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Inleiding

Wij heten u van harte welkom bij Quartier de 
la Lune in Heerlen,

een stad dat heel veel te bieden heeft. 
Waaronder een stad met winkelcentrum. In 
de stad kunt u genieten ven heerlijk eten en 
leuke winkeltjes. Maar dit is zeker niet het 
enige. U woont ook dicht in de buurt van 
Parkstad Kerkrade waar van alles te beleven 
is. En alsof dit nog niet genoeg was ligt de 
woonboulevard ook nog dichtbij. Met ande-
re woorden is er dus genoeg te doen en kom 
je tijd te kort. De ligging van Quartier de la 
Lune is ook handig. Het ligt namelijk dicht in 
de buurt van een mooi en fris natuurgebied. 
Waar je onder andere met de hond kan wan-
delen, picknicken of lekker joggen. Ook ligt 
het op een centraal punt, je kunt namelijk 
snel via de autoweg naar Duitsland en Bel-
gië. Maar ook naar Eindhoven en Maastricht 
voor een leuke dagje uit niet ver van huis. 
Maar ook als u naar Londen of Parijs wilt is 
het nog geen 5 uur. 
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Complex

Lorem Ipsum. Mus arisit perfere 
oditatem as sum quident, ut quo 
blab ipsapis quia quame voluptati 
coneturiate volo tem quis cum 
faccumqui isquam, qui ute samu-
sant qui cus, commosam fugit 
quat veliquo tempedi onserum 
doluptatium rerem dolorru ptati-
atiae voluptatiis modipsa dis apis 
explis sed quo eum et aut aliat 
vendand anderit aecabo. Molut 
re comnis a peruptatem res etus, 
et lat.
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Quartier de la Lune ligt dicht bij 
het trein- en busstation. Hierdoor 
kunt u dus snel met het openbaar 
vervoer naar bijvoorbeeld Am-
sterdam, Brussel, Parijs of Berlijn. 
Maar ook met de auto kunt u 
veel kanten op bijvoorbeeld naar 
Maastricht, Eindhoven, Aachen of 
Dusseldorf. Er kuunnen dus ook 
familie of vrienden van u naar u 
toe komen.Dit alles komt doordat 
Heerlen namelijk het middelpunt. 
Dus de bereikbaarheid en ligging 
van Heerlen is ideaal en in de 
buurt van perfect.

Ligging
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Euregio

Hier wordt nog eens bevestigt 
dat Heerlen in het centrum ligt 
en dus makkelijk te bereiken is. 
Dit zijn slechts de steden dicht 
in de buurt. Maar als we verder 
naar het noorden gaan krijgen 
we Eindhoven en als we meer 

naar het oosten gaan krijgen we 
Keulen.

Roermond

Luik

Aken

Hasselt Maastricht

Heerlen

Eupen

Legenda

Vliegveld

Verbonden met 
spoor en snelweg

Verbonden met 
snelweg
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De stad

In de stad Heerlen is veel te 
doen. U kunt bijvoorbeeld op 
zoek gaan naar de geschiednis 
van Heerlen. U hebt er namelijk 
verschillende bezienswaardighe-
den zoals kerken, kapellen, wa-
termolens, kastelen, historische 
gebouwen, industriële monu-
menten en mijnwerkerskolonie-
en. Ook zijn er in de stad Musea 
zoals het Thermenmuseum, het 
Nederlands Mijnmuseum en Ne-
derlands eerste en enige graffiti-
museum Megapool Hall of Fame. 
Maar ook zijn er veel winkels en 
maar liefst twee winkelcentrums.
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De natuur

In Heerlen vindt u mooie landschappen 
waar je bijvoorbeeld een wandelingetje 
kunt maken met u hond, met u tweetjes of 
even helemaal relaxt alleen. Heerlen is een 
heuvelland. In de natuur van Heerlen vindt 
u onder andere hellingbossen en veel histo-
rische boerderijen. Dus er is altijd wel wat 
nieuws om te ontdekken. Ook vindt u dicht 
in de buurt van Heerlen de Brunssummerhei-
de dat een 600 hectare groot natuurgebied 
is van Vereniging Natuurmonumenten. De 
heide wordt gesplitst door een moeras, waar 
veel begroeiing is, wat in Nederland iets 
bijzonders is.
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Lorem Ipsum. Mus arisit perfere oditatem 
as sum quident, ut quo blab ipsapis quia 
quame voluptati coneturiate volo tem quis 
cum faccumqui isquam, qui ute samusant qui 
cus, commosam fugit quat veliquo tempedi 
onserum doluptatium rerem dolorru ptatia-
tiae voluptatiis modipsa dis apis explis sed 
quo eum et aut aliat vendand anderit aeca-
bo. Molut re comnis a peruptatem res etus, 
et lat.
Sequi aut ut aut ut ut explaboria prate qua-
tet accum velluptaecus dolluptae. Ebitempos 
nis sit hici occulpa adit rernam non natiae 
volores expliquas di bla dolorru mquunt id 
quaeribus et, cus dicipsu ndenis dusam.

Cultuur
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Plattegrond

Hier ziet u een plattegrond die 
is gebaseerd op type 5. Ande-
re plattegronden zijn alleen op 

aanvraag. Maar door deze platte-
grond heeft u al een inzicht van 

hoe het er allemaal kan uit komen 
te zien. En hoe groot het nou in 
werkelijkheid is met geplaatste 

meubels.
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Technische 
plattegrond

Hier ziet u de technische platte-
grond die is gebaseerd op type 
5. Hierbij ziet u meer het de ma-
ten en hoe het er uitziet zonder 

meubels.
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Inrichting

Hier ziet u een voorbeeld 
van hoe het huis kan worden 

ingericht. Met bijvoorbeeld een 
lekker openhaardje of een com-
fortabele goed uitziende bank. 

Alles wat u wil kan.
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Gevels

Hier ziet u een plattegrond die 
is gebaseerd op type 5. Ande-
re plattegronden zijn alleen op 

aanvraag. Maar door deze platte-
grond heeft u al een inzicht van 

hoe het er allemaal kan uit komen 
te zien. En hoe groot het nou in 
werkelijkheid is met geplaatste 

meubels.

Linkeraanzicht

Rechteraanzicht
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Vooraanzicht

Achteraanzicht
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Artist impressions

Hier ziet u geillustreerde afbeel-
dingen om u een impressie te 

geven van wat het plan was. Maar 
dus ook hoe het er nu uitziet. 

Lekker in de buurt van veel groen 
en dus veel rust. De wegen zijn 
niet ver weg maar ook niet kort 
bij. Zo heb je er geen last van.
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Nawoord

Apicim enihitamento volorem perepra tu-
rempercia nis vidi ant volo imusdam essi-
niaerro odi nosae re, officati rentus doluptia 
voluptae pa nimagnimus, offic tem dolora 
quis quam vel invenest, cus, sunt laboreptur 
moluptatque volo quas mintibeatius repu-
di inctenis dolupti atempedis si in nam et, 
exceperiost, omnimus, utemporitis rectur? 
Necatem eum venditatiur, iusdam fuga. Id 
quatqui busapero id qui sum vent aperume 
acidebis dolupita qui dellam liciam re, ar-
chict atibus, que sam, tus dolorunt fuga. 
Et faccusam, ium vit quunt volectiandam 
dolupta temporro quidunt reic tenienit erum 
asimet haruptat untiass inullor emporehendis 
volupta speribus erci od expero offic tem 
conseque nulparcitio. Seque porporrovid es 
que dellendunt.
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