


KL ASSIEK,  ELEGANT EN ÉCHT 
TILBURGS:  DAT IS DE BANKIER

De Bankier is hét nieuwe icoon van Tilburg. De Bankier biedt integere luxe voor 
bewoners die houden van kwaliteit in een 76 meter hoge woontoren. Met 120 luxe 
stadsappar tementen aan de Spoorlaan, de meest binnenstedelijke en bruisende locatie 
van Tilburg, kun je er zeer aangenaam genieten van het leven. Het contrast tussen de 
rust binnenshuis en de dynamiek daarbuiten benadrukt de luxe van zorgeloos wonen. 
Een unieke plek, volledig ingericht op jouw wensen.
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LOCATIE
WONEN AAN DE SPOORLAAN
Wonen aan de Spoorlaan is een viering van het leven. Vanuit je nieuwe woning in har tje 
centrum wandel je zo naar het Tivolipark, naar een prachtige film bij Cinecitta, naar 
het station of eronderdoor naar de Spoorzone. Een lekker hapje en een drankje bij de 
rooftopbar van de overburen in het oude postkantoor of cultuur snuiven in de diverse 
musea: het leven bruist. De Spoorlaan is de plek waar oud en nieuw, ruig en verfijnd, 
wonen en werken versmelten. 

1  LocHal

2  De Spoorzone

3  Doloris’ Rooftop

4  Natuurmuseum Brabant

5  BANK15 grand café 

6  Dwaalgebied

7  Veemarkt Kwartier

8  Cinecitta

9  Winkelgebied

10  013 Poppodium

11  Stadscafé De Spaarbank

12  Gianotten Mutsaers

13  Paleis-Raadhuis

14  Theaters Tilburg

15  Piushaven

16  Tivolipark

P  Entree stallingsgarage De Bankier
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TILBURG BRUIST
Een groen uitzicht tot aan de horizon en de stad 
aan je voeten, dat is wonen in De Bankier.  Wat 
eens een plek was van noeste arbeid en industrie 
is nu het walhalla voor levensgenieters: Tilburg 
groeit en bloeit als nooit tevoren. Op een stille 
zondagochtend varen vanuit de Piushaven. 
Een zonnige fietstocht met heerlijke lunch 
of borrel. Een gezellig familiediner in een fijn 
restaurant, afgesloten met een avondwandeling 
door het stadcentrum. Wonen in De Bankier 
maakt gelukkig op elk moment van de dag.

SFEERGEBIEDEN 
Niets is leuker dan dwalen door de verschillende 
gebieden die van Tilburg jouw stad maken. Tilburg 
is opgebouwd uit sfeergebieden met elk een eigen 
karakter. Van het eigenzinnige Dwaalgebied tot de 
ontspannen Piushaven, de sfeergebieden vormen 
het bruisende har t van de stad. Je wandelt vanuit 
je nieuwe appar tement zo de stad in.
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ZORGELOOS WONEN ONTMOET 



DE PIUSHAVEN
Op slechts vijf minuten fietsen vanaf De Bankier vind je de grootste stadshaven van Brabant: de Piushaven. 
Op het water maar ook ernaast op de kade kun je ultiem genieten van de rust, ruimte, natuur en gezelligheid van 
Tilburg. De Piushaven is ook dé plek waar Chocolatier Huize Geers is gehuisvest. Bij de familiezaak opgericht in 
1937 koop je de lekkerste cadeautjes, voor een ander of voor jezelf.

DE SPOORZONE
Vanuit De Bankier loop je onder het spoor door naar Spoorzone 013. Tussen industrieel erfgoed en nieuwe 
architectuur ontstaat een broedplaats voor kennis en innovatie. Of je op zoekt bent naar rust of reuring: in de 
LocHal ben je van har te welkom voor een lekkere kop koffie en het lenen van een goed boek maar ook voor 
interessante lezingen en bijeenkomsten. In Ontdekstation013 en bij Hall of Fame ontdekken, maken en leren de 
kinderen zeer uiteenlopende innovatieve zaken.

HORECAGEBIED
Je appar tement uit wandelen, vrienden en familie ontmoeten in de stad en gezellig een kop thee drinken met een 
punt appeltaar t. Stevig lunchen in een grand café, een hapje eten onder het genot van een goed glas wijn of een 
borrel drinken. Genieten van het typisch Tilburgse bourgondische leven is vanuit De Bankier niet lastig. 

DWAALGEBIED
Wat is het toch heerlijk om rond te dwalen door jouw stad. Je laten verrassen door wat je tegenkomt in het 
Dwaalgebied. Bij Cinecitta worden al een eeuw lang ar thouse films ver toond: de perfecte plek om je cultureel 
onder te dompelen op een grimmige ochtend om vervolgens lekker te gaan lunchen bij Stadscafé de Spaarbank. 
Op nog geen 500 meter van jouw nieuwe appar tement vind je het allerlekkerste stukje vlees: bij Slagerij LeJeune 
die al sinds 1906 op deze plek zit. Naast tal van leuke boetiekjes en cadeauwinkels zit in het Dwaalgebied ook 
Sounds Tilburg: een winkel vol cd’s en lp’s.

12 13



B I NNENSTEDELI JK EN 



CULTURELE AS
Cultuur snuiven doe je bij de culturele as. Het voormalig Koninklijk Paleis van Koning Willem II, 
het hedendaagse Paleis-Raadhuis is een prachtige bezienswaardigheid. In Theaters Tilburg kun je genieten 
van prachtige voorstellingen of concer ten. Ga voorafgaand aan de voorstelling heerlijk eten bij restaurant 
Lucebert of neem er gezellig een borrel. Ook de rechtbank is te vinden in de culturele as: verzamelde 
machten in een majestueus gebied. 

VEEMARKTKWARTIER
Het Veemarktkwartier is dé plek waar zakelijke creativiteit, kunst en cultuur elkaar treffen. De 325.000 
jaarlijkse bezoekers van Poppodium 013 zien in het Veemarktkwartier hoe grote spelers en kleine star t-ups 
zich presenteren aan de wereld. Deze unieke plek verpersoonlijkt het sociale karakter van de stad.

MUSEUMKWARTIER
Toonaangevende musea liggen in Tilburg slechts een paar stappen van elkaar verwijderd. Van de 
indrukwekkende Sky Mirror in de tuin voor De Pont, naar de geschiedenis van Tilburg in het TextielMuseum. 
Vervolgens loop je via de Gasthuisring en de Spoorzone naar Vincent’s Tekenlokaal en eindig je in het 
Natuurmuseum. Geniet van vier toonaangevende musea in har tje binnenstad, op loopafstand van elkaar en 
van jouw nieuwe appar tement.
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U NI EKE PLEK 



VOORZIENINGEN

WINKELGEBIED
Het winkelgebied van Tilburg telt mee met nationale en internationale retailers 
zoals Decathlon en ZARA maar ook de lokale helden worden gekoesterd. Vanuit 
De Bankier sta je binnen vijf minuten voor de deur van Gianotten Mutsaers voor 
een goed boek, een al net zo goede kop koffie of een interessante lezing. Ook vind 
je in het winkelgebied Henri Bloem. Deze Vinotheek is een echt familiebedrijf met 
proeverijen, cursusavonden en natuurlijk heerlijke wijnen en aanverwante ar tikelen 
om thuis van te genieten.

GROEN IN DE OMGEVING
Niet alleen in Tilburg maar ook in haar omgeving is meer dan genoeg te doen. Met de auto 
ben je binnen twintig minuten bij Prise d’eau Golf, Golfpark Weilenseind, Efteling Golfpark of 
Golfbaan Midden-Brabant om even een balletje te slaan. De omgeving van Tilburg kent wel 
honderden fietspaden en knooppunten! Naar Herberg In den Bockenreyder is een heerlijke 
fietstocht of ga erheen met de auto en wandel rond in de bosrijke omgeving met aansluitend 
een hapje en een drankje. Peerke Donders met het park en de kapel op een fietsafstand van 
De Bankier is een bijzondere plek en zeker een bezoek waard. Voor liefhebbers van kwaliteit 
is er in de omgeving van De Bankier meer dan genoeg te beleven.
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KLA SSI EK,  CHI C EN ELEGANT 
ZONDER DA T HET TI LB URGS E 



De Bankier dankt haar naam aan het monumentale 
pand dat in 1954 werd gebouwd voor de bank 
van Van Mierlo en Zoon aan de Spoorlaan 346 
te Tilburg. Het pand werd ontworpen door het 
Rotterdamse architectenbureau Kraaijvanger met 
een deuromlijsting vervaardigd door beeldhouwer 
Hans Claesen. Steenhouwerij Petit uit Breda 
werd ingehuurd om de marmeren vloeren te 
leggen. Later werd de bank Van Mierlo en Zoon 
overgenomen door het huidige ABN AMRO. 

ABN AMRO was tot 1982 gehuisvest in het pand 
totdat zij verhuisden naar een andere locatie. 
Dit ruim vijfenzestig jaar oude iconische pand 
wordt door De Bankier nieuw leven in geblazen. 
Het bankgebouw blijft volledig behouden en 
kenmerkende stijlelementen van de bank komen 
terug in de entree van de woontoren. 
Zo kent De Bankier een zeer rijke historie.

HISTORIE
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Met De Bankier krijgt Tilburg een stoere woontoren in de skyline van de stad. Het markante gebouw bestaat 
uit een basement, middenmotief en een kroon. Deze geleding geeft het gebouw een passende proportie en 
het volume voegt zich naar de schaal van de stad. De Bankier sluit daarmee aan bij een nieuwe generatie 
hoogbouw van de stad Tilburg.

De gevels van prefabbeton geven het gebouw een sterke belijning. Het raster geeft een bijzondere textuur 
die per gevelsegment varieer t. Deze stapeling creëer t een subtiel weefpatroon, waarmee De Bankier bewust 
verwijst naar de identiteit van Tilburg als textielstad. De schaduwwerking, die ontstaat door het gevelreliëf, 
zorgt voor een speels en veranderlijk uiterlijk. De vormgeving en detaillering van de gevel versterkt het 
raffinement van het ontwerp.

De grote raamopeningen en openslaande balkondeuren geven de bewoners veel woonkwaliteit. 
De appar tementen hebben veel daglicht en bieden bewoners een sterk binnen-buiten gevoel. 
Bovendien is het uitzicht over de stad vanuit elk appar tement prachtig.”

“

ARCHITEC T

Paul Diederen en Timo Keulen 
Diederendirrix Architectuur & Stedenbouw
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ONBETAALBAAR 



BRUISEND & BINNENSTEDELIJK
Op de 12e tot en met 14e verdieping van De Bankier vind je comfortabele appar tementen midden in de 
bruisende binnenstad van Tilburg. In de appar tementen van circa 63 m2 met een slaapkamer, inpandige 
berging en terras van circa 5 m2 woon je heerlijk zorgeloos. Recht tegenover het station op de meest 
bruisende locatie van Tilburg kun jij wonen aan de oost- of de westzijde van De Bankier.

TYPE A
• Woonoppervlak: 63 m2

• Terras: 5 m2

• Slaapkamers: 1

• Verdieping: 12 t/m 14

• Fiets parkeerplaats: 2

Plattegrond op schaal 

per type appartement is 

los bijgevoegd
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WONING T Y PE

ELEGANT & STADS
Klassiek, chic en elegant zonder dat de Tilburgse mentaliteit verloren gaat: dat zijn de stadsappar tementen type B. 
Op de 12e tot en met de 15e verdieping en op de 20e verdieping van De Bankier vind je deze appar tementen op 
de hoeken van de toren. Type B3 en B4 zijn gepositioneerd aan de noordzijde van De Bankier en hebben 
een heerlijke terras van circa 7 m2. Het terras van appar tement types B1 en B2, met een oppervlakte van 
circa 17 m2 aan de zuidzijde van De Bankier, geven je een gevoel van rust midden in de stad. De inpandige berging 
biedt meer dan genoeg ruimte en met twee slaapkamers en een ruime open living woon je zeer elegant in dit 
prachtige stadsappar tement.

TYPE B
• Woonoppervlak B1 en B4: 96 m2

• Woonoppervlak B2 en B3: 97 m2

• Terras B1 en B4: 17 m2

• Terras B2 en B3: 7 m2

• Slaapkamers: 2

• Verdieping: 12 t/m 15 en 20

• Auto parkeerplaats: 1

• Fiets parkeerplaats: 2

Plattegrond op schaal 

per type appartement is 

los bijgevoegd
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CHIC & RUIMTELIJK
De Bankier biedt een unieke plek midden in het culinaire en culturele har t van Tilburg. In deze ruime 
appar tementen van circa 126 m2 kun je er zeer aangenaam genieten van het leven. Deze appar tementen 
op de 16e tot en met 19e verdieping zijn chic en elegant. Met drie slaapkamers, een heerlijke buitenruimte 
van 8 of 18 m2 en de stad aan je voeten is dit appar tement het toonbeeld van comfort.

TYPE C
• Woonoppervlak C1: 127 m2

• Woonoppervlak C2: 128 m2

• Woonoppervlak C3: 130 m2

• Woonoppervlak C4: 129 m2

• Terras C1 t/m C4: 8 m2

• Slaapkamers: 3

• Verdieping: 16 t/m 19

• Auto parkeerplaats: 1

• Fiets parkeerplaats: 2

Plattegrond op schaal 

per type appartement is 

los bijgevoegd

38 39



40 41



TYPE D
• Woonoppervlak D1 en D3: 153 m2

• Woonoppervlak D2 en D4: 154 m2

• Terras verdieping 15: 29 m2

• Terras verdieping 20 t/m 22: 19 m2

• Slaapkamers: 3

• Verdieping: 15 en 20 t/m 22

• Auto parkeerplaats: 1

• Fiets parkeerplaats: 2

Plattegrond op schaal 

per type appartement 

is los bijgevoegd

LICHT & GROOTS
Heerlijk licht en ruim wonen met het culturele stadsleven aan je voeten: dat kenmerkt het appar tement type 
D. Met een prachtig terras op het zuiden van maar liefst 19 tot en met 29 m2 biedt dit appar tement je alle 
ingrediënten om te genieten. Gecombineerd met de ligging van de appar tementen op de 15e, 20e, 21e en 22e 
verdieping krijgt het adembenemende uitzicht over Tilburg en omgeving vorm. De oppervlakte van circa 
153 m2 met drie slaapkamers en een ruime badkamer maken dit appar tement een bron van elegantie. 
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EXCLUSIEF & ADEMBENEMEND
Luxe en exclusiviteit met een adembenemend panorama, dat is wonen op de 21e en 22e verdieping van 
De Bankier. Met uitzicht over bruisend Tilburg aan drie zijden van het appar tement, een terras van 13 m2 op 
het westen, drie slaapkamers en twee badkamers ervaar je dagelijks de elegantie van De Bankier. Het is dé 
plek in har tje centrum waar je zorgeloos kunt genieten van alles wat het leven te bieden heeft. 

TYPE E
• Woonoppervlak: 194 m2 

• Terras: 13 m2

• Slaapkamers: 3

• Verdieping: 21 t/m 22

• Auto parkeerplaats: 1

• Fiets parkeerplaats: 2

Plattegrond op schaal 

per type appartement is 

los bijgevoegd
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WONING T Y PE

WONEN OP HET HOOGSTE NIVEAU 
Dit penthouse met een verdiepingshoogte van circa 3 meter bovenop De Bankier is het toppunt van luxe. 
Het penthouse wordt gekenmerkt door de combinatie van luxe en rust op een prachtige binnenstedelijke 
locatie. Met een grotendeels open dakterras van 32 m2 geniet je in luxe heerlijk van de zon. Met een 
woonoppervlakte van circa 245 m2, vier slaapkamers en twee badkamers vervult het penthouse al je 
wensen. De grote raampartijen aan drie zijden van het penthouse bieden een panoramisch uitzicht en 
benadrukken het prachtige contrast tussen de rust en de ruimte binnenshuis en de dynamiek van de 
bruisende stad daarbuiten. 

TYPE F
• Woonoppervlak F1: 245 m2

• Woonoppervlak F2: 248 m2

• Dakterras: 32 m2

• Slaapkamers: 4

• Verdieping: 23

• Auto parkeerplaats: 2

• Fiets parkeerplaats: 2

Plattegrond op schaal 

per type appartement 

is los bijgevoegd
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INSPIRATIE DOOR

LOES

SCANDANAVIAN

WOONTOREN DE BANKIER OP 
DEZE HIPPE LOCATIE IS EEN 
UNIEK PROJECT

Grote appar tementen met alle luxe en veel ruimte 
voor persoonlijke invullingen, zoals een grote open 
keuken, een bibliotheek of een extra werkkamer. 
De plattegronden laten zien wat de verschillende 
mogelijkheden zijn om dit te realiseren. Een 
persoonlijke betrokkenheid van jou als opdrachtgever 
maakt dit appar tement op deze wijze maatwerk!
 
Als zelfstandig interieurarchitect werk ik aan zeer 
uiteenlopende opdrachten voor bedrijven en 
par ticulieren. De wensen van de opdrachtgever zijn 
het uitgangspunt voor een samenwerking en het 
ontwerp weerspiegelt dit in een creatief, origineel 
resultaat. Naast mijn werk als interieurarchitect ben 
ik beeldhouwer en geef ik portret-boetseer-lessen en 
workshops vanuit mijn atelier. ”

Loes van der Pluijm, Interieurarchitect

www.loesvanderpluijm.nl

“

ruime 
opzet

geometrische en 
grafische patronen

sobere materialen 
en kleuren

* Dit zijn beelden ter inspiratie van Pinterest
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rijke en luxe 
kleuren en 
materialen

extreem 
kleurgebruik

stijlvol 
en statig

bijzonder 
object als 
eyecatcher

persoonlijk

CHIC KLASSIEKBOHEMIAN 

kunst

* Dit zijn beelden ter inspiratie van Pinterest
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VERLICHTINGSPLAN

Deze plattegrond heeft naast de basisverlichting in spots en wandverlichting ook een aantal 
uitgesproken items; je zet hiermee echt de toon voor de stijl. Verlichting zorgt ook voor optimale 
ruimtebeleving en is een middel om bijzondere stukken te laten shinen.

ALTERNATIEVE INRICHTING

Deze plattegrond kenmerkt zich vooral door de grote open verbinding tussen het wonen en koken in 
combinatie met de bibliotheek en het grote terras. De 2 slaapkamers en badkamers liggen meer privé 
aan de uiteinden van het appar tement en ook dit appar tement heeft eveneens een grote bijkeuken.

T YPE D  
schemer/leeslicht

bibliotheek

keuken

kastenwand

tweede 
slaapkamer

nisje voor 
kledingkast

schemer/
leeslicht

wandverlichting

spots

spots
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wandverlichting

schemer/leeslicht

spots

staande/leeslicht

spots

VERLICHTINGSPLAN

Naast een basis aan plafondspots en wandverlichting (dimbaar) is het belangrijk goede sfeer- en 
functionele verlichting te hebben. In combinatie met een aantal eyecatchers in de sfeerstijl geeft 
het geheel een persoonlijke touch aan het interieur.

ALTERNATIEVE INRICHTING

Vanuit de centrale hal heb je verbinding met alle ruimtes. De woonkamer staat in open 
verbinding met de keuken en beide kijken uit op het grote terras. Daarnaast heeft dit fijne 
appar tement 2 ruime slaapkamers, een werkkamer, 2 badkamers en een bijkeuken.

T YPE E

schemer/leeslicht

werkkamer

grote 
slaapkamer met 

inloopkast

nisje voor 
een mooie 

kast
kookeiland

bijkeuken

inloopkast
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EEN GROOTS ENTREE

EEN KNIPOOG NAAR HET VERLEDEN
De royale entree, die bijna 6 meter hoog is, heeft een luxe uitstraling met een knipoog naar het verleden. 
Er is zoveel mogelijk aansluiting gezocht met de stijlelementen vanuit het monumentale bankgebouw van 
Van Mierlo en Zoon. Vloeren en lambrisering van natuursteen in blokvorm met sierpleisterwerk boven de 
lambrisering. Strakke, naadloze akoestische plafonds. Van hieruit kom je heerlijk thuis in jouw appar tement.

Vanuit de royale hal heb je toegang tot de privéruimte met de twee personenliften en het trappenhuis. 

Geen vieze geur tjes in het gebouw! Het afval wordt in ondergrondse containers in het openbaar gebied 
ingezameld. 

HANDIG: JE EIGEN POSTKANTOOR EN CONCIËRGE AAN HUIS
De entreedeur van het gebouw is voorzien van een Bringme Bell (videofoon-installatie) die op een 
veilige manier toegang verschaft aan koeriers/leveranciers zodat pakjes en boodschappen afgeleverd 
kunnen worden, ook als je niet aanwezig bent. Bezoekers die zich aanmelden worden rechtstreeks via 
de videofoon verbonden op jouw mobiele telefoon of tablet.

In de entreehal staat de Bringme Box die met zijn tijdloos ontwerp een eyecatcher is in het gebouw. 
Deze beschikt over een groot touchscreen waarop koeriers zich kunnen aanmelden voor het leveren 
van pakketjes. 

De box bestaat uit private slimme brievenbussen en gemeenschappelijke pakketvakken die niet alleen 
bestellingen kunnen ontvangen, maar waar ook pakketjes automatisch verzonden en geretourneerd kunnen 
worden. Camerabeveiliging en nachtverlichting zorgen voor een veilig gevoel in de entreehal. 

WEET ALTIJD WIE ER VOOR DE DEUR STAAT

Waar je ook bent. Doe open op afstand via jouw mobiele telefoon. 

ONTVANG PAKKETJES BIJ  AFWEZIGHEID

Elke levering. Ook als er niemand thuis is. Bringme tekent af in jouw plaats.

POST OPHALEN MET DE BRINGME KEY

Een brief of pakketje ontvangen? Dan scan je de Bringme Key en de brievenbus gaat open. Hiervoor heb je 
de app of jouw mobiele telefoon niet nodig.

DE PERSOONLIJKE ASSISTENT VAN JONG EN OUD

Bij Bringme hoort een superhandige app die alles voor de bewoners regelt. Je wordt op de hoogte gebracht 
via de app wie er aanbelt, maar ook of er een pakketje geleverd is. Via de app reserveer je moeiteloos een 
vak in de box om iets klaar te leggen wat opgehaald moet worden. Dat kan voor een leverancier zijn of voor 
het strijkatelier dat wekelijks langskomt.
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STALLINGSGARAGE
Als je vanuit de Magazijnstraat aan komt rijden open je de poort 
middels jouw eigen handzender.  Via een aparte doorgang onder het 
appartementengebouw, bereik je de achtergelegen 6 lagen tellende 
stallingsgarage. Alle appartementen (m.u.v. type A) hebben een 
overdekte privé parkeerplaats. Vanuit de auto loop je rechtstreeks naar 
de centrale lifthal van waaruit je heerlijk thuis komt in jouw appartement.

EEN AUTO DIE VOOR JE KLAAR 
STAAT ALS JE HEM NODIG HEBT?
In De Bankier staan vier elektrische deelauto’s tot je beschikking 
voor ritten door heel Nederland en zelfs naar het buitenland. 
Je kunt hem reserveren via een app. Wat het helemaal bijzonder 
maakt is dat deze auto’s rijden op zonne-energie uit je eigen 
appar tementengebouw! Ze worden opgeladen met stroom van 
de zonnepanelen, die gekoppeld zijn met de laadpunten in de 
doorgang naar de stallingsgarage. 

FIETSENSTALLING 
Alle appar tementen hebben twee fiets parkeerplaatsen in de 
fietsenstalling op de 1e verdieping. De fietsenstalling is via een apar te 
entree met de trap te bereiken. Middels een fietstransportsysteem 
kan je de fiets, zowel van boven naar beneden als van beneden naar 
boven, nagenoeg zonder krachtsinspanning begeleiden.

MOBILITEIT
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Stallingsgarage 
bestaande uit 
6 parkeerlagen

Parkeerplaatsen 
deelauto’s

Hoofdentree 
appartementen

Commerciële 
ruimte

Voormalig 
bankgebouw 

Van Mierlo & Zn.

BringmeBox

Privé ruimte 
met liften en 
trappenhuis

Privéruimte 
met liften en 
trappenhuis

Entree 
stallingsgarage Entree 

fietsenstalling

S
P

O
O

R
L

A
A

N

MAGAZIJNSTRAAT

Fietsenstalling

S
P

O
O

R
L

A
A

N

MAGAZIJNSTRAAT

EERSTE VERDIEPINGBEGANE GROND

23.01 20.04

23.01 19.01

23.02 19.02

21.03 17.01

23.02 19.03
20.01 17.02

22.01 19.04

20.02 17.03
22.02 18.01

20.03 17.04

22.03 18.02

21.01 18.03

21.02 18.04
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OVERZICHT PER VERDIEPING

SPOORL AAN
M

A
G

A
Z

IJN
ST

R
A

AT

VERDIEPING 15 & 20

In deze plattegrond zijn de balkons van de 20e verdieping niet juist weergegeven VERDIEPING 12 T/M 14

PLATTEGRONDEN
Plattegrond op schaal per type appar tement is los bijgevoegd

Type B3
15.03
20.03

Type D2
15.02

Type D4
20.02

Type D1
15.01

Type D3
20.01

TYPE B

TYPE A TYPE A

TYPE B 1

TYPE B 2 TYPE B 3

15- 01- 2020
datum

De Bankier  te Tilburg

 :
gewijzigd

schaal

a1+
papierformaat

Verdieping 10 tm 15

diederendirrix
architect tekeningnummer

VK110

getekend door: bureauEAU

ter controle

1:100

SPOORLAAN

M
A

G
A

ZI
JN

ST
RA

A
T

TELEGRAAFSTRAAT

W
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M

 
II 
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A
T N

RENVOOI :
- Maten in millimeters .
- De op de tekening aangegeven maten zijn "circa "- maten .
- U dient er rekening mee te houden dat, na het aanbrengen van wand- en vloerafwerkingen
(tegels , stukadoorswerk etc.) de netto bruikbare maten bij oplevering een aantal
centimeters van de genoemde bruto maten kunnen afwijken .
- De exacte plaatsen en afmetingen van aansluitpunten , opstellingsruimte van technische
installaties , mv- ventielen , radiatoren , schachten , dakuitmondingen e.d. zijn indicatief op de
tekeningen aangegeven en worden door de installateurs nader bepaald .
- Tegelwerk , sanitair en keuken zijn indicatief . De opstelplaats van de keuken is indicatief , de
de�nitieve indeling conform keukenleverancier na keuze koper .
- Aan deze getallen en plaatsen kunnen derhalve geen rechten ontleend worden.

VERDIEPING 10 t/m 15
schaal 1: 100

SITUATIE
schaal 1:1000

GEVELOVERZICHT
schaal 1:500

oostgevel noordgevel westgevel zuidgevel

SPOORL AAN

M
A

G
A

Z
IJN

ST
R

A
AT

Type B3
12.04
13.04
14.04

Type  A2
12.03
13.03
14.03

Type B2
12.02
13.02
14.02

Type B1
12.01
13.01
14.01

Type A1
12.06
13.06
14.06

Type B4
12.05
13.05
14.05

Type B4
15.04
20.04
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15-01-2020
datum

De Bankier te Tilburg

 :
gewijzigd

schaal

a1+
papierformaat

Verdieping 21 tm 22

diederendirrix
architect tekeningnummer

VK121

getekend door: bureauEAU

ter controle

1:100

SPOORLAAN

M
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TELEGRAAFSTRAAT
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A
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N

RENVOOI:
-Maten in millimeters.
-De op de tekening aangegeven maten zijn "circa"-maten.
-U dient er rekening mee te houden dat, na het aanbrengen van wand- en vloerafwerkingen
(tegels, stukadoorswerk etc.) de netto bruikbare maten bij oplevering een aantal
centimeters van de genoemde bruto maten kunnen afwijken.
-De exacte plaatsen en afmetingen van aansluitpunten, opstellingsruimte van technische
installaties, mv-ventielen, radiatoren, schachten, dakuitmondingen e.d. zijn indicatief op de
tekeningen aangegeven en worden door de installateurs nader bepaald.
-Tegelwerk, sanitair en keuken zijn indicatief. De opstelplaats van de keuken is indicatief, de
definitieve indeling conform keukenleverancier na keuze koper.
-Aan deze getallen en plaatsen kunnen derhalve geen rechten ontleend worden.

TYPE E TYPE E1

TYPE D

SITUATIE
schaal 1:1000

GEVELOVERZICHT
schaal 1:500

oostgevel noordgevel westgevel zuidgevel

VERDIEPING 21 t/m 22
schaal 1:100

VERDIEPING 21 T/M 22VERDIEPING 16 T/M 19

PLATTEGRONDEN
Plattegrond op schaal per type appar tement is los bijgevoegd

OVERZICHT PER VERDIEPING

SPOORL AAN SPOORL AAN

M
A

G
A

Z
IJN

ST
R

A
AT

M
A

G
A

Z
IJN

ST
R

A
AT

Type C3
16.03
17.03
18.03
19.03

Type C2
16.02
17.02
18.02
19.02

Type C1
16.01
17.01
18.01
19.01

Type E
21.03
22.03

Type D4
21.02
22.02

Type D3
21.01
22.01

Type C4
16.04
17.04
18.04
19.04
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15-01-2020
datum

De Bankier te Tilburg

 :
gewijzigd

schaal

a1+
papierformaat

Verdieping 23

diederendirrix
architect tekeningnummer

VK123

getekend door: bureauEAU

ter controle

1:100

SPOORLAAN
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RENVOOI:
-Maten in millimeters.
-De op de tekening aangegeven maten zijn "circa"-maten.
-U dient er rekening mee te houden dat, na het aanbrengen van wand- en vloerafwerkingen
(tegels, stukadoorswerk etc.) de netto bruikbare maten bij oplevering een aantal
centimeters van de genoemde bruto maten kunnen afwijken.
-De exacte plaatsen en afmetingen van aansluitpunten, opstellingsruimte van technische
installaties, mv-ventielen, radiatoren, schachten, dakuitmondingen e.d. zijn indicatief op de
tekeningen aangegeven en worden door de installateurs nader bepaald.
-Tegelwerk, sanitair en keuken zijn indicatief. De opstelplaats van de keuken is indicatief, de
definitieve indeling conform keukenleverancier na keuze koper.
-Aan deze getallen en plaatsen kunnen derhalve geen rechten ontleend worden.

TYPE F TYPE F1

SITUATIE
schaal 1:1000

GEVELOVERZICHT
schaal 1:500

oostgevel noordgevel westgevel zuidgevel

VERDIEPING 23
schaal 1:100

VERDIEPING 23

PLATTEGRONDEN 
Plattegrond op schaal per type appar tement is los bijgevoegd

SPOORL AAN

M
A

G
A

Z
IJN

ST
R

A
AT

Type F2
23.02

Type F1
23.01
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VERDIEPING 20 IS OP DEZE GEVELTEKENING NIET VOLLEDIG JUIST WEERGEGEVEN

06-12-2019
datum

De Bankier  te Tilburg

 : 17-01-2020
gewijzigd

schaal

a1+
papierformaat

Verkooptekeningen
Oost- en Noordgevel

diederendirrix
architect tekeningnummer

VK200

getekend door: bureauEAU

ter controle

1:200

-1 kelder laag 1 P+-2.400

PEIL =0

01 eerste verdieping P+3.025

02 tweede verdieping - P+6.400

03 derde verdieping P+9.400

04 vierde verdieping P+12.400

05 vijfde verdieping - P+15.400

06 zesde verdieping - P+18.400

07 zevende verdieping P+21.400

08 achtste verdieping P+24.400

09 negende verdieping P+27.400

10 tiende verdieping - P+30.400

11 elfde verdieping P+33.400

12 twaalfde verdieping P+36.400

13 dertiende verdieping P+39.400

14 veertiende verdieping P+42.400

15 vijftiende verdieping P+45.400

16 zestiende verdieping - P+48.400

17 zeventiende verdieping P+51.400

18 achtiende verdieping P+54.400

19 negentiende verdieping P+57.400

20 twintigste verdieping P+60.400

21 eenentwintigste verdieping - P+63.400

22 tweeëntwintigste verdieping P+66.400

23 drieentwintigste verdieping - P+69.400

24 vierentwintigste verdieping P+72.880

22.370
7.585 7.200 7.585 180

385 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 385

21.600
180 7.200 7.200 7.200
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RENVOOI:
-Maten in millimeters .
-De op de tekening aangegeven maten zijn "circa "- maten .
-U dient er rekening mee te houden dat , na het aanbrengen van wand - en vloerafwerkingen
(tegels , stukadoorswerk etc .) de netto bruikbare maten bij oplevering een aantal
centimeters van de genoemde bruto maten kunnen afwijken .
-De exacte plaatsen en afmetingen van aansluitpunten , opstellingsruimte van technische
installaties , mv-ventielen , radiatoren , schachten , dakuitmondingen e.d. zijn indicatief op de
tekeningen aangegeven en worden door de installateurs nader bepaald .
-Tegelwerk , sanitair en keuken zijn indicatief . De opstelplaats van de keuken is indicatief , de
definitieve indeling conform keukenleverancier na keuze koper .
-Aan deze getallen en plaatsen kunnen derhalve geen rechten ontleend worden .

OOSTGEVEL NOORDGEVEL

SITUATIE
schaal 1:1000

06-12-2019
datum

De Bankier  te Tilburg

 : 17-01-2020
gewijzigd

schaal

a1+
papierformaat

Verkooptekeningen
Oost- en Noordgevel

diederendirrix
architect tekeningnummer

VK200

getekend door: bureauEAU

ter controle

1:200

-1 kelder laag 1 P+-2.400

PEIL =0

01 eerste verdieping P+3.025

02 tweede verdieping - P+6.400

03 derde verdieping P+9.400

04 vierde verdieping P+12.400

05 vijfde verdieping - P+15.400

06 zesde verdieping - P+18.400

07 zevende verdieping P+21.400

08 achtste verdieping P+24.400

09 negende verdieping P+27.400

10 tiende verdieping - P+30.400

11 elfde verdieping P+33.400

12 twaalfde verdieping P+36.400

13 dertiende verdieping P+39.400

14 veertiende verdieping P+42.400

15 vijftiende verdieping P+45.400

16 zestiende verdieping - P+48.400

17 zeventiende verdieping P+51.400

18 achtiende verdieping P+54.400

19 negentiende verdieping P+57.400

20 twintigste verdieping P+60.400

21 eenentwintigste verdieping - P+63.400

22 tweeëntwintigste verdieping P+66.400

23 drieentwintigste verdieping - P+69.400

24 vierentwintigste verdieping P+72.880

22.370
7.585 7.200 7.585 180

385 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 385

21.600
180 7.200 7.200 7.200
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RENVOOI:
-Maten in millimeters .
-De op de tekening aangegeven maten zijn "circa "- maten .
-U dient er rekening mee te houden dat , na het aanbrengen van wand - en vloerafwerkingen
(tegels , stukadoorswerk etc .) de netto bruikbare maten bij oplevering een aantal
centimeters van de genoemde bruto maten kunnen afwijken .
-De exacte plaatsen en afmetingen van aansluitpunten , opstellingsruimte van technische
installaties , mv-ventielen , radiatoren , schachten , dakuitmondingen e.d. zijn indicatief op de
tekeningen aangegeven en worden door de installateurs nader bepaald .
-Tegelwerk , sanitair en keuken zijn indicatief . De opstelplaats van de keuken is indicatief , de
definitieve indeling conform keukenleverancier na keuze koper .
-Aan deze getallen en plaatsen kunnen derhalve geen rechten ontleend worden .

OOSTGEVEL NOORDGEVEL

SITUATIE
schaal 1:1000

Entree 
appartementen

Entree 
commerciële ruimte

Voormalig bankgebouw Van Mierlo & Zn.
Entree 

stallingsgarage
Entree 

fietsenstalling NOORDGEVELOOSTGEVEL
SPOORLAANMAGAZIJNSTRAAT
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ZUIDGEVELWESTGEVEL
(DEELS) ZICHTBAAR VANAF DE TELEGRAAFSTRAAT

VERDIEPING 20 IS OP DEZE GEVELTEKENING NIET VOLLEDIG JUIST WEERGEGEVEN

06-12-2019
datum

De Bankier  te Tilburg

 : 17-01-2020
gewijzigd

schaal

a1+
papierformaat

Verkooptekeningen
West- en Zuidgevel

diederendirrix
architect tekeningnummer

VK210

getekend door: bureauEAU

ter controle

1:200

-1 kelder laag 1 P+-2.400

PEIL =0

01 eerste verdieping P+3.025

02 tweede verdieping - P+6.400

03 derde verdieping P+9.400

04 vierde verdieping P+12.400

05 vijfde verdieping - P+15.400

06 zesde verdieping - P+18.400

07 zevende verdieping P+21.400

08 achtste verdieping P+24.400

09 negende verdieping P+27.400

10 tiende verdieping - P+30.400

11 elfde verdieping P+33.400

12 twaalfde verdieping P+36.400

13 dertiende verdieping P+39.400

14 veertiende verdieping P+42.400

15 vijftiende verdieping P+45.400

16 zestiende verdieping - P+48.400

17 zeventiende verdieping P+51.400

18 achtiende verdieping P+54.400

19 negentiende verdieping P+57.400

20 twintigste verdieping P+60.400

21 eenentwintigste verdieping - P+63.400

22 tweeëntwintigste verdieping P+66.400

23 drieentwintigste verdieping - P+69.400

24 vierentwintigste verdieping P+72.880
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RENVOOI:
-Maten in millimeters .
-De op de tekening aangegeven maten zijn "circa "- maten .
-U dient er rekening mee te houden dat , na het aanbrengen van wand - en vloerafwerkingen
(tegels , stukadoorswerk etc .) de netto bruikbare maten bij oplevering een aantal
centimeters van de genoemde bruto maten kunnen afwijken .
-De exacte plaatsen en afmetingen van aansluitpunten , opstellingsruimte van technische
installaties , mv-ventielen , radiatoren , schachten , dakuitmondingen e.d. zijn indicatief op de
tekeningen aangegeven en worden door de installateurs nader bepaald .
-Tegelwerk , sanitair en keuken zijn indicatief . De opstelplaats van de keuken is indicatief , de
definitieve indeling conform keukenleverancier na keuze koper .
-Aan deze getallen en plaatsen kunnen derhalve geen rechten ontleend worden .

OOSTGEVEL NOORDGEVEL

SITUATIE
schaal 1:1000
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Stallingsgarage Stallingsgarage

78 79



GE ZOND EN 
COMFORTABEL 
WONEN

We voelen ons allemaal graag energiek. We weten ook dat het daarbij helpt om voldoende te bewegen 
en gezond te eten. Maar niet iedereen weet dat ook je huis kan bijdragen aan een fit gevoel. De basis 
daarvoor is een goed binnenklimaat in huis. Factoren als luchtvochtigheid, temperatuurschommelingen, CO2, 
allergenen en stof zijn van invloed op je welzijn en zelfs je weerstand. Daarom is er bij het ontwerp van 
De Bankier zorgvuldig aandacht besteed aan deze thema’s.

Te beginnen bij de vloerverwarming. Deze zorgt voor een zeer constante warmteafgifte gelijkmatig verdeeld 
over het hele appar tement. Dus geen zware radiatoren met daarachter de bekende stofnesten. Bijkomend 
voordeel: er staan geen radiatoren op plekken waar je net die ene kast wil plaatsen. Je bent dus optimaal 
flexibel in het indelen van het appar tement. Dankzij de grote raampartijen komt er veel natuurlijk daglicht 
binnen in de appar tementen. Dit bevordert de productiviteit en is van invloed op ons geluksgevoel. Daarbij 
wordt met goed geïsoleerd glas de zonwarmte in de zomer buitengehouden, terwijl in de winter de warmte 
van de vloerverwarming lekker binnen blijft.

Daarnaast is het mogelijk om tijdens de warme dagen de appar tementen middels de vloerverwarming te 
koelen. Zeker tijdens de zomernachten kan dit helpen bij een goede nachtrust. De gekozen techniek heeft 
geen nadelen die we kennen van airconditioning, zoals te droge lucht en grote temperatuurverschillen.

De toevoer van lucht wordt centraal aangevoerd. Deze koude buitenlucht wordt vrijwel onmiddellijk door een 
zogenoemde filter en warmtewisselaar geleid, waar de lucht wordt verwarmd en ontdaan van stof en pollen. 

Een sensor in de woonkamer meet het CO2-gehalte en een vochtsensor in de badkamer meet de relatieve 
luchtvochtigheid. Als het nodig is wordt de toevoer van verse lucht daarop aangepast. Zo heeft iedere ruimte 
altijd het perfecte binnenklimaat, waarbij tocht, dat in veel bestaande ventilatiesystemen een probleem kan zijn, 
definitief tot het verleden behoort. Deze bewezen duurzame technieken zorgen, in combinatie met de goede 
gebouwkwaliteit, voor een optimaal comfort én een laag energieverbruik. 

ENERGIE DOOR MIDDEL VAN ZONNEPANELEN
Het dak van het appar tementengebouw en de stallingsgarage wordt voorzien van zonnepanelen. Deze wekken 
elektriciteit op voor de algemene voorzieningen en zorgen ervoor dat het elektraverbruik wordt teruggebracht. 
De zonnepanelen wekken namelijk voldoende elektriciteit op voor een groot deel van het verbruik van o.a. de 
liften, de verlichting en andere installaties in het gebouw. Dit zorgt direct voor een besparing in de maandelijkse 
servicekosten.

VERWARMINGSINSTALLATIE
De Bankier wordt voorzien van een collectieve warmtepompinstallatie, die is opgesteld op de begane grond. 
Deze installatie zorgt voor de ruimteverwarming en ruimtekoeling en het warmtapwater. De installatie blijft 
eigendom van een exploitant, die daarmee verantwoordelijk is voor de gegarandeerde levering van warmte, 
koude, warmtapwater en het beheer en onderhoud van de installatie. Als bewoner betaal je een bijdrage voor het 
gebruik en onderhoud van het systeem conform de voorschriften zoals vastgelegd in de warmtewet. Daarnaast is 
de exploitant ook de par tij waaraan je de verbruikskosten voor warmte, koude en warmtapwater betaalt.
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Het kopen van een nieuw appar tement is iets wat je niet vaak doet. Het is dus logisch dat je wilt dat alles 
perfect is. Je wilt zelf bepalen hoe jouw toekomstige thuis er straks uit gaat zien. Om die reden bieden we 
je de mogelijkheid om jouw appar tement in De Bankier helemaal naar eigen wens, smaak en budget te 
laten afwerken.

Voor de sanitair ruimten hebben wij onderstaand afwerkingspakket samengesteld. Daarnaast heb je via de 
aangewezen sanitair- en tegelshowroom natuurlijk ook altijd alle vrijheid om je eigen keuzes te maken.

LUXE AFWERKING
Het appar tement krijgt sanitair van Villeroy & Boch (O.Novo), waarbij de douche wordt uitgevoerd als een 
inloopdouche met draingoot (met warmteterugwinning). De kranen zijn van het merk Hansgrohe.

VLOER EN WANDEN
De vloeren en wanden van de badkamer en het toilet worden afgewerkt met fraaie vloer tegels (33 x 33 cm) 
en wandtegels (25 x 33 cm). Je hebt daarbij de mogelijkheid om te kiezen uit diverse kleuren.

KEUKEN
Standaard zijn er geen keukens opgenomen, maar je ontvangt bij het appar tement wel een keukencheque, 
welke bij de aangewezen keukenshowroom ingewisseld kan worden. Zij helpen je graag verder om de 
keuken naar jouw eigen wensen en smaak samen te stellen. Daarnaast geven zij advies op maat en weten 
wensen feilloos te ver talen in een keuken die zowel qua gebruik als budget bij je past. Binnen de aangegeven 
keukenzone kunnen de standaard voorzieningen voor de keuken (m.u.v. de ventilatiepunten) kosteloos 
worden verschoven naar de juiste plek als je bij de keukenshowroom een keuken koopt.

* Dit zijn beelden ter inspiratie van Pinterest

JE APPARTEMENT 
ZOALS J I J  HE T 
VOOR OGEN HEBT
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AFWERKING VAN 
DE APPARTEMENTEN

 INTERIEUR AFWERKING KLEUR

Vloer Zwevende dekvloer, onafgewerkt -

Wanden Behangklaar -

Plafonds Spuitpleisterwerk Wit

Plinten Niet van toepassing -

Binnendeurkozijnen Stalen kozijnen zonder bovenlicht Wit

Binnendeuren Stompe deuren Wit

Hang- en sluitwerk Buvalux O-line kortschild afgerond RVS

Vensterbanken Hardsteen Antraciet

Wandtegelwerk toilet 25 x 33 cm, tot 1,2 m hoogte
(er boven spuitwerk)

- Glans wit
- Mat wit

Wandtegelwerk badkamer 25 x 33 cm tot plafond - Glans wit
- Mat wit

Vloertegelwerk toilet en badkamer 33 x 33 cm - Grijs
- Antraciet
- Taupe
- Beige

 EXTERIEUR AFWERKING KLEUR

Gevels appartementen Prefab beton Zand / geel

Gevels garage Lamellenroosters n.t.b. *

Buitenkozijnen appartementen Aluminium Kwartsgrijs

Dak appartementen Bitumen

Zonnepanelen

Glazenwasinstallatie

Dak garage Deels open structuur
Deels voorzien van zonnepanelen

Balustrade (Franse balkons west-, oost- en noordzijde) Glazen balustrade

Balustrade (zuid- en noordzijde) Metalen spijlen hekwerk Kwartsgrijs

Vloer terrassen Betontegels 60x60 cm Grijs

Wanden terrassen Buitenstucwerk Wit

Plafond terrassen Buitenstucwerk Wit

* Deze kleur wordt in een later stadium samen met de architect en welstand vastgelegd
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Alle perspectieftekeningen en afbeeldingen in deze brochure geven een impressie weer en dienen als illustratie. Ondanks alle zorgvuldigheid 
die we hebben nagestreefd, kunnen aan deze tekeningen en afbeeldingen geen rechten worden ontleend. De afbeeldingen komen van de hand 
van een illustrator en worden daarom met recht “artist impressions” genoemd. De werkelijke kleuren van de gevels, schilderwerk, dakbedekking, 
e.d. kunnen hiervan afwijken. De separate plattegronden in deze brochure kunnen opties bevatten, welke door de aannemer aangeboden 
worden. Deze brochure maakt geen deel uit van de contractstukken. Tijdens een eerste gesprek bij de makelaar worden de contractstukken 
van de woning verstrekt. De Bankier is ontwikkeld door V.O.F. Spoorlaan. Huybregts Relou Bouw uit Son heeft het plan van V.O.F. Spoorlaan 
overgenomen en gaat in opdracht van de kopers het plan realiseren. Dit houdt o.a. in dat Huybregts Relou de bestaande opstallen sloopt, de 
grond bouwrijp maakt en het appartementengebouw realiseert. Ondanks het feit dat V.O.F. Spoorlaan en Huybregts Relou Bouw gezamenlijk 
worden genoemd in bijvoorbeeld de verkoopbrochure en de website, treden zij als onafhankelijke partijen op. Wij hebben geprobeerd alle 
recht-hebbenden van afbeeldingen en teksten te achterhalen en in te lichten. Als je desondanks denkt dat een bepaalde vermelding van eigenaar 
of copyright onjuist of onvolledig is, kun je altijd contact met ons opnemen. De woonoppervlaktes zoals vermeld in de brochure en de separate 
plattegronden zijn bepaald conform de NEN 2580.

Van de Water Makelaars
T: 013 - 5952 952
www.vandewatergroep.nl

Huybregts Relou Bouw
T: 049 - 9483 483
www.huybregts-relou.nl 

VERKOOP EN INFORMATIE

REALISATIE ONTWIKKELING

V.O.F. Spoorlaan

Hart van Brabant Makelaardij
T: 013 - 5835 000
www.hartvanbrabantmakelaardij.nl

DEBANKIERTILBURG.NL
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