurten Schuytgraaf-Noord, 

Schuytgraaf-Centrum en Schuytgraaf-

Zuid. Deze buurten bestaan weer uit 

kleinere wijkjes met allemaal een 

eigen identiteit. Wat steeds terugkomt 

is de aandacht voor natuur en een 

prettige, ruimtelijke leefomgeving. 

Schuytse Schans ligt aan de entree 

van Schuytgraaf, vlak bij het levendige 

centrum van Schuytgraaf. Hierdoor 

voelt het alsof je in een dynamische 

stadsbuurt woont. 

Tegelijkertijd is de natuur altijd 

dichtbij, zowel in de wijk zelf als 

in de directe omgeving: van een 

koeienweide en een biologische 

buurtmoestuin in Schuytgraaf en 

Landerij De Park (een centrum 

voor natuurbeleving) ten zuiden 

van Schuytgraaf tot de prachtige 

natuur langs de Nederrijn. Wonen in 

Schuytgraaf betekent écht het beste 

van beide werelden!

Een bruisende wijk

In Schuytgraaf is meer dan genoeg 

te doen: het is een ondernemende 

en bruisende wijk met een grote 

variëteit aan bewoners. Jaarlijks 

vinden er diverse evenementen plaats, 

zoals het Sprookjesfestival, een 

buurtvolleybaltoernooi, een kerstfair, 

een wijkfeest en in het najaar het 

oogstfeest van de Hoogstambrigade 

(die de fruitbomen in de wijk 

onderhouden). En met de komst van 

Schuytse Schans wordt de buurt er 

alleen maar gezelliger op!

Het beste van beide werelden: 

Dynamiek en natuur

Schuyts Kwartier

Arnhem Zuid
station

Winkelcentrum
Schuytgraaf
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98 de woningen

Schuytse Schans biedt je volop woonruimte. 
In combinatie met de stoere uitstraling van 
de woningen en het groene en ruimtelijke 
karakter van de wijk is dit de perfecte plek 
voor jou!

Gevarieerd woningaanbod 

met veel variatie

Het woningaanbod van Schuytse 

Schans is heel gevarieerd, met 

tussenwoningen, hoekwoningen, 

twee-onder-een-kapwoningen en 

drie-onder-een-kapwoningen. Binnen 

de woningtypes is er veel variatie, 

bijvoorbeeld in geveldetails, metselwerk 

en kleurgebruik. Je kunt dus echt 

kiezen voor de woning die bij jou past! 

De woningen en de wijk als geheel 

hebben een natuurinclusief karakter, 

wat betekent dat ze bijdragen aan de 

lokale biodiversiteit en natuurwaarden. 

Denk bijvoorbeeld aan nestel-

gelegenheden voor vogels in gevels en 

daken, bloemrijke bermen en hagen 

speciaal voor vogels en insecten.

Duurzaam en veel inbegrepen

De woningen worden verwarmd met 

stadswarmte. Dit is een duurzame 

vorm van verwarmen en zorgt voor 

een gelijkmatige en aangename 

binnentemperatuur. 

Ook mooi meegenomen: de woningen 

worden opgeleverd met een complete 

badkamer en keuken, die je naar wens 

kunt aanpassen. 

Comforttuin 

Daarnaast worden de woningen 

opgeleverd met een Comforttuin 

van LIV’s Tuinklaar-concept: een 

uitstekende basis voor een heerlijke 

tuin. De Comforttuin is naar wens aan 

te passen en wordt aangelegd in de 

laatste weken van het bouwproces, 

zodat je bij de verhuizing met 

schone schoenen je woning kunt 

betreden. Meer informatie? Bekijk de 

Tuinklaar-brochure van LIV voor alle 

mogelijkheden en het realiseren van 

jouw ideale tuin!

De woningen: 

Gevarieerd, ruimtelijk 
en natuurinclusief “Uitganspunt voor Schuytse Schans 

was het realiseren van robuuste, 
stedelijke architectuur. We hebben 
dit bereikt door stoere, stevige en 
heldere woonblokken te ontwerpen.”

“Binnen het metselwerk van de 
woningen hebben we gezocht 
naar verfijning in detaillering, 
door gebruik van subtiele 
accentvlakken, metselwerkdetails 
en bijzondere gevelbeplating.”

“Met Schuytse Schans realiseren 
we een prettig, groen woonmilieu 
met veel aandacht voor natuur.  
Dit doen we bijvoorbeeld met 
groene erfafscheidingen, hoge 
en lage hagen en verschillende 
soorten nestkasten.”

Robuuste, 
stoere 
woningen

Bijzondere 
details en 
accenten

Ronnie 
van den 
Wildenberg

Natuur-
inclusiviteit

architect 
van opZoom 
architecten
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woningtype 3
Tussenwoning XL met 3 woonlagen 
bouwnr 15 t/m 25

woningtype 1
Twee-onder-een-kapwoning
bouwnr 1, 2, 6  t/m 13

woningtype 2
Drie-onder-een-kapwoning
bouwnr 3 t/m 5

woningtype 4
Hoekwoning XL met 3 woonlagen 
bouwnr 14 en 26

��

��

��

��

��

��

��

��

���� �� ��

1

Bokaal
Pl

at
in

um

Amulet

2

3

4

5

9
8

7
610

11
12

14

13

15
16

17
18

19
20

21
22

23
24

25

26

N

situatie de woningen
situatie + woningtypes

woningtype 1
Twee-onder-een-kapwoning

woningtype 2
Drie-onder-een-kapwoning

woningtype 4
Hoekwoning XL met 3 woonlagen 

woningtype 3
Tussenwoning XL met 3 woonlagen 
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1312 woningtypes

woning-
type 1

woningtype 1

bwnr 7 bwnr 6

bwnr 6bwnr 1 bwnr 2 bwnr 7voorzijde

achterzijde linker zijgevel bwnr 6rechter zijgevel bwnr 7

Zie jij jezelf al thuiskomen in deze 
prachtige Twee-onder-een-kapwoning? 
Met 3 volwaardige woonlagen heb je alle 
ruimte die je nodig hebt. De verschillende 
bruintinten in de gevelsteen zorgen 
voor een aansprekende en eigentijdse 
uitstraling. In de voor- en zijgevel zitten 
fraaie architectonische details, zoals 
subtiel uitstekend en terugliggend 
metselwerk en geperforeerde staalplaten 
die zorgen voor een stoere, industriële 
look. De woning heeft een parkeerplaats 
op eigen terrein en een ruime berging.

• Bwnr 1, 2, 6 t/m 13: tweekapper  
met aangebouwde berging

• Perceel ca. 250 m2

• Gebruiksoppervlakte: 239-265 m2 

Energielabel A
• Gasloos, verwarming door middel van stadswarmte
• Sfeervolle architectuur
• Ideale gezinswoning
• Met tuinberging
• Diverse opties en uitbreidingsmogelijkheden

Twee-onder-een-kap-
woning

��

��

��

��

��

��

��

��

��
��

��
��

Tussenwoning XL

met 3 volwaardige 
Tussenwoning

met dwarskap

Hoekwoning met 

dwarskap

Hoekwoning XL

met 3 volwaardige 

woonlagen 



Schuytse Schanswelkom in Arnhem
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woning-
type 2

woningtype 2

bwnr 3

bwnr 3

bwnr 4

bwnr 4

bwnr 5

bwnr 5

voorzijde

achterzijde linker zijgevel bwnr 3

rechter zijgevel bwnr 5

Deze drie-onder-een-kapwoningen 
bieden je volop woongenot en – door 
de 3 volwaardige woonlagen – heel veel 
leefruimte. Dit type verschijnt in de kleur 
donkerbruin, met mooie kleuraccenten 
in de baksteen. Bouwnummers 3 en 
5 hebben een parkeerplaats op eigen 
terrein en een ruime berging. Deze 
bouwnummers hebben door de brede 
beukmaat extra woonoppervlakte. Liever 
een iets compactere, maar nog steeds 
ruime driekapper? Dan is bouwnummer 4 
iets voor jou!

• Bwnr 3, 4, 5: driekapper; 
bwnr 3 en 5 met aangebouwde berging, 
bwnr 4 compactere driekapper met tuinberging

• Perceel ca. 135 m2  
voor de tussenwoning en ca. 250 m2 vm2

• Gebruiksoppervlakte bwnr 3 en 5: 239-265 m2 

Gebruiksoppervlakte bwnr 4: 137 m2

• Energielabel A
• Gasloos, verwarming door middel van stadswarmte
• Sfeervolle architectuur
• Ideale gezinswoning
• Met berging
• Diverse opties en uitbreidingsmogelijkheden

Drie-onder-een-kap-
woning
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Tussenwoning XL

met 3 volwaardige 
Tussenwoning

met dwarskap

Hoekwoning met 

dwarskap

Hoekwoning XL

met 3 volwaardige 

woonlagen 
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Schuytse Schansin Arnhem

Bijzonderheden

• Getekend bouwnr 8 

• Ruime master bedroom 

over hele woningbreedte

• Standaard 3 (slaap)

kamers

• Complete badkamer met 

inloopdouche, wastafel 

en wandcloset

woning-
type 1 + 2

woning-
type 1 + 2

Bijzonderheden

• Getekend bouwnr 8  

Opstelplaats keuken aan tuinzijde

• Veel licht door grote raampartij  

aan tuinzijde

• Dubbele openslaande tuindeuren

Via de zij-entree kom je binnen in de ruime hal, waaraan de toiletruimte zit. Vanuit de hal kom je in 
de U-vormige woonkamer. Aan de voorzijde ligt de woonkamer en aan de achterzijde de open keuken met 
zicht op de tuin. Creëer je liever een leefhoek aan de tuin, dan draai je de indeling gewoon om. De dubbele 
achterdeuren met zijlichten zorgen voor veel lichtinval en een goede verbinding met de diepe achtertuin. 
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eerste verdieping

De eerste verdieping heeft 3 riante slaapkamers en een complete 
badkamer met wastafel, toilet en inloopdouche. Droom je van een 
inloopkast? Het is ook mogelijk 2 slaapkamers samen te voegen. 
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Schuytse Schansin Arnhem

Bijzonderheden

• Getekend bouwnr 8 

• Royale, multifunctionele tweede 

verdieping met vaste trap 

bereikbaar

• De tweede verdieping is een 

volwaardige woonlaag door het 

platte dak

• Vierde (slaap)kamer

• Separate ruimte met opstelplaats 

voor wasmachine

Op de tweede verdieping vind je een volwaardige vierde slaapkamer 
en kun je bijvoorbeeld nog een fijne werkkamer creëren!
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woning-
type 1 + 2

woning-
type 1 + 2
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21types20

ruime woonkamer aan de voorzijde, 
veel licht door de grote raampartijen

woning-
type 1 + 2

woning-
type 1 + 2
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23types22

woning-
type 3

woningtype 3

Ruimte om te genieten! Dit woningtype 
met plat dak biedt door de 3 volwaardige 
woonlagen veel woonoppervlak. 
Het stoere stalen element met 
designperforatie naast de voordeur en 
het bijzondere metselwerk – waarbij 
een deel van de gevel net iets uitsteekt 
– zorgen voor een aansprekende 
uitstraling. Je kunt bij dit woningtype 
kiezen voor de variant met roodbruine 
gevel (bwnr 15 t/m 18), donkergrijze 
gevel (bwnr 19 t/m 23) of donkerbruine 
gevel (bwnr 24 en 25).

• Woningtype in 3 gevelvarianten
• Perceel ca. 123 m2

• Gebruiksoppervlakte 123 m2

• Energielabel A
• Gasloos, verwarming door middel van stadswarmte
• Ideale gezinswoning
• Met tuinberging
• Diverse opties en uitbreidingsmogelijkheden

Tussenwoning XL
met 3 volwaardige woonlagen

achtergevel

voorgevel bwnr 15

bwnr 15

bwnr 16

bwnr 16

bwnr 17

bwnr 17

bwnr 18 bwnr 19

bwnr 25

bwnr 20

bwnr 24

bwnr 21

bwnr 23

bwnr 22

bwnr 22

bwnr 23

bwnr 21

bwnr 24

bwnr 20

bwnr 25

bwnr 19 bwnr 18
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Schuytse Schansin Arnhem

Bijzonderheden

• Getekend bouwnr 16 

• Ruime master bedroom 

over hele woningbreedte

• Standaard 3 (slaap)

kamers

• Complete badkamer  

met inloopdouche, 

wastafel en wandcloset

woning-
type 3

woning-
type 3

Bijzonderheden

• Getekend bouwnr 16

• Opstelplaats keuken aan 

straatzijde

• Veel licht door grote raampartij  

aan tuinzijde

• Ruime hal

Je komt binnen in de ruime hal, deze biedt veel plek voor je schoenen en een kapstok. Aan de voorzijde  
ligt de open keuken, van waaruit je mooi uitkijkt over de ruim opgezette groene wijk. De woonkamer  
bevindt zich aan de achterzijde. De grote raampartijen zorgen voor veel natuurlijke lichtinval.  
Je loopt vanuit de woonkamer de diepe achtertuin in. 

be
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eerste verdieping

Op de eerste verdieping liggen 3 slaapkamers en een complete badkamer met 
inloopdouche, wastafel en toilet. Altijd al gedroomd van een grote inloopkast? 
Deze creëer je door twee slaapkamers samen te voegen.
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in Arnhem

Bijzonderheden

• Getekend bouwnr 16 

• De tweede verdieping is  

een volwaardige woonlaag  

door het platte dak

• Royale, multifunctionele tweede 

verdieping met vaste trap 

bereikbaar

• Vierde (slaap)kamer

• Opstelplaats voor wasmachine

De volwaardige tweede verdieping is nog helemaal vrij indeelbaar. 
Of je nu een heerlijke werkkamer of een extra slaapkamer wilt: je hebt er alle ruimte voor!
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29types28

de ruime woonkamer ligt aan de achterzijde, 
direct verbonden met de diepe tuin 

woning-
type 3

woning-
type 3
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woning-
type 4

woningtype 4

Deze riante hoekwoningen beschikken 
door het platte dak over 3 volwaardige 
verdiepingen. Dus wil jij graag een 
vierde of vijfde slaapkamer, of een 
heerlijke kantoorruimte om thuis te 
werken? Dan is dit iets voor jou! Dit 
woningtype verschijnt met roodbruin 
genuanceerde gevel (bwnr 14) of met 
donkerbruin genuanceerde gevel en 
stoer gevelpaneel met designperforatie 
bij de voor- en zijgevel (bwnr 26). 

• Bwnr 14 met roodbruine gevelsteen
• Bwnr 26 met donkerbruine gevelsteen  

Perceel ca. 123 m2

• Gebruiksoppervlakte 163-181 m2

• Energielabel A
• Gasloos, verwarming door middel van stadswarmte
• Ideale gezinswoning
• Met berging
• Diverse opties en uitbreidingsmogelijkheden

Hoekwoning XL
 met 3 volwaardige woonlagen

achtergevel

achtergevelrechter zijgevel

voorgevelbwnr 14 linker zijgevel

voorgevelbwnr 26
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Schuytse Schansin Arnhem

Bijzonderheden

• Getekend bouwnr 14 

• Ruime master bedroom 

over hele woningbreedte

• Standaard 3 (slaap)

kamers

• Complete badkamer  

met inloopdouche, 

wastafel en wandcloset

woning-
type 4

woning-
type 4

Bijzonderheden

• Getekend is bouwnr 14, deze 

heeft de entree aan de zijgevel, 

bij bouwnr 26 is de entree aan 

de voorzijde van de woning

• Opstelplaats keuken  

aan straatzijde

• Veel licht door grote raampartij 

aan tuinzijde en extra raam in 

zijgevel

Op de begane grond vind je een ruime hal – ideaal om je schoenen en een kapstok 
kwijt te kunnen – met hieraan het toilet. De open keuken ligt aan de voorzijde, 
uitkijkend over de groene wijk. Aan de achterzijde ligt de woonkamer. Vanuit hier 
loop je zo de tuin in. 

be
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eerste verdieping

De eerste verdieping beschikt naast de complete badkamer over 3 slaapkamers, 
waarbij de grootste slaapkamer zich aan de achterzijde bevindt. 
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Bijzonderheden

• Getekend bouwnr 14 

• De tweede verdieping is een 

volwaardige woonlaag door het 

platte dak

• Royale, multifunctionele tweede 

verdieping met vaste trap 

bereikbaar

• Vierde (slaap)kamer

• Separate ruimte met opstelplaats 

voor wasmachine

Loop de trap op en je bereikt de volwaardige tweede verdieping. Wat zijn je woonwensen? 
Creëer hier 1 of 2 extra slaapkamers of een ruime werkkamer waar je in alle rust kunt thuiswerken!
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ruime woonkamer aan de achterzijde,
met mooi uitzicht over de diepe achtertuin

woning-
type 4

woning-
type 4
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Geniet direct 
van het buitenleven! 

Direct na oplevering 
jouw woning betrekken? 
Het kan met Woonklaar 
van LIV.  

Hoe fijn is het als bij de oplevering van je 

huis, ook je tuin volledig klaar is? Bespaar 

jezelf de ergernis van een slechte toegang 

en modderschoenen bij binnenkomst. Geniet 

direct van een mooie tuin, een goede oprit en 

een degelijk pad bij je woning. De woningen 

van Schuytse Schans worden opgeleverd met 

een Comforttuin van LIV’s Tuinklaar-concept: 

een uitstekende basis voor een heerlijke 

tuin. Meer informatie? Bekijk de Tuinklaar-

brochure van LIV of de website livtuinen.nl!

De Tuinklaar adviseur in LIV helpt je bij 

het samenstellen van jouw ideale tuin. 

In de daktuin bij LIV vind je 350 m² aan 

tuininspiratie: ruime keuzemogelijkheden 

door de toepassing van de juiste materialen, 

beplanting en verlichting. 

De daktuin toont slechts een greep uit 

de collectie, maar biedt je volop ruimte 

om je ideeën vorm te geven.

Wist je dat de tuin als onroerend goed ook 

onder de financieringsmogelijkheden van 

je nieuwe huis valt? Het is verstandig 

om hier vroegtijdig al budget voor te 

reserveren. De financieel adviseur bij 

LIV kan je hier meer over vertellen.

Beleef je nieuwe thuis 
bij LIV. Meer informatie 
over LIV, vind je op 
livwonen.nl

Tuin-
klaar: 

Woon-
klaar: 

Direct je woning betrekken

Stel je eens voor: jouw woning direct na 

oplevering helemaal woonklaar, zodat je er 

meteen in kunt trekken. Fijn idee, toch? Voor 

die optie kun je kiezen met Woonklaar van 

LIV. Woonklaar betekent dat de vloeren van je 

nieuwe woning worden gelegd en de wanden 

perfect worden afgewerkt. Precies zoals 

afgesproken en helemaal klaar voor jouw 

meubels, wanddecoratie, lampen en meer!

Duurzame wand- en vloerafwerking

Kiezen voor Woonklaar betekent dat jouw 

woning wordt voorzien van een compleet 

afgewerkte wand en vloer. Samen met 

een adviseur van LIV kies je de vloer 

van je dromen: hout, laminaat, vinyl, 

steen of beton – in diverse woonstijlen. 

De wanden worden glad afgewerkt en 

voorzien van jouw favoriete kleur(en). 

De keuze is helemaal aan jou. 

Dát is wonen in je eigen stijl!
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Schuytse Schans

hypotheek

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.

wij helpen
je graag

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. 

Hi, 
wij zijn 
LIV Hypotheken! 

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 PARTNER
LIV Hypotheken B.V.
Verlengde Energieweg 50
6541 XX Nijmegen
T 024 206 62 74
hypotheken@livwonen.nl

Hi, 
wij zijn 
LIV Hypotheken! 
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Bij Woonbelevings-
centrum LIV in Nijmegen 
vind je alles onder 
één (groot!) dak.
En dat is geweldig. 

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 ieder woonvlak.

Hart voor 
optimaal 
wonen

wooninspiratie
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Beleef je nieuwe thuis 
bij LIV. Meer informatie 
over LIV, vind je op 
livwonen.nl

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.

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. 
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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 makelaar, 

aannemer, 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 

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.

Sanitair en tegels 
in jouw persoonlijke woonstijl

Beleef je nieuwe thuis 
bij LIV. Meer informatie 
over LIV, vind je op 
livwonen.nl
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Woonbelevingscentrum LIV
Verlengde Energieweg 50
6541 XX Nijmegen

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.

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-ontwikke-

lingen kunnen de openingstijden  

op dit moment afwijken.  

Kijk op de website wat de juiste 

openingstijden zijn: 

www.livwonen.nl

projectontwikkelaar + makelaars

Het kopen van een woning 
is geen dagelijkse 
bezigheid: dit moet 
een weloverwogen keuze 
zijn, voor nu én 
voor de toekomst

wij helpen
je graag

We gaan
voor geluk

Proces 
Hoewel Schuytse Schans nog niet is

opgeleverd, kijkt Mieke nu al vol trots

terug op dit mooie project. Samen met

het hele projectteam is er een project

ontwikkeld dat helemaal voldoet aan

de wensen vanuit de markt, én meer!

Zowel de woningen als de ruimtelijke en

kindvriendelijke wijk zorgen ervoor dat

woonwensen werkelijkheid worden.

Veelzijdig en 
volop mogelijkheden
Het woningaanbod van Schuytse Schans 

is bijzonder veelzijdig, waarbij stedelijk 

wonen in robuuste en stoere woningen 

centraal staat. Er komt bij de koop van 

een woning veel op je af. De makelaars 

nemen je bij de hand en helpen je 

de optimale keuzes te maken. Na de 

aankoop van jouw woningen zullen 

de wooncoaches van LIV je verder 

begeleiden tot aan de realisatie van jouw 

woning. Je bent dus van het begin tot 

aan het einde in goede handen! 

Met een woning in Schuytse Schans  

ben je helemaal klaar voor de toekomst. 

Je hebt volop ruimte om te leven door de 

3 volwaardige woonlagen en de woningen 

worden opgeleverd met complete 

badkamer en keuken. Gecombineerd 

met de ruimtelijke en groene wijk ben je 

gegarandeerd van het ultieme woongenot.

Uitgangspunten 
Projectontwikkelaar van KlokGroep Mieke 

Zomerman: “Samen met een team van 

specialisten heb ik als projectontwikkelaar 

met veel enthousiasme aan dit bijzondere 

project Schuytse Schans mogen werken. 

De ruimtelijke en stoere woningen van 

Schuytse Schans komen te liggen in de 

wijk Schuytgraaf in Arnhem. Ik woon zelf 

al jaren in Arnhem en ken Schuytgraaf 

als bruisende wijk die inmiddels echt 

onderdeel van de stad is geworden.

 

Het is bijzonder om in je eigen stad bij te 

kunnen dragen aan nieuwe woonplekken. 

Met Schuytse Schans was ons doel om 

een fijne plek te creëren waar het prettig 

wonen is. Met veel ruimte voor de natuur 

én voor eigen invulling. Want hoe je 

precies wilt wonen, weet je zelf natuurlijk 

het allerbeste! Ik hoop dat we dit gevoel 

in deze brochure aan je hebben kunnen 

overbrengen. En wie weet ontmoet ik 

je als nieuwe bewoner van één van de 

woningen!”

Mieke Zomerman
Projectontwikkelaar
KlokGroep Wonen

Joost Bleijenberg
Makelaar / Taxateur 

BMV Makelaars

BMV Makelaars
Fortunastraat 37
6846 XZ Arnhem
T 026 355 21 00

KlokGroep
Kanaalstraat 200
6541 XN Nijmegen
T+31 88 024 91 00 
info@klokgroep.nl
www.klokgroep.nl

ONTWIKKELING: VERKOOPINFORMATIE:
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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.

“Geheel naar    
eigen smaak    
aan te passen”

Comfort
De woning is optimaal geïsoleerd tegen kou, 

hitte en geluid. En dat geeft een comfortabel 

gevoel.

Duurzaam
De woning is geïsoleerd met hoogwaardige 

materialen en wordt duurzaam verwarmd

waardoor de CO
2
-uitstoot veel lager is dan  

bij een bestaande woning.

Besparing
De woning is goed geïsoleerd en daardoor 

bespaar je aanzienlijk op je energierekening.

Flexibel
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
Dit zit allemaal in de v.o.n. prijs inbegrepen;  

je betaalt namelijk geen overdrachtskosten,

makelaarskosten, taxatiekosten en kosten 

voor de transportakte.

Gemak
Alles aan jouw woning is nieuw, zo heb je de 

eerste jaren geen of nauwelijks onderhoud.

Lage 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 zorgt  

ervoor dat de kans op inbraak kleiner is.

Ruimte
De woning voldoet aan de eisen van het 

bouwbesluit. Plafonds en deuren zijn hoger, 

ruimtes voelen daardoor groter aan 

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.
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