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Tja,…daar zitten we dan als 50 plus-
sers..…..In een te groot huis met forse tuin                               
en te veel onderhoud…... 
Eigenlijk zou je wel kleiner willen….of...…  
naar een appartement. Maar dat laatste 
is ook niet geweldig. Dan woon je  in een 
gebouw en niet in een huis en geen eigen 
baas. ( je huisdier ?) Nog een keer zelf een 
huis bouwen dan?    Tja, waarom eigenlijk 
niet!
                                
Dan ga ik ontwerpen zoals je al voor hon-
derden villa’s  hebt gedaan.  Je wilt geen 
huisje met een tuttig kapje. Er moet een 
dak komen voor veel zonnepanelen.. Dus 
dan ga je een lijst met wensen maken;              

Energiezuinig bouwen !
Een villa voor de toekomst, duurzaam dus.
Strak en modern, niet tuttig.
Onderhoudsarm en mooie materialen.
Energiezuinig, in eigen behoefte voorzien.
Geen gas nodig.
Hoogwaardig geïsoleerd. 
Vloerverwarming.
Zonne panelen.
Warmtepomp.                                                
Camera bewaking 
Slaapkamer beneden.
Brede deuren.
Luxe afwerking.
Functioneel en fraai sanitair.
Mooi buitenterras.
Kleine onderhoudsarme tuin. 
Buitenverlichting.
Graag een hobbyruimte.

Cachet woningen B.V. Www.cachetwoningen.nl info@cachetwoningen.nl
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Tja,  en wat ga ik dan ontwerpen.   

Je wilt een mooi  strak en een beetje 

opvallend ontwerp met veel Cachet. 

Omdat je probeert energieneutraal 

te bouwen moet je plaats hebben voor 

ruim voldoende zonnepanelen. Wat 

je nu aan energie nodig hebt is pri-

ma maar veelal onvoldoende voor de 

nabije toekomst. Blijft dat het een 

comfortabel en eenvoudig te onder-

houden “gemakshuis” moet worden 

met een functionele indeling. Zoe-

kende naar de mogelijkheden kom 

je weer uit bij vroegere kennissen en 

leveranciers, waar je altijd plezierig 

zaken mee hebt gedaan. Vakmen-

sen, ieder op hun gebied, die weten 

wat kwaliteit en service is. Je maakt 

ze deel van je plannen en ze raken 

alweer enthousiast van je ideeën  Uit-

eindelijk heb je diverse mogelijkhe-

den maar …...              “DE STRIK”  

spant de kroon en daar gaan we dan 

vol overgave mee verder. 
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Begane grond plan

Emiel, van 3DL, heeft onderstaande impressie gemaakt. Mooi stukje vakwerk. 
Het geeft je een duidelijk beeld van de ruimten. De plaatsing van de meubels be-
paal je natuurlijk zelf.  Oppervlak van de Woonkamer is ca. 34 m2.

De  vrije verdieping is één grote ruimte. Je kan hier mee doen 
wat je wilt.. Slapen, wonen, hobby, fitness, kantoor, loge-
ren, aparte televisie hoek enz.  Ook is een indeling met 2 
slaapkamers en badcel mogelijk. Zie pag. 8

Verdieping

Bergruimte



Het isolatiedak.

Marco en zijn hardwerkende jongens zijn 

de makers van het prefab dak. Ze hebben een 

zwaar geïsoleerde constructie ontworpen. Het 

dak formeert een vrije overspanning  waardoor 

een vrij indeelbare verdieping ontstaat. 

Dirk.                                                                    

Op een aannemer moet je kunnen vertrouwen en 

bouwen. Eentje die goed kan luisteren, commu-

niceren en coördineren en geen lange kletsverha-

len heeft. Dirk is er zo eentje, heeft weinig woor-

den nodig en wil geen gezeur bij de oplevering. 

Daarom doet hij het graag in één keer goed. Hij 

neemt de hele bouwtechnische verantwoording op 

zich.  Een rustige kerel die niet gehaast aan het 

werk gaat maar eerst even nadenkt.  Natuurlijk 

past hij in Cachet woningen kwalitatief uitste-

kende materialen toe. Daarover kan geen twijfel 

bestaan.

Een te haastig mens doet zijn werk veelal twee 

keer!

De entree van een Cachet woning is royaal met veel lichtinval en heldere kleuren. Boven de essenhou-

ten bordestrap is een groot raam. Door toepassen van de bordestrap is ook het trapgat ruimer en dus 

gemakkelijker voor jou…..en de verhuizer. En zeg nu eerlijk het geeft ook meer Cachet…..  

 schilderij;  www.ria-art.com

Www.cachetwoningen.nl info@cachetwoningen.nl
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Hallo. 

Dagelijks voorzie ik je van je energie behoefte.

Ik ben namelijk de Zon en kom je iedere dag 
weer welkom heten. Zo je weet ben ik een  on-
uitputtelijke energiebron en daarom kan ik 
zoveel GRATIS dingen voor je doen. Eentje 
daarvan is mijn warmte afgeven aan de  zon-
nepanelen op het dak  op de mooie villa’s van 
Cachet woningen. Een slim ontwerp en ener-
gie neutrale opwekking van stroom. 
Mooi toch!

Zo  kan ik er voor zorgen dat je hele huis pro-
fiteert van de kracht van mijn zonne-energie. 
Je hoeft niets meer van een ander bij te kopen, 
nee het is zelfs zo dat je misschien stroom  
aan je buren kunt leveren (verkopen?). Maar 
je kunt ook salderen aan een energiemaat-
schappij of opslaan in een batterij.

Stel je voor geen gasaansluiting nodig en 
altijd voldoende gratis stroom. Ook je warm-
tepomp draait hierop. Laadpunt elektrische 
auto?

Een maatgerichte installatie die voldoet aan 
de eisen voor zonne-energie. Als je wilt dan 
kan je door de techniek ieder moment van de 
dag de opbrengst uitlezen.

Aardwarmte is ook een mogelijkheid om toe te passen. 
Cachet woningen heeft daar ruime vakkundige ervaring in.

Fotografie; Peter Muller
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Tja,  dan kom je  Simon tegen, 

de man van de technische instal-

laties. Simon is een handige knul 

die zo zijn eigen simpele weetjes 

heeft over domotica, beveiliging 

en echt vakwerk  levert. Wil je de 

bediening van verlichting, zon-

nescherm, thermostaat enz. via je 

smartphone of tablet regelen dan 

lukt dat. En wat te denken van een 

videocamera om te zien wie voor de 

deur staat.? Vanuit Azië je licht 

aan doen en dimmen? Kan een-

voudig, volgens Simon.  Reken er 

ook maar op dat je sanitair en af-

werking niets te wensen overlaat. 

Allemaal mooie luxe spullen zoals 

je in een “Cachet” woning mag ver-

wachten !

Hier zie je een voorbeeld hoe de verdieping ook inge-

deeld kan worden. Twee kamers en een badruimte. 

Op de prijsopgave staat de meerprijs vermeld. De 

bergruimte voor opslaan van je spulletjes.

Dit is een alternatief plan met dezelfde afmetingen. De 

grote hoekramen geven  veel uitzicht op de tuin. Deze 

uitvoering is wel wat duurder en dat komt door het toe-

passen van andere bouwconstructies. Een garage kan  

eventueel aangebouwd worden. 

Bergruimte
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Eerdere villa projecten

Zonnepanelen.

Zonnepanelen, verwarming en eventu-
eel koeling in combinatie een warmte-
pomp is niet zo maar een verhaal van         

“dat doen we wel eventjes”. 
Nee, daar komt een fraai stuk tech-
niek bij kijken. De veranderingen in de 
energiesector gaan zo snel  dat je bin-
nen er afzienbare tijd misschien niet 
meer voldoende  hebt aan het huidige 
aantal panelen. Tevens wordt het ren-
dement van panelen in de loop der jaren 
minder. Daar moet je nu al op inspelen 
want de wereld achter het stopcontact 
is drastisch aan het veranderen. Het 
is ook gunstig dat je af en toe de pa-
nelen laat reinigen. Voor het opslaan 
van energie in accu’s zijn er geweldi-
ge ontwikkelingen. Ja, en dan kom 
je ook nog eens op de kwaliteit van de 
zonnepanelen, daar zit ook nogal wat 
verschil in. En wat te denken van een 
Power Optimizer !
Gelukkig heeft techneut Piet  (hij 
noemt zich Pierre)  daar een geweldige 
kennis van. Hij kwam met bijzondere 
dingen op de proppen, heeft verstand 
van binnen en buitentemperaturen, 
verdelingen en aansluitingen en wil 
dat de vloerverwarmingsbuizen 100 
mm “hart op hart” komen en in me-
ander gelegd worden. Zo, dat staat!  
Comfort!    De warmtepomp in combi-
natie met de perfecte isolatie voorziet in 
warmte, voor sanitair  en vloerverwar-
ming. Tja, Pierre en Cachet woningen: 
een mooie combinatie!
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Hoe villa “De Strik” wordt afgele-
verd.
Al eerder vermelden wij een serie zaken die inbegre-

pen zijn. Cachet woningen geeft hier in het 

kort  een overzicht van de te gebruiken kwaliteits-

materialen en onderdelen;

Grondwerken worden uitgevoerd

Betonnen heipalen en geïsoleerde betonnen begane 

grondvloer.

Alle rioleringen tot voorkant woning.

Binnenwanden metselwerk of beton.

Gevelmetselwerk, steen naar keuze.                          

Betonnen kanaalplaat Verdiepingsvloer.

Wanden verdieping houtconstructiebouw.

Gevelbekleding onderhoudsarm en garantie.

(of als alternatief metselwerk)

Zwaar geïsoleerd dak met dakbedekking.

Zonne panelen op het schuine dakvlak!

Dakranden onderhoudsarm materiaal.

Kozijnen hardhout, eventueel kunststof.

Veiligheid hang- en sluitwerk.

Alle kleine timmerwerken o.a. plinten, deklatjes, 

vensterbanken, betimmeringen, enzovoort.

Wanden saus/behang klaar.

Plafonds spuitwerk                                              

Afwerkvloeren  en vloerverwarming. Koeling.

Tegelwerken bad en toilet tot o.k. plafond.

Binnen kozijnen hardhout, brede binnendeuren.

Alle houtwerken worden geschilderd.

Complete technische installatie, bedrijfsvaardig op-

geleverd. Warmtepomp en zonnepanelen.

Alles voldoet aan het gestelde in het Bouwbesluit.

De getoonde ontwerpen van woningen en teksten 

zijn zuiver informatief en er kunnen, in wat voor 

vorm dan ook, geen rechten aan ontleend worden.

Op alle plannen, ontwerpen, offertes, omschrijvin-

gen, enzovoort van Cachet woningen B.V. zijn au-

teursrechten van toepassing.

Zo, een heel verhaal en wie vertelt dit nu allemaal?   Dat 

is Klaas, de architect, die honderden vrijstaande villa’s, 

van klein tot groot, overal in Nederland heeft ontworpen 

voor particuliere opdrachtgevers. Die ooit begon met im-

port van Deense bungalows. Toen al een unicum op ener-

giegebied. Die een journalist bijna een hele pagina in de 

Woonkrant vol liet schrijven over kwaliteit en isolatie . 

Altijd op zoek naar andere en betere bouwproducten boor-

devol  energie en enthousiasme. 

Dit alles met in gedachten dat je in het jaar 2000 het toen 

meest energiezuinige kantoor en productieruimte in Ne-

derland hebt ontworpen voor een wereldbedrijf.

Mede door de aardwarmte en energie heipalen is een ge-

weldige besparing van energiekosten gerealiseerd.

                                                                                            

Waarom toch weer die drive om deze geweldige woningen 

te promoten? 

Tja, omdat ik nu eenmaal een groot bouwhart bezit en 

waarom zou ik een ander niet laten mee profiteren van 

mijn kennis en ervaring? Ik kom bij de ontwikkeling 

van de plannen dan weer veel gelijkgestelden tegen die 

graag mee werken om iets unieks neer te zetten, ook jon-

ge energieke mensen die niet alleen kwaliteit hoog in het 

vaandel hebben maar ook comfort en gemak. En meeden-

ken.     Vandaar !                      

Wil je graag meer info of een afspraak bel me 

dan gerust  06 25184670.                                       

Cachet woningen B.V.   Ondernemershuis      

Nijverheidsstraat 3                                           

1741 EL Schagen                                          

info@cachetwoningen.nl                                       

Eén minuut vanaf station Schagen.
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