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Leerakker type A/Exterieurimpressie

Leerakker
Type A
Geef jouw  
toekomst de 
ruimte

Leerakker Hilvarenbeek | 9  15 slimme woningen met de ruimte die je nodig hebt.
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We voelen ons graag fit en energiek. Dat begint bij  
voldoende bewegen en gezond eten. Maar ook een  
duurzaam huis draagt bij aan een fit gevoel. 

 

Een gezond binnenklimaat is de basis voor een 
vitaal leven. Factoren als luchtvochtigheid, 
temperatuurschommelingen, CO2, allergenen en 
stof beïnvloeden je welzijn en weerstand. Daar-
om is er bij het ontwerp van je woning volop 
aandacht besteed aan deze thema’s. Zo zorgt de 
vloerverwarming op de begane grond voor een 
zeer constante en gelijkmatige warmteafgifte.  

De grote raampartijen zorgen voor veel natuurlijk 
daglicht in je woning. Dit bevordert de producti-
viteit en vergroot je geluksgevoel. Daarbij houdt 
het goed geïsoleerde glas de zonwarmte in  
de zomer buiten, terwijl de warmte van de   
verwarming in de winter lekker binnenblijft. 

Binnenklimaat
De toevoer van lucht wordt centraal geregeld.  
De koude buitenlucht wordt vrijwel direct door 
een zogenoemde filter en warmtewisselaar geleid. 
De lucht wordt verwarmd en ontdaan van  
stof en pollen. 

Duurzaamheid
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Een sensor in de woonkamer en de hoofd- 
slaapkamer meet het CO2-gehalte, terwijl een  
vochtsensor in de badkamer de relatieve  
luchtvochtigheid meet. De aanvoer van ver-
se lucht wordt daarop aangepast. Zo hebben al 
je ruimtes altijd het perfecte binnenklimaat en 
behoort tocht definitief tot het verleden. Deze 
bewezen duurzame technieken zorgen, in com-
binatie met de goede gebouwkwaliteit, voor een 
optimaal comfort.

Energie door middel van zonnepanelen
Je dak voorzien we deels van zonnepanelen.  
De gewonnen elektriciteit zorgt ervoor dat  
je elektraverbruik aanzienlijk wordt  
teruggebracht. 

Verwarmingsinstallatie
Je woning in Leerakker is voorzien van een lucht-
warmtepomp, zodat je helemaal klaar bent voor 
de toekomst. Deze pomp wint warmte uit de 
vervuilde, afgezogen lucht en gebruikt deze om 
het water te verwarmen. Dit wordt vervolgens 
gebruikt om jouw woning en het warmtapwater  
te verwarmen. 

Duurzaam
wonen
geeft je  
gezondheid  
alle ruimte

Woningen worden 24 uur per dag 
geventileerd, dus er wordt continu 
warmte teruggewonnen en  
efficiënt hergebruikt. 
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Alle 
ruimte 
om jouw woning 
naar wens in  
te richten

Interieurimpressie/type A
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