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Eind 2011 heeft Hendriks Coppelmans de WoonWens

planner® gelanceerd, een digitaal hulpmiddel waarmee 

de woonconsument via internet zelf zijn eigen project

woning kan samenstellen. De WoonWensplanner® wordt 

voor het eerst gebruikt bij het nieuw bouwproject ‘Mijn 

WaterMerk’ in Cuijk. Met de internettoepassing kun

nen kandidaatkopers hun woning snel en eenvoudig 

aanpassen aan hun persoonlijke woonwensen. 

Om wonen écht geweldig te maken is het belangrijk dat 

woningeigenaren meer invloed krijgen op het ontwerp 

van hun projectwoning, vindt Hendriks Coppelmans. 

Daarom werd jaren geleden al het woonconcept Wonen 

naar Wens® ontwikkeld. Toekomstige bewoners krijgen 

daarbij niet alleen inspraak in het woningontwerp maar ook 

heel veel keuze vrijheid. Met zoveel keuzemogelijkheden is 

de WoonWensplanner® een welkome ‘wegwijzer’. 

Digitaal ‘bouwen’
In een aantal stappen kiest de gebruiker vanachter zijn 

computer het gewenste kavel, woningtype, indelings-

variant, afwerkingsniveau en eventuele op- en 

aanbouwen. Alle keuzes worden in 3D-impressies en 

plattegronden gevisualiseerd. Tellers voor kosten, 

vierkante meters en kuubs lopen in een helder overzicht 

mee. Van elke gemodelleerde woning is een persoonlijke 

brochure te downloaden. Deze vormt het startpunt van 

een persoonlijk adviesgesprek met de kopersbegeleider 

van Hendriks Coppelmans. 

Bekijk de WoonWensplanner® op mijnwatermerk.nl.

Online woning 
samenstellen  
met WoonWens
planner®

 ”Samen bouwen 
aan onze toekomst”
Eerste bewoners nieuwbouw Veghel 
hebben het naar hun zin
De eerste koopwoningen van het nieuwbouwproject ‘Dotterbloem’ werden 

half januari opgeleverd. De nieuwe bewoners van de Veghelse wijk ’t Ven 

hadden keus uit drie types, variërend van starterswoningen tot eengezins-

woningen. Via de handige uitbreidingsmodule konden zij hun woning 

helemaal naar hun zin maken. Dit gebeurde in overleg met de kopers-

begeleider van Hendriks Coppelmans. De eerste kersverse huiseigenaren 

namen de sleutel enthousiast in ontvangst. Zoals Tom van den Berk en 

Loes Daemen. “Heerlijk, een eigen plek waar we samen aan onze toekomst 

kunnen bouwen!” Op deze locatie waren aanvankelijk appar tementen 

gepland, maar door planoptimalisatie en een flexibele opstelling van de 

gemeente Veghel, lukte het aan te sluiten bij de vraag naar betaalbare 

grondgebonden woningen. De in totaal 37 woningen werden ontwikkeld 

door Hendriks Coppelmans in opdracht van Bouw- en ontwikkelings-

maatschappij ‘t Ven. Een huis met tuin en privéparkeerplaats voor een 

vrij-op-naamprijs vanaf € 167.000,-: Tom, Loes en hun buren zijn er blij mee.

 

Innoveren wordt 
beloond
Opnieuw plek bij ’Top 101 ontwikkelaars’
Hendriks Coppelmans behoort voor de vijfde achtereenvolgende keer tot 

de Top 101 van toonaangevende Nederlandse ontwikkelaars. In de lijst van 

PropertyNL, die gebaseerd is op planvolume commercieel vastgoed, is het 

bedrijf geëindigd op de 100ste plaats. Een daling ten opzichte van 2010, 

die volgens directeur ontwikkeling René Beks verklaarbaar is door de 

gewijzigde koers van het bedrijf. “We hebben gekozen voor specialisatie in 

woongerelateerde projecten. Het aandeel commercieel vastgoed in onze 

ontwikkelportefeuille is daardoor verminderd.” Dat het bedrijf desondanks in 

de Top 101 staat, heeft alles te maken met financiële stabiliteit en 

innovatie kracht. “Wij zijn in staat om in deze lastige markt door te 

ontwikkelen, te investeren en te innoveren”, aldus Beks. 

Bewoners Loes en Tom ontvangen sleutel van 
kopersbegeleider Ron Cornelissen (rechts)




