Duurzame
appartementen
met karakter
Wonen in het centrum aan de oude vestingwerken van Sittard. Historie grenst hier dicht
aan jouw appartement... In het hart van Sittard
worden 8 ruime appartementen gerealiseerd
met uitzicht op de schootsvelden óf het
stadscentrum.
Sittard is altijd al een populaire woonstad geweest. Vele onderwijsinstellingen zijn hier gevestigd en de gemeenschapsvoorzieningen
zijn uitstekend. Gemeenschapshuizen, wijkcentra, jeugd- en jongerenaccommodaties, sportvelden en binnensportaccommodaties:
je vindt ze overal.

Sittard is een stad boordevol activiteiten, voor ieder wat wils dus.
De stad kent een heel sterk cultureel klimaat, met als verzamelnaam
‘De Domijnen’. Hierin zijn de musea en schouwburg opgenomen.
In het complex van de Ligne is naast de Zuyd Hogeschool ook het
filmhuis gevestigd en vindt een enorme bibliotheek haar onderkomen.
Het is dus niet gelogen als we zeggen dat je alles binnen handbereik
hebt. De aansluitingen op het openbaar vervoer zijn nagenoeg perfect.
Je hebt heel wat om naar uit te kijken!

Wonen in het
hart van Sittard
Misschien heb je er wel eens stiekem van gedroomd; over wonen
in hartje Sittard... Ideaal voor wie geen keuze kan maken tussen wonen
in een levendig stadshart of een plek waar je tot rust komt en helemaal
jezelf kunt zijn. De Frontier biedt een unieke combinatie van beide
werelden met haar 8 ruime appartementen in het centrum van Sittard.
In de middeleeuwen lag rond de omwalling van vestingstad Sittard het schootsveld: een open ruimte
die de artillerie gebruikte in geval van dreigende aanvallen én om vrij zicht rondom de stad te hebben.
Tegenwoordig vormen de schootsvelden een parkachtige rand rondom de binnenstad. Openbaar
toegankelijke tuinen, parken en perken die je wel zíet, maar al te vaak niet herkent voor wat ze zijn:
verloren, vergeten pareltjes. Samen vertellen deze pareltjes je het verhaal van Sittard.

Zoek de rust op en wandel vanuit jouw appartement over de stadswal. Van hieruit heb je een prachtig uitzicht
over de historische binnenstad met haar fraaie kerken, kloosters en monumentale gebouwen.

Ben je op zoek naar Limburgse gezelligheid, dan sta je met enkele
stappen op de historische markt. Op de vele verwarmde terrasjes en in de
eetgelegenheden proef je letterlijk en figuurlijk de bourgondische ambiance.

Vanaf het terras struin je makkelijk de winkelstraatjes in met karakteristieke
winkels, bijzondere speciaalzaken, een ontdekkingstocht van wat de
historische binnenstad nog meer te bieden heeft. Alle praktische en
dagelijkse voorzieningen liggen binnen handbereik in de Ligne.
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Troeven van
De Frontier
•

Perfect gelegen tussen de dynamiek van de stad en de rust van de groene schootsvelden;

•

Alle dagelijkse voorzieningen direct voor de deur;

•

Ruime, lichte appartementen met groot balkon of dakterras;

•

Afwerking naar wens af te stemmen;

•

Duurzaam wonen: verminder de impact op het milieu en bespaar op energiekosten.
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Heerlijk wonen in een
nieuw appartement
De voordelen van wonen in de Frontier:
1. Onderhoudsvrij

 Een logisch gevolg hiervan is dat de appartementen van zeer hoge kwaliteit zijn.

 Alles aan je nieuwe appartement is nieuw en fris.

 Andere zaken waarop je mag vertrouwen:

 De eerste vijf jaar is nauwelijks of geen onderhoud nodig.
 De materiaalkeuze draagt bij aan het onderhoudsgemak. Zo hebben alle

appartementen aluminium buitenkozijnen.

- Bij faillissement van één van de betrokken partijen wordt het appartement
hoe dan ook afgebouwd.
- Je ontvangt altijd schadeloosstelling bij een faillissement van de aannemer
tijdens de bouw en na oplevering.

2. Uw eigen smaak!

- Garantie bij bouwfouten.

 Ontwerp en kies je eigen keuken. Wij zorgen voor de aansluitingen,

de rest vul je zelf in.
 Badkamer en sanitair is voorzien in een hedendaagse stijl, maar natuurlijk mag

je ook je eigen heerlijke badkamer ontwerpen. Vind je wit en antraciet saai?
Voorkeur voor blauw met hout? Jij bepaalt.

5. Energiezuinig en duurzaam
 Jouw nieuwe appartement in De Frontier is zeer energiezuinig: minimaal

energielabel A. Alle appartementen zijn ‘all electric’: gasloos.
 Dit label wordt als volgt behaald:

- warmtepomp - zonnepanelen - ventilatiesysteem - all electric > gasloos

3. Comfortabel

Dat betekent: een lagere energierekening én u draagt bij aan een beter klimaat en

 De appartementen hebben alle een warmtepomp en zijn dus voorzien van

een beter milieu. Duurzaamheid zit vooral óók in het ontwerp en de functionaliteit

vloerverwarming.
 De appartementen in De Frontier zijn top geïsoleerd tegen kou en hitte en

van het plan; het blijft van grote waarde op de lange termijn. Wij bouwen
De Frontier voor de toekomst.

voldoen aan de strengste wettelijke eisen voor geluidsisolatie.
 Hetzelfde geldt voor de luchtkwaliteit; ook die voldoet aan de strengste normen.

6. Veilig

 Bouwkundig voldoet je nieuwe appartement aan de nieuwste wettelijke eisen

• Jouw appartement is gebouwd volgens de modernste veiligheidseisen.

(Bouwbesluit).

• Standaard is je appartement voorzien van rookmelders.
• Alle wandcontactdozen zijn voorzien van randaarde.

4. Garantie
 De Frontier wordt gebouwd onder Woningborggarantie. Dit instituut voert

strenge controles uit en biedt extra garantie bóven de wettelijke garanties:
een grote meerwaarde voor de nieuwe bewoners!

Appartementencomplex
De Frontier
Door de strakke en moderne uitstraling vormt het appartementencomplex een prachtig contrast met de Geleenbeek, de parkachtige
schootsvelden en de eeuwenoude stadswal.

Gelegen aan de nieuwe winkel- en cultuurenclave Ligne, ben je
ervan verzekerd dat de belangrijkste voorzieningen altijd binnen
handbereik zijn.

Vanuit jouw appartement heb je zicht op de oude monumentale
toren van de ‘grote’ Petruskerk, de rustieke Geleenbeek en de
Schootsvelden. Al met al een uitstekende balans tussen rustig
en stedelijk wonen.
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Het ontwikkelen van nieuwbouw/vastgoed is een voortdurend proces waarbij, naarmate dit proces vordert, een steeds verdere verfijning plaatsvindt. Diverse wijzigingen kunnen zich
voordoen. De illustraties zijn suggestief en bedoeld om je een indruk te geven van de woningen, de appartementen, de omgeving, de openbare ruimte en bijvoorbeeld de tuin. De op
tekeningen aangegeven maatvoeringen zijn circa-maten in centimeters. Eventueel op tekening opgenomen meubels zijn uitsluitend om een idee te geven van een mogelijke inrichting
en niet in de koopsom inbegrepen. In het streven naar een optimale kwaliteit wordt de mogelijkheid niet uitgesloten dat er wijzigingen kunnen plaatsvinden. De verkoop van de
woningen geschiedt uitsluitend op basis van de technische omschrijving en verkooptekeningen. Aan de informatie in deze brochure kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
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