
ABBENES • HAARLEMMERMEER 

WOONKLAAR BIJ 
OPLEVERING.

5 ÉÉN 
GEZINS 
WONINGEN

+  2 TWEE-ONDER-ÉÉN- 
KAPWONINGEN 



Een ReadyforLiving-woning is bij oplevering 
altijd ‘klaar om te wonen’. Kopers van
een door ReadyforLiving ontwikkelde woning 
komen naar onze showroom Woon-inspiratie 
om alle binnenafwerking uit te zoeken. Naar 
hun smaak vinden ze daar een luxe keuken, 
complete badkamer, vloer, wandafwerking en 
raamdecoratie. 

De woning en al deze luxe binnenafwerking 
is volledig hypothecair financierbaar. 
Kopers worden volledig ontzorgd: de 
woning is helemaal ‘af’ als de sleutel wordt 
overhandigd, men hoeft alleen maar de 
meubels neer te zetten, spiegels en lampen 
worden opgehangen door onze klusjesman... 

ARE YOU READYFORLIVING? 
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NIEUW
BOUW IN 
ABBENES.

In het nuchtere polderdorp ABBENES bouwen wij aan de Dokter 
Heijelaan 7 nieuwe woningen: 5 ééngezinswoningen en 2 twee-onder-
één-kapwoningen met tuinen op het zuiden. De huizen zijn compleet 
woonklaar bij oplevering, naar smaak van de koper. 



04 Abbenes

HOTSPOTS
De Haarlemmermeer is een bijzondere plek: een 
polder onder de zeespiegel die is drooggelegd 
in 1852, met daarin plaatsen als Nieuw-Vennep, 
Hoofddorp, Badhoevedorp en Abbenes. Onderweg 
in de Haarlemmermeer ontdek je prachtige natuur 
en wijdse uitzichten: een bijzondere plek tussen 
grote steden. 

LIVING IN ABBENES. 
Na lange tijd weer nieuwbouwwoningen in Abbenes: 5 ééngezinswoningen en  

2 tweekappers, compleet woonklaar. Na de zomer van 2021 in verkoop!

www.readyforliving.nl 
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1  Abbenes
‘Vroeger was Abbenes net als Beynsdorp 

en Vennip een eilandje in het Groote 

Haarlemmermeer. Abbenes dankt zijn naam 

aan ‘Het nes van de abt’. Met het ‘nes’ 

wordt bedoeld de natte en drassige landtong. 

‘Abt’ komt van abdij. Abbenes behoorde in 

die tijd aan de abdij Leeuwenhorst onder 

Noordwijkerhout.’ 

Meer weten over de geschiedenis van Abbenes:

www.abbenes.net

3  Kagerplassen
Net buiten de Haarlemmermeer: de Kagerplassen. Heerlijk 

zeilen, of genieten op een terras aan het water…

2  Ringvaart 
Rondom de Haarlemmermeer ligt de 60 kilometer 

lange Ringvaart. In de periode van 1839 tot 

1848 werd deze gegraven, waarna de polder 

tot 1852 is drooggemalen. Meer over de slimme 

techniek hierachter - en de geschiedenis van de 

Haarlemmermeer - kun je zien bij Gemaal De 

Cruquius: de grootste stoommachine ter wereld 

(hier is ook een leuk Theehuis met zonnig terras). 

De ringvaart is een mooie route met de racefiets - 

heerlijk uitwaaien vlakbij Abbenes. 

Cruquiusweg 27 - Cruquius
www.haarlemmermeermuseum.nl
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HAARLEMMERMEER…
Papa’s Beach  
House 4

Naar het strand in het Haarlemmermeerse 

Bos… Dat kan! Aan een meertje vinden we 

Papa’s Beach House - geïnspireerd door Ernest 

Hemingway - met een zandstrandje, ligstoelen 

en een heerlijke brasserie.

IJweg 961 - Hoofddorp
www.papasbeachhouse.nl

Landgoed  
de Olmenhorst 

5

Een landgoed vol appel- en perenbomen, waar je naar 

verwachting tussen 11 september en 31 oktober 2021 ook 

zelf kunt plukken! Op het landgoed kun je in De Fruitloods 

ook vruchten en huisgemaakte producten, waaronder de 

bekende sappen, kopen. 

Lisserweg 481 - Lisserbroek
www.olmenhorst.nl 

 Calatravabruggen
Een omstreden project (kijk internet er 

maar op na), maar wel heel bijzonder in het 

polderlandschap: 3 witte tuibruggen van de 

internationaal bekende architect Santiago 

Calatrava over de Hoofdvaart - iconen voor 

de Haarlemmermeer. 

6
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LOCATIE

WONEN  
IN EEN DORP
De nieuwbouwwoningen van LIVING IN 
ABBENES komen vlakbij de kerk en de 
Hoofdvaart, aan de Dokter Heijelaan in 
Abbenes. Abbenes heeft circa 1100 inwoners 
en is onderdeel van de Haarlemmermeer. 

Veel voorzieningen zoals supermarkt, station en huisarts bevinden zich 
op circa 4 kilometer (kwartiertje fietsen of een paar minuten autorijden) in 
Nieuw-Vennep. 

Abbenes heeft een eigen kindcentrum, IKC De Lente, met onder andere 
een basisschool, kinderdagverblijf en voor- en naschoolse opvang. Bij deze 
school hoort een groot eigen grasveld met bomen: heerlijk buiten zijn en 
buiten spelen. 

Abbenes heeft een hecht dorpsleven met onder andere een tennis- en 
voetbalvereniging, SV Abbenes, een Oranje Evenementen Vereniging en 
een Dorpsraad. Jaarlijks worden er meerdere evenementen georganiseerd. 
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BEREIKBAARHEID
Schiphol, Leiden en Hoofddorp liggen ongeveer een kwartier 
autorijden van Abbenes. De A44 en A4 zijn goed vanuit het dorp 
te bereiken. Met de bus vanuit Abbenes ben je in 19 minuten op 
station Nieuw-Vennep en bijvoorbeeld in 26 minuten op station 
Hoofddorp.
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Kavelmaten zijn circamaten
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De 7 woningen van LIVING IN 
ABBENES tonen het dorpse leven, 
bij de Hoofdvaart en de kerk, aan 
het begin van de Dokter Heijelaan. 
Elk huis heeft een eigen gezicht: een 
andere gevelsteen, een ander detail, 
een andere kapvorm. Daardoor 
past deze nieuwbouw perfect in de 
bestaande omgeving. 

KLASSIEKE UITSTRALING
De 5 ééngezinswoningen zijn tussen de 118 en 126 m² groot en 

komen op kavels van tussen de 107 en 146 m². Bouwnummer 

1 heeft een eigen oprit naast de woning. De twee-onder-één-

kapwoningen zijn 114 m² groot en komen op een kavel van 175 m² 

of 190 m². Deze zijn beide voorzien van een garage. Deze moderne 

en duurzame woningen hebben een klassieke uitstraling. 

Naast de woningen komt op de hoek van de Dokter Heijelaan en de 

Sophialaan een parkeerterrein met 11 parkeerplaatsen.

SITUERING

Volledig woonklaar bij 
oplevering 
Kopers van een woning in LIVING IN ABBENES worden 
volledig ontzorgd. Door ReadyforLiving worden de woning 
volledig ‘woonklaar’ opgeleverd: inclusief luxe keuken, 
complete badkamer met Villeroy & Boch-sanitair, vloer, 
wandafwerking en raamdecoratie.

Al deze luxe afwerking kun je zelf uitzoeken bij onze 
showroom Woon-inspiratie en maakt deel uit van de 
koopsom. 

Liever een parketvloer of een andere keuken? Ook dat is 
mogelijk? Lees meer hierover vanaf pagina 34.

NIEUWBOUW 
IN ABBENES.

JAN PIETER HEIJE 
DE ZILVERVLOOT

De Dokter Heijelaan is genoemd 
naar nationaal volksdichter en 
arts Jan Pieter Heije, die veel 
bemoeienis heeft gehad met de 
ontwikkeling van Abbenes. Zo 
heeft hij in Abbenes in bibliotheek 
opgezet en de ‘Schoolspaarbank’ waar hij trouw schoolbezoek 
beloonde met een financiële bijdrage. 

Het bekendst zijn de liedjes en gedichten van Heije: ‘Zie de 
maan schijnt door de bomen’, ‘Er zaten zeven kikkertjes’ en ‘De 
Zilvervloot’ over Piet Hein. Naar zijn uitdrukkelijke wens is Jan Pieter 
Heije in Abbenes begraven. Op zijn geboortedag bezoeken de 
schoolkinderen van Abbenes zijn graftombe, een gemeentelijk 
monument.
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‘Metselwerk-
details geven 

een beeld van 
luiken’

Lolke Wijtsma  
ARCHITECT
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ARTIST IMPRESSIE

De sleutel omdraaien en direct wonen: dat biedt deze 
nieuwbouw hoekwoning in Abbenes! Het huis is als enige 
ééngezinswoning in het project LIVING IN ABBENES 
voorzien van een parkeerplaats op eigen terrein. 

Deze hoekwoning heeft de ingang aan de zijkant en is 
voorzien van een living van 36 m² met luxe open keuken, drie 
slaapkamers en een zolder die naar eigen inzicht is in te delen. 
Het huis is 118 m² groot en de kavel meet 146 m². 

Dit huis is compleet woonklaar bij oplevering, inclusief luxe 
keuken, badkamer, vloer, wandafwerking en raamdecoratie. 

Turnkey wonen

+ eigen parkeerplaats 

+ tuin op het zuidwesten 

+ alle binnenafwerking 

+ aangebracht bij oplevering



012 Abbenes

BINNENKIJKEN

BEGANE GROND 
Via de fraai overdekte ingang aan de 

zijkant is deze mooie hoekwoning, 

bouwnummer 1, te bereiken. Vanuit 

de hal met trap en toilet komen we 

in de woonkamer. De woonkamer, 36 

m² groot, is voorzien van een fraaie 

laminaatvloer - naar smaak van de 

koper - en wandafwerking met een fijne 

korrel. Bij de dubbele tuindeuren worden 

inbetweens toegepast en in de rest van de 

kamer witte rolgordijnen. De luxe keuken 

aan de voorzijde is uit te zoeken bij Woon-

inspiratie en is voorzien van een granieten 

werkblad en inbouwapparatuur. 

Zoek zelf je laminaatvloer uit bij 
Woon-inspiratie. Liever parket of PVC? 
Ook dat is mogelijk. 

Optioneel: als bouwkundige optie is de 
woonkamer uit te breiden met een aanbouw van 
1.20 of 2.40 meter. 

Extra feature: de Quooker 

kokend water kraan. Altijd 

kokend water beschikbaar voor 

thee of bijvoorbeeld het koken 

van pasta.
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EERSTE VERDIEPING
Ook op de eerste verdieping is het 

huis helemaal ‘af’ bij oplevering: 

wandafwerking met een fijne korrel, een 

laminaatvloer en rolgordijnen. Op de eerste 

verdieping zijn drie ruime slaapkamers en 

een complete luxe badkamer voorzien van 

royaal tegelwerk (o.a. 60×60 cm op de vloer 

en 30×60 cm op de wand) Villeroy & Boch-

sanitair en kranen van hansgrohe. 

Een royale badkamer, voorzien van 
60×60 tegels op de vloer en 30×60 
op de wand. Achter de douche 
wordt een accenttegel toegepast, 
bijvoorbeeld stroken. Kopers zoeken 
hun eigen tegelkleur uit bij onze 
showroom Woon-inspiratie. 



014 Abbenes

BINNENKIJKEN

TWEEDE VERDIEPING
De tweede verdieping is naar eigen smaak 

en inzicht af te werken. In deze ruimte is 

een aansluiting voor wasapparatuur.
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OPTIE: DAKKAPEL 
Bij bouwnummer 1, 3 en 4 is optioneel een 

dakkapel mogelijk. Hierdoor ontstaat meer 

ruimte binnen: bijvoorbeeld voor een fijne 

hobbyruimte of kantoor aan huis. In overleg 

met Woon-inspiratie kan worden gekeken naar 

het maken van een extra slaapkamer. 
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‘De opvallende 
witte gevels 

breken de rij 
in individuele 

woningen’

Lolke Wijtsma  
ARCHITECT
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ARTIST IMPRESSIE

De twee witte huizen, tussenwoning bouwnummer 2 en 
hoekwoning bouwnummer 5, staan met hun gevel iets naar 
voren. De huizen zijn 126 m² groot. Opvallend is het Franse 
balkon op de eerste verdieping en de mooie overkapping bij  
de voordeur. 

Deze woningen - compleet woonklaar bij oplevering - hebben 
een living met luxe open keuken en dubbele deuren naar de 
tuin op het zuidwesten. Boven 3 slaapkamers en een zolder die 
naar eigen inzicht is in te delen. 

Kopers zoeken hun eigen binnenafwerking uit bij onze showroom 
Woon-inspiratie: keuken, badkamer, vloer, wandafwerking en 
raamdecoratie. Dit is onderdeel van de koopsom. 

De witte huizen

+ opvallende witte gevels 

+ inclusief alle

+ binnenafwerking 

+ tuin op het zuidwesten
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BINNENKIJKEN

BEGANE GROND 
Op de begane grond zien we een fijne 

woonkamer voorzien van dubbele 

tuindeuren. Zowel bij tussenwoning 

bouwnummer 2 als bij hoekwoning 

bouwnummer 5 is het mogelijk deze 

kamer met 1.20 of 2.40 meter te 

verlengen. Getoond wordt de hoekwoning 

bouwnummer 5 met een uitbouw van 2.40 

meter aan de achterzijde. Hierdoor wordt 

de hele kamer 11.50 meter lang en ontstaat 

er bijvoorbeeld ruimte voor een royale 

eethoek met bijvoorbeeld acht stoelen.

De woning wordt opgeleverd met een 

laminaatvloer - naar keuze van de koper 

- wandafwerking met een fijne korrel 

- en raamdecoratie: mooie inbetweens 

(transparante gordijnen) aan de achterzijde 

bij de ramen en tuindeuren en witte 

rolgordijnen op de overige ramen. 

De keuken - aan de voorzijde van de 

woning - is door de koper zelf uit te zoeken 

bij onze showroom Woon-inspiratie. 

Deze is greeploos en voorzien van 

inbouwapparatuur, een Quooker en een 

granieten werkblad. 

De tuin bij bouwnummer 5 is iets groter 

doordat er geen pad achter de tuin 

loopt. In de tuin is, net als bij de andere 

rijwoningen, een berging voor fietsen en 

tuingereedschap. 
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EERSTE VERDIEPING
Ook op de eerste verdieping ligt een fraaie 

vloer, zijn de wanden afgewerkt en is 

er raamdecoratie toegepast. Het huis is 

helemaal gereed bij oplevering.

Er zijn op deze verdieping drie 

slaapkamers. De slaapkamer aan de 

voorzijde is voorzien van een Frans balkon. 

De badkamer heeft grote tegels op de vloer 

(60x60 cm) en wand (30x60 cm) en heeft 

accenttegels in stroken achter de douche. 

Verschillende combinaties in tinten en 

kleuren mogelijk. Het kwaliteitssanitair 

dat wordt toegepast is van Villeroy & Boch 

en de kranen van hansgrohe. 

Voldoende 
inspiratie op 

het gebied van 
badkamers bij 

onze showroom… 
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BINNENKIJKEN

TWEEDE VERDIEPING
De zolderverdieping is naar eigen smaak 

en inzicht in te delen en af te werken. Door 

de dwarskap heeft deze verdieping meer 

ruimte. De verdieping is voorzien van een 

aansluiting voor wasapparatuur. Hier is 

ook een opstelplaats voor de technische 

installatie. Getoond is de zolder van 

hoekwoning bouwnummer 5. 

Ook op deze 
verdieping wordt 

raamdecoratie 
toegepast bij het 

raam op de gevel.
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OPTIE: INDELING 
TWEEDE VERDIEPING 

Optioneel is de tweede verdieping in te delen 

met twee kamers en een aparte wasruimte. 

Een prima kantoor aan huis. Bij showroom 

Woon-inspiratie kunnen ze je meer vertellen 

over alle mogelijkheden met de zolder. 
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metselwerk 
en een forse 

dakgoot: 
geïnspireerd 

door de huizen 
van vroeger’

Lolke Wijtsma  
ARCHITECT
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De tussenwoningen zijn 118 m² groot en voorzien van 3 
slaapkamers. Vanuit de luxe keuken aan de voorzijde van de 
woning is er fraai uitzicht op het groen aan de overzijde. Aan 
de achterkant van de woonkamer zijn mooie dubbele deuren 
naar de tuin op het zuidwesten.

Optioneel zijn deze huizen - net als de andere 
ééngezinswoningen - uit te breiden met een uitbouw van 1.20 
of 2.40 meter.

Deze woningen zijn compleet turnkey bij oplevering, 
inclusief luxe keuken, badkamer, vloer, wandafwerking en 
raamdecoratie. Kopers kunnen dit naar eigen smaak uitzoeken 
in onze showroom Woon-inspiratie. 

Mooie ééngezinswoning

+ turnkey als onderdeel

+ van de koopsom

+ tuin op het zuidwesten 

+ uitbouw mogelijk

ARTIST IMPRESSIE
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BINNENKIJKEN

BEGANE GROND 
De begane grond van deze tussenwoningen 

bestaat uit een keuken aan de voorzijde en 

een zitgedeelte aan de achterzijde. Hier zijn 

ook fraaie dubbele tuindeuren - met zijramen 

- naar de zonnige achtertuin. In de tuin is een 

berging voorzien. 

Het huis is helemaal ReadyforLiving bij 

oplevering: voorzien van wandafwerking, 

raamdecoratie en een laminaatvloer. Aan de 

voorzijde komt een complete luxe keuken met 

een granieten werkblad, inbouwapparatuur 

en een Quooker. Alle afwerking kun je zelf 

uitzoeken bij onze showroom Woon-inspiratie. 

De woning is optioneel aan de achterzijde uit 

te bouwen met 1.20 meter of 2.40 meter. 

Zoek je vloer uit bij 
Woon-inspiratie in 
verschillende finishes… 
Mix en match met 
je raamdecoratie, 
keukenfronten en tegels.
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EERSTE VERDIEPING
De eerste verdieping heeft drie slaapkamers. 

Bij bouwnummer 3 is er een Frans balkon in 

de slaapkamer aan de voorzijde. Op de vloer 

kun je als koper een fraaie laminaatvloer 

uitzoeken, de wanden worden afgewerkt met 

een fijne korrel en de ramen worden voorzien 

van rolgordijnen: alles gereed bij oplevering. 

De complete luxe badkamer heeft o.a. royaal 

tegelwerk naar smaak van de koper, een 

Easydrain, kranen van hansgrohe en sanitair 

van Villeroy & Boch. 

TWEEDE VERDIEPING
De zolder is bereikbaar met een vaste 

trap en voorzien van een aansluiting 

voor wasapparatuur. Ook is hier een 

opstelruimte voor techniek. Naar eigen 

inzicht is deze ruimte in te delen en af 

te werken. Optioneel is een dakkapel 

mogelijk die zorgt voor meer licht en 

ruimte (getoond). 
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‘Een robuuste 
tweekapper als 
onderdeel van 

het dorpse rijtje 
woningen’

Lolke Wijtsma  
ARCHITECT
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Deze twee-onder-één-kapwoning (114 m2) is een fijn familiehuis. 
Met de donkerbruine steen en de grijze dakpan heeft het huis 
een robuuste uitstraling: heel anders dan het naastgelegen rijtje 
woningen. Inspiratie is gevonden in de architectuur van de jaren 
dertig, te herkennen aan forse dakoverstekken. 

Het huis, op een kavel van 175 of 190 m2, is voorzien van een 
garage en ruimte voor een auto op de eigen oprit. 

De tweekappers zijn woonklaar bij oplevering, naar smaak van 
de koper, als onderdeel van de koopsom. 

Fijn familiehuis

+ tuin op het zuidwesten 

+ garage en eigen oprit 

+ woonklaar

ARTIST IMPRESSIE
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BINNENKIJKEN

BEGANE GROND 
De fraaie tweekapper, hier getoond 

bouwnummer 7, heeft parkeergelegenheid op 

eigen terrein en een garage. Een raam aan de 

zijgevel zorgt voor extra licht. 

De halfvrijstaande woning is op de begane 

grond voorzien van een fraaie visgraat PVC 

vloer met plint, finish uit te zoeken door 

de koper. De wanden zijn voor oplevering 

voorzien van een gladde wandafwerking. 

Zelfs de gordijnen hangen al: inbetweens aan 

de achtergevel, bij de dubbele tuindeuren, en 

rolgordijnen op de overige ramen. 

De keuken is aan de voorzijde - grote ramen 

zorgen voor veel licht. Kopers zoeken zelf hun 

ideale keuken uit bij Woon-inspiratie. Er is 

gerekend met een greeploze wandopstelling 

met inbouwapparatuur en een granieten 

werkblad. De keuken is voorzien van een 

Quooker.

Een uitbouw van 1.20 of 2.40 aan de 

achterzijde is mogelijk.

Achter de woning is een lekkere zonnige tuin 

op het zuidwesten. Aan de voorzijde kijk je uit 

op de kerk en volgroeide bomen. 

In basis wordt bij de 
halfvrijstaande woning op de 

begane grond een visgraat PVC-
vloer toegepast.
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Een zwarte 
keuken? Andere 

inbouwapparatuur? 
Bovenkasten of een 
losse kastenwand? 

Met de keukenexpert 
van Woon-inspiratie 

maak een keuken die 
helemaal past bij jullie 

lifestyle. 

In basis wordt op de begane grond 
gerekend met een visgraat PVC-vloer.
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BINNENKIJKEN

EERSTE VERDIEPING 
De eerste verdieping van de twee-

onder-één-kapwoning bestaat uit drie 

slaapkamers en een complete luxe 

badkamer. Op de vloer komt hier laminaat, 

naar smaak van de koper. De wanden zijn 

afgewerkt met een fijne korrel en bij de 

ramen zijn witte rolgordijnen toegepast. 

Wil je iets heel anders? Ook dat kan! Laat 

je inspireren bij Woon-inspiratie. 

De badkamer, met sanitair van Villeroy 

& Boch en kranen van hansgrohe, heeft 

fraaie grote tegels die de toekomstige 

bewoner zelf mag uitzoeken: 60×60 op de 

vloer, 30×60 op de wand en stroken achter 

de douche.

 

Zoek je 
droombadkamer 

uit bij Woon-
inspiratie! 
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TWEEDE VERDIEPING
De zolder bij de twee-onder-één-

kapwoningen is voorzien van 

wandafwerking met een fijne korrel. De 

ruimte is verder naar eigen inzicht te 

gebruiken en af te werken.

Een optionele dakkapel zorgt voor extra 

licht. Op deze plek maak je bijvoorbeeld 

een geweldige gameroom, atelier of 

kantoor aan huis. 

Op de tweede verdieping is er plek voor de 

wasapparatuur en is er ook een opstelplek 

voor diverse techniek. 
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Omschrijving Materiaal Kleur

Metselwerk waalformaat, handvormsteen, 
wildverband  
doorstrijk, minimaal verdiept 

witte steen, Van der Sanden Perla wit, 
Remix 50 

Metselwerk oranjerood waalformaat, halfsteensverband  
doorstrijk 6mm verdiept 

oranjerood, Van der Sanden Safora 
antraciet Remix 300 

Metselwerk kaders 2cm naar voren waalformaat, handvorm, tegelverband 
doorstrijk 6mm verdiept 

zwart, Van der Sanden Zwart 
Mangaan antraciet Remix 300

Metselwerk trasraam waalformaat, handvorm, wildverband 
doorstrijk 6mm verdiept 

zwart, Van der Sanden Zwart 
Mangaan antraciet Remix 300 

Speklagen  beton naturel

Kozijnen/ramen/deuren hout binnenbeglazing gebroken wit RAL9010 

Voordeur ontwerp volgens tekening gebroken wit RAL9010

Lateien staal, thermisch verzinkt grijs

Raamdorpelstenen beton naturel

Frans balkon staalstrips ca. 10x50mm, thermisch 
verzinkt en gecoat 

grijs RAL7037

HWA kunststof grijs

Dakpan gebakken natuurrood

Dakgoten/luifels plaat Rockpanel gebroken wit RAL9010

Goot zink naturel

Afdekkers zink met kraal naturel

Dakkapel plaat Rockpanel, lichtgrijs

Verlichting naast voordeur + 
huisnummer

standaard model, passend bij de 
architectuur van de woning

Beldrukker  rond model zwart

Erfafscheiding laag lage beukenhaag , 600+

Erfafscheiding hoog gaashekwerk met hedera 1800+

Berging houten planken grijs RAL7037

KLEUR- EN MATERIAALSTAAT

RIJWONING
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Omschrijving Materiaal Kleur

Metselwerk basis waalformaat, wasserstrich, 
halfsteensverband accentlijnen 2cm 
verdiept  
doorstrijk 6mm verdiept 

roodbruin, Van der Sanden Médoc  
 
 
antraciet Remix 300 

Metselwerk trasraam waalformaat, wasserstrich, 
halfsteensverband doorstrijk 6mm 
verdiept

zwart, Van der Sanden Morvan 
antraciet Remix 300

Betonband en luifel beton naturel

Kozijnen/ramen/deuren hout binnenbeglazing gebroken wit RAL9010 

Voordeur   ontwerp volgens tekening gebroken wit RAL9010 

Garagedeur kanteldeur  
optie openslaande houten deuren 

gebroken wit RAL9010 

Lateien staal, thermisch verzinkt grijs

Raamdorpelstenen beton naturel

HWA kunststof grijs

Dakpan antraciet gebakken antraciet

Dakgoten/timmerwerk plaat Rockpanel, gebroken wit RAL9010

Dakkapel plaat Rockpanel, lichtgrijs

Schoorsteen metaal antraciet

Goot zink naturel

Verlichting naast voordeur + 
huisnummer  

standaard model, passend bij de 
architectuur van de woning

zwart

Beldrukker rond model zwart

Erfafscheiding laag lage beukenhaag , 600+ 

KLEUR- EN MATERIAALSTAAT

TWEE-ONDER-EEN-
KAP WONINGEN
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ABBENES BADKAMER.
Complete luxe badkamer voorzien van 

royaal tegelwerk (60×60 op de vloer, 

30×60 op de wand en stroken achter 

de douche), Villeroy & Boch-sanitair, 

Hansgrohe-kranen, handdoekradiator 

en Easydrain. 

De fraaie, matte tegels zijn in veel tinten 

leverbaar, naar keuze van de koper. 

UITERMATE COMPLEET
De woningen van het project Living in Abbenes worden volledig woonklaar 
opgeleverd, inclusief een luxe keuken, luxe badkamer, vloer, wandafwerking en 
raamdecoratie. Deze binnenafwerking kan naar smaak van de koper worden 
uitgezocht in onze showroom Woon-inspiratie in Lelystad. De luxe binnenafwerking 
is onderdeel van de vrij-op-naam koopsom van het huis. 

READYFORLIVING 
De huizen zijn 'klaar om te wonen' 

bij oplevering en voorzien van alle 

denkbare binnenafwerking. Zo hangt 

de raamdecoratie en zijn de wanden al 

afgewerkt: niet klussen, direct wonen!

Alle binnenafwerking kun je uitzoeken bij 

Woon-inspiratie in Lelystad die richting 

kunnen geven bij je keuze. Het staat je vrij 

verschillende materialen en mogelijkheden 

te combineren.

Op deze pagina staat een aantal 

voorgestelde afwerkingen voor je woning. 

Het kan ook helemaal anders. Wil je 

bijvoorbeeld meer kasten in de keuken, 

andere apparatuur of luxere kranen? 

Dat is mogelijk. De meerprijs wordt 

dan opgeteld bij de woningprijs en kan 

volledig worden meegenomen in de 

hypotheek.

ABBENES KEUKEN. 
In Abbenes wordt een luxe greeploze 

keuken toegepast met een granieten 

werkblad, inbouwapparatuur en een 

Quooker. Je kunt als koper je keuken 

naar eigen smaak samenstellen bij 

Woon-inspiratie. 

 Mogelijke kleuren 

luxer sanitair mogelijk

stroken achter de douche

Badkamer met Villeroy & Boch  
Architectura-sanitair, ligbad optioneel

60x60 op de vloer



Optioneel: prachtige 
parketvloeren brengen 

warmte in je huis!

Breed assortiment 
vloer- en wandtegels

ABBENES VLOEREN EN 
WANDEN.
Bij de rijwoningen wordt op de 

begane grond en eerste verdieping 

een hoogwaardige laminaatvloer 

toegepast met een witte MDF-plint, 

kopers zoeken zelf de finish uit. Op 

de wanden komt bij de rijwoningen 

op de begane grond en eerste 

verdieping spuitwerk met een  

fijne korrel.

Bij de twee-onder-één-kapwoningen 

komt beneden een visgraat PVC-

vloer en worden gladde wanden 

toegepast. Op de eerste verdieping 

komt laminaat, naar smaak van 

de koper, en wandafwerking 

met een fijne korrel. Ook op 

de zolderverdieping komt 

wandafwerking met een fijne korrel.

stroken achter de douche

LUXE 
BINNENAFWERKING 
ONDERDEEL VAN 
DE KOOPSOM - 
WOONKLAAR BIJ 
OPLEVERING

De woningen zijn helemaal ‘af’ bij 

oplevering. Alle binnenafwerking, 

zoals de keuken en badkamer, 

vloeren, wanden en overige opties zijn 

aangebracht in het huis zodra je de 

sleutel krijgt. Helemaal zoals jij het hebt 

uitgezocht in de showroom. 

De verhuiswagen kan eigenlijk direct 

komen om je spullen binnen te zetten. 

Na oplevering komt de ReadyforLiving-

klusjesman een halve dag helpen 

met het ophangen van je spiegels, 

schilderijen en lampen… 

ABBENES 
RAAMDECORATIE.
Alle ramen op de begane grond en 

eerste verdieping worden voorzien van 

raamdecoratie.

kwaliteit sinds 1748

hoge plint

60x60 op de vloer

ABBENES 
VOLLEDIG 
ONTZORGD. 
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ALLES VOOR UW DROOMHUIS!
Heeft u al wensen voor uw nieuwe huis? Misschien weet u al precies hoe het eruit 
moet gaan zien... Of bent u op zoek naar advies? Eén ding kunt u met een nieuwe 
woning altijd gebruiken: inspiratie. Een plek waar u de nieuwste trends kunt zien en 
terecht kunt voor goede raad. 

DIT IS WOON-
INSPIRATIE
In de showroom van ReadyforLiving 

in Lelystad, Woon-inspiratie, vind u 

alles onder één dak: keukens, sanitair, 

tegels, deuren, vloerafwerking, 

wandafwerking, raamdecoratie en 

maatwerkkasten. 

U kunt hier alles voor uw 
droomhuis uitzoeken. 

 Woonexperts om mee te sparren
  Keukens, werkbladen en 
keukenapparatuur
 SieMatic Boutique
  Modelwoning van ReadyforLiving 
(schaal 1:1)
  Modelbadkamers, sanitair en 
tegelwerk 
 Vloeren 
 Wandafwerking
 Deuren
 Raamdecoratie
 Maatwerkkasten 
 Specials 
  Eén aanspreekpunt, voor- en na 
oplevering
  Alles onder één dak: dat scheelt 
veel tijd!
 Woonklaar bij oplevering

DE MERKEN  
VAN  
WOON-
INSPIRATIE 
Wij werken onder andere met de 
volgende partners: 
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KLEUREN
&TRENDS 
2021-
2022
BIJ WOON-INSPIRATIE

KOM 
MATERIALEN 
MATCHEN  
IN ONZE 
STALENKAMER

In 2021 zien we veel tinten 
bruin: bijvoorbeeld een 
mooie zandtint op een 

wand en andere bruin-
variaties door de rest van 

de ruimte, ingetogen en 
warm.

In het interieur: ronde 
vormen en natuurlijke 

materialen zoals rotan en 
bamboe. Droogbloemen 

zijn weer helemaal in, net 
als zwart-witte tekeningen 

aan de muur.



WOON
EXPERTS 
OM MEE TE 
SPARREN
Het team van Woon-inspiratie heeft jarenlange 
ervaring met het woonklaar opleveren van woningen. 
Zij zijn expert op een bepaald onderdeel (bijvoorbeeld 
keukens of sanitair) en kunnen u goed advies geven 
over techniek en trends. Samen met hen maakt u uw 
eigen droomhuis. 

Tijdens een afspraak met ons team - waarvoor ruim 
de tijd wordt genomen - bekijkt u de mogelijkheden en 
creëert u samen een geweldige plek om te wonen. 

Wees welkom! 

Ch
ris

Barry

M
aarten

Richard

M
ar

ce
l

Jo
al

y
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SIEMATIC BOUTIQUE
Woon-inspiratie heeft een eigen SieMatic 

Boutique. Het bekende Duitse keukenmerk, 

sinds 1929 actief in het bouwen van de 

mooiste keukenmeubels, werkt vanuit drie 

lifestyles: Pure, Urban en Classic. 

In de visie van SieMatic is een keuken 

integraal onderdeel van het interieur van 

uw huis. In haar ontwerpfilosofie biedt zij 

allerlei handvatten, onder andere in de 

vorm van materialen, om een keuken een 

mooi meubel te laten zijnin uw living. 

KEUKENS, WERKBLADEN EN 
KEUKENAPPARATUUR
Op de begane grond is er inspiratie op 

het gebied van keukens, werkbladen en 

keukenapparatuur. Er staan verschillende 

keukenopstellingen die op te plaatsen 

zijn in bijna iedere ontwikkeling van 

ReadyforLiving: rechte keukens maar 

ook keukens met een gezellig eiland. We 

maken een plek passend bij uw smaak en 

uw manier van leven. 

Samen met onze keukenexpert kunt u kijken 

naar tientallen fronten en fraaie werkbladen: 

graniet of robuust beton… U kunt matchen 

in onze stalenruimte. In de keukenshowroom 

ziet u verschillende trends. Bijvoorbeeld een 

gave, matzwarte keuken. 

Verder: de nieuwste inbouwapparatuur 

en Quooker kokend water kranen: nu ook 

beschikbaar met gezuiverd, gekoeld en 

bruisend water.

Op zoek naar Keuken-inspiratie?
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MODELWONING  
VAN READYFORLIVING 
SCHAAL 1:1
Hoe breed is mijn woonkamer? Hoe ziet die 
wandafwerking eruit? Wat voor ramen krijg ik…  
Veel vragen van kopers van een nieuwbouw-
woning kunnen we beantwoorden in de 
modelwoning van ReadyforLiving die wij  
op ware grootte hebben gebouwd in 
onze showroom Woon-inspiratie.

INSPIRATIE 
VOOR IN 

DE BADKAMER

MODELBADKAMERS, 
SANITAIR EN TEGELWERK
Bij Woon-inspiratie staan meerdere volledige 

badkameropstellingen conform de laatste trends. De 

maatvoering wordt vaak gebruikt in woningen van 

ReadyforLiving, ook is de optionele vergroting van de 

badkamer goed te zien. 

In een gesprek met onze sanitair- en tegelwerkexpert kunt 

u een volledige badkamer met bijbehorende accessoires 

uitzoeken. We werken met merken als RAK ceramics, 

Hansgrohe-kranen en sanitair van Villeroy & Boch. 

Onze laatste inspiratie: prachtige ‘panelen’ in keramisch 

materiaal met prints van diverse natuursteen. 

Onderhoudsarm en geweldig mooi!
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VLOEREN 
Kwaliteit in parket, PVC, laminaat en tegels bij Woon-inspiratie. We verkopen vloeren van 

diverse bekende merken, waaronder Homeline van Intertap. De vloeren worden bij een 

ReadyforLiving-woning altijd afgewerkt met een fraaie, hoge plint. In de showroom kiest u 

uw finish en bepaalt u daarmee een groot deel van de sfeer in uw nieuwe huis.  

Boven en beneden een andere vloer? Ook dat is mogelijk!

WAND- EN 
PLAFONDAFWERKING

In onze showroom kunt u verschillende wand- en 

plafondafwerkingen bekijken, zoals Brander Briljant- en 

Brander Diamant spuitwerk en glad stucwerk. Woon-

inspiratie verzorgd de wandafwerking en eventuele 

plafondafwerking voor uw nieuwbouwwoning van 

ReadyforLiving. 

DEUREN
Wij voeren een prachtige collectie binnendeuren van 

Svedex: modern en klassiek. Ontdek ook prachtige, 

industriële ‘taatsdeuren’ als mooie toegang voor uw 

nieuwe woonkamer.
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MAATWERK 
KASTEN

Kasten op maat. Met de juiste 

indeling en hoeveelheid laden. 

Extra bergruimte is één van 

de meest gehoorde wensen 

van woningbezitters. Laat u 

inspireren door de kleuren en 

mogelijkheden…

   ÉÉN AANSPREEKPUNT, 
VOOR- EN NA OPLEVERING 

Woon-inspiratie is het aanspreekpunt 

van kopers van een ReadyforLiving-

woning. Samen met de experts 

maakt u uw droomhuis. Er is één 

partij waarmee u contact heeft 

gedurende het uitzoeken, realisatie 

en nazorg. Service verloopt via de 

merkleveranciers of Woon-inspiratie

DE VOORDELEN
VAN WOON-

INSPIRATIE
DE SHOWROOM 

VAN READYFORLIVING

RAAMDECORATIE
Rolgordijnen, houten jaloezieën, overgordijnen, 

in betweens en roman blinds… In onze bece-

corner kunt u uw raamdecoratie uitzoeken. Wij 

zorgen dat het volledig naar uw keuze hangt bij 

oplevering van de woning.

In basis worden bij uw woning in betweens en 

rolgordijnen toegepast, die kunt u ook in de 

showroom komen bekijken.

Gesprek over uw
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   ALLES ONDER ÉÉN DAK:  
DAT SCHEELT VEEL TIJD!

Bij veel nieuwbouwprojecten is er een aparte 

keukenleverancier, sanitairleverancier 

en tegelhandel. Er moeten meerdere 

showrooms worden bezocht. 

Bij Woon-inspiratie is alles onder één dak en 

in verschillende prijsklassen. 

 

Afspraken worden gecombineerd om voor 

u een efficiënt mogelijke reis richting uw 

nieuwe thuis te maken: dat scheelt allemaal 

veel tijd.

   WOONKLAAR BIJ 
OPLEVERING

Woon-inspiratie zorgt samen met 

ReadyforLiving dat het huis - zoals de 

naam al zegt - klaar is om te wonen 

bij oplevering. Alles wat is uitgezocht 

bij Woon-inspiratie is in de woning 

aangebracht voordat u de sleutel 

krijgt. Geen tijd kwijt aan klussen, u 

kunt direct verhuizen. Fijn!

SPECIALS

Heb u bijzondere wensen 
zoals airconditioning of een 

open haard? Woon-inspiratie 
heeft een groot netwerk 

van specialisten die zij kan 
inschakelen om dit ook voor 

oplevering te realiseren. 

DE KOFFIE STAAT KLAAR! 

Of wilt u liever thee? Of een frisje. 
Wij staan klaar om u te helpen 

bij Woon-inspiratie! Op afspraak, 
zodat we alle aandacht voor u 

hebben. Laat u inspireren!

ALLES VOOR UW 
DROOMHUIS!

Schoepenweg 59A, 8243 PX Lelystad
Telefoon: 0320-748940, E-mail: info@woon-inspiratie.nl 

WOON-
INSPIRATIE 
GAAT U VOLLEDIG 
ONTZORGEN…
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BIJ HET VASTSTELLEN VAN 
DE VERKOOPPRIJS VAN DE 
RIJWONINGEN VAN HET PROJECT 
LIVING IN ABBENES IS GEREKEND 
MET:

+  een complete luxe keuken met 
inbouwapparatuur, Quooker en 
granieten werkblad - naar keuze van de 
koper

+  badkamer en toilet met royaal 
tegelwerk, o.a. 30×60 cm op de 
wand en 60×60 cm op de vloer - naar 
keuze van de koper

+  Villeroy & Boch Architectura-sanitair 
en kranen van hansgrohe

+  Easydrain

+  handdoekradiator

+  laminaatvloer met witte MDF-plint 
op de begane grond en eerste 
verdieping - naar keuze van de koper

+  wandafwerking met een fijne korrel 
op de begane grond en eerste 
verdieping 

+  raamdecoratie op de begane grond 
en eerste verdieping (en tweede 
verdieping bij bouwnummer 2 en 5) 

Alles te bekijken en uit te zoeken bij onze 
showroom Woon-inspiratie.

BIJ HET VASTSTELLEN VAN DE 
KOOPSOM VAN DE TWEE-
ONDER-ÉÉN-KAPWONINGEN IS 
GEREKEND MET:

+  een complete luxe keuken met 
inbouwapparatuur, Quooker en 
granieten werkblad - naar keuze van 
de koper

+  badkamer en toilet met royaal 
tegelwerk, o.a. 30×60 cm op de 
wand en 60×60 cm op de vloer - 
naar keuze van de koper

+  Villeroy &amp; Boch Architectura-
sanitair en kranen van hansgrohe

+  Easydrain

+  handdoekradiator

+  visgraat PVC-vloer met witte MDF-
plint op de begane grond - naar keuze 
van de koper

+  laminaatvloer met witte MDF-plint 
op de eerste verdieping - naar keuze 
van de koper

+  wandafwerking in glad 
scanbehang op de begane grond

+  wandafwerking met een fijne 
korrel op de eerste- en tweede 
verdieping

+  raamdecoratie op de begane grond 
en eerste verdieping

Alle binnenafwerking kun je uitzoeken bij 
Woon-inspiratie.

WOON
KLAAR 
BIJ OPLEVERING
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REFERENTIES LUXE BINNENAFWERKING 
READYFORLIVING DOOR WOON-INSPIRATIE

Raak geïnspireerd door deze woonklare  
ReadyforLiving-woningen 

REFERENTIES



WOONTREND

BLACK.
Een bekende stylist zei ooit: ‘wit is de kleur van de jeugd, als je volwassen bent maakt 
je je huis zwart’. Het jaar 2021 lijkt dan een volwassen jaar, want zwart is een kleur 
die je heel veel terugziet. Stemmig, sfeervol en chique. In een mooie mix van mat en 
glans. 

KITCHEN.
Raak geïnspireerd door onze zwarte 
keukens: in hout, mat- en hoogglans 
zwart. 

BATHROOM.
Wit sanitair met matzwarte kranen. Of 
zwart sanitair met witte kranen. Een spel 
van contrast.
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We zien het steeds vaker: zwarte 
kranen, zwarte wasbakken.

QUOOKER.
Ook de Quooker kokend-waterkraan, 
standaard toegepast in het project in 
Abbenes, is beschikbaar in chique zwart.

DOORS.
Deze fraaie zwarte industriële 
deuren zijn optioneel bij LIVING IN 
ABBENES. 

DISCLAIMER
Deze verkoopdocumentatie is met de grootste zorg samengesteld, toch is het mogelijk dat er 
iets niet correct staat omschreven. Dit is een informatieve brochure, geen verkoopstuk. Officiële 
verkooptekeningen, technische omschrijving en materiaalstaat zijn leidend. Aan deze documentatie 
kunnen geen rechten worden ontleend. Gebruik van deze documentatie, of delen ervan, alleen in 
geval van toestemming door ReadyforLiving.
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ReadyforLiving
Concertgebouwplein 14
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020 235 8800
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Hier Makelaars
Venneperhof 3
2151 AW Nieuw-Vennep
0252 629 600
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