WOONKLAAR BIJ
		
OPLEVERING.

Een ReadyforLiving-woning is bij oplevering
‘klaar om te wonen’. Kopers van een door
ReadyforLiving ontwikkelde woningen 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 alle luxe binnenafwerking,
zijn volledig hypothecair financierbaar.
Wij proberen onze kopers volledig
te ontzorgen.
ARE YOU READYFORLIVING?

TOWNHOUSES
IN HET SPIEGEL.
3 geschakelde, turnkey villa’s aan de Nieuwe Spiegelstraat in
Bussum. Robuuste huizen met een woonkeuken, voorzien van alle
luxe binnenafwerking die je je kunt wensen. Vlakbij goede scholen,
station en snelweg, de hei, mooie terrassen en winkels. Een heel
fijne plek om te wonen.
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HOTSPOTS
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Bussum wordt een steeds leukere woonplek. Er zijn veel
goede restaurants, koffietentjes en terrassen. Zowel in het
Oude Dorp als op de Spiegelstraat, beiden op een paar
minuten lopen van de Bensdorp Townhouses, zijn mooie
boutiques en winkels. Opvallend zijn de vele lokale
ondernemers.
Ga je een paar minuten verder, bijvoorbeeld op de fiets,
vinden we de prachtige Gooise natuur: heide, bossen en
water. Verder in de directe omgeving: de mooie dorpen
Laren en Blaricum, Naarden Vesting en het strand van
Muiderberg.

Kickboxing Institute

1

Je hoeft niet ver met je bokshandschoenen.
Het Kickboxing Insitute, een boutique gym,
zit ook aan de Nieuwe Spiegelstraat. Hier kun
je kickboksen in groepsverband, met je eigen
groep of individueel getraind worden.
www.kickboxing-institute.nl

2

BENSDORP
TOWNHOUSES

Drie geschakelde turnkey villa's aan
de Nieuwe Spiegelstraat: de Bensdorp
Townhouses.
www.readyforliving.nl
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Kapelstraat

2

De Kapelstraat is dé horeca- en
terrasstraat van het dorp. Hier zijn onder
andere Trev’s Soep- en Smullokaal,
Soigné (met Michelinster), Café Goesting
en Nobel. Van april tot en met oktober
staan de terrassen buiten en wordt
de straat regelmatig afgesloten voor
autoverkeer - zodat één groot terras
ontstaat. Ook hier veel kleine, lokale
ondernemers.

DE LEUKSTE
PLEKKEN VAN BUSSUM.
Spiegelstraat

3

3

Een straat voor de dagelijkse boodschappen:
met een goede traiteur, wijnhandel, bakker,
stomerij en bloemenwinkel, maar ook toffe
kledingwinkels, mooie woonaccessoires,
sieraden en cadeaus. Voor een glas wijn of
een koffietje kun je stoppen bij Knus.
www.bestofwines.nl
www.eindeloosbloemen.nl
www.biekbussum.nl
www.marleenrameckers.nl
www.luxuryzone.nl

Bussumerheide
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Heerlijk uitwaaien op dit 160 hectare grote heidegebied. In
deze omgeving kun je prachtig mountainbiken of hardlopen.
Bij paviljoen Heidezicht kun je ook genieten van een
appeltaartje op het terras. De Bussumerheide is onderdeel
van het 2300 hectare grote Goois Natuurreservaat.

Boekhandel
Los
Neuzen in een grote
boekhandel: fijne
literatuur voor op
vakantie, verse kranten
en internationale
tijdschriften… Een
goede invulling voor
de zaterdagochtend.
Boekhandel Los ligt aan
de Nassaulaan.

The Breakfast Club

6

In de ochtend toe aan een ‘stads’ ontbijt? Buttermilk pancakes,
Eggs Benedict, een goede koffie (van Lot61), verse sap en
yoghurt met fruit? Zoek niet verder! Na vijf Breakfast Clubs
in Amsterdam volgde een vestiging in Bussum… Not only for
Breakfast, maar ook lunch en borrel. Nieuw aan de Brinklaan.
www.thebreakfastclub.nl
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Bensdorp en
Het Spiegel

BENSDORP
Op deze plek maakte de n.v. ‘Hollandse
Cacao- en Chocoladefabriek v/h Bensdorp’
tussen 1866 en 2000 chocolade.
Twintig jaar geleden werd de locatie
gesloten en vanaf 2017 getransformeerd
naar een hoogwaardig woon- en
werkgebied.
De Bensdorp Townhouses vormen het
sluitstuk van deze ontwikkeling.
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BENSDORP &
HET SPIEGEL
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BENSDORP &
HET SPIEGEL

HET SPIEGEL
Villapark Het Spiegel (ook wel het
Spieghel genoemd) ontstond tussen 1874
en 1940. Het Bussumse gebied bestaat uit
een aaneenschakeling van verschillende
kleine villagebiedjes rond een historisch
zandpadenpatroon.
Het Spiegel is in juli 2007 aangewezen als
rijksbeschermd dorpsgezicht.
De Bensdorp Townhouses, aan de Nieuwe
Spiegelstraat, liggen aan de rand van Het
Spiegel.
08
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LOCATIE

VLAKBIJ
VOORZIENINGEN
De Bensdorp Townhouses komen aan de rand de mooie woonwijk
Het Spiegel in Bussum, aan de Nieuwe Spiegelstraat, ongeveer ter
hoogte van de splitsing met de Nieuwe Hilversumseweg. De drie
geschakelde villa’s vormen het sluitstuk van de herontwikkeling
van het voormalige terrein van de Bensdorp Cacaofabriek naar
een mooie, stoere woonbuurt. De woningen liggen vlakbij het
gemoedelijke centrum van Bussum, met fijne winkels en mooie
terrassen, en bij de stations Naarden-Bussum en Bussum-Zuid.

Bereikbaarheid
Bussum is door haar twee treinstations
al jaren een geliefde woonplek in ’t
Gooi. Vanaf Naarden-Bussum, op 5
minuten fietsen van de bouwlocatie, is
het 24 treinminuten naar Amsterdam
CS en 29 minuten naar de Zuidas.
Schiphol is in circa 35 minuten en
Utrecht in 23 minuten te bereiken met
de trein.
Het fijne centrum van Bussum is in een
paar minuten lopen te bereiken. Ook
sta je binnen 10 minuten met de fiets
middenin de natuur, bijvoorbeeld op
de Bussumerheide.
Binnen enkele minuten ben je vanaf de
bouwlocatie op de snelweg A1, N524
richting Hilversum of N236 richting
Diemen.
Zo in de natuur, zo in de stad…
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VOGELVLUCHT
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TOWNHOUSES.
Een woonkeuken op de begane grond met een patiotuin, een living met balkon
op de eerste verdieping. Een optimale indeling met heel veel gebruiksruimte.
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Kavelmaten zijn circamaten
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226 m2

SITUERING

WONEN IN
BUSSUM.
De Bensdorp Townhouses zijn de laatste
ontwikkeling op de Bensdorplocatie aan de
rand van Het Spiegel in Bussum. De drie
huizen komen aan de Nieuwe Spiegelstraat,
ongeveer ter hoogte van de afbuiging
van de Nieuwe Hilversumseweg. Stoere
architectuur in rood-bruine baksteen met
grote raampartijen, parkeergelegenheid op
eigen terrein.
KWALITEIT

De huizen hebben van binnen en buiten een zeer hoge kwaliteit
van afwerking, met aandacht voor kozijnen, een mooie indeling
en luxe binnenafwerking met o.a. een mooie parketvloer en een
SieMatic keuken met inbouwapparatuur van Gaggenau.

WOONKEUKEN EN WERKEN AAN HUIS

De plattegrond past bij de lifestyle anno nu: met een woonkeuken
met kookeiland en een kantoor aan huis.

Luxe
woonklaar bij
oplevering

Kopers van een Bensdorp Townhouse worden volledig
ontzorgd. Door ReadyforLiving worden de huizen woonklaar
opgeleverd: inclusief onder andere een SieMatic-keuken
met een Quooker en inbouwapparatuur van Gaggenau,
een complete luxe badkamer, raamdecoratie, eikenhouten
visgraatvloer en gladde plafond- en wandafwerking.
Al deze luxe binnenafwerking kun je uitzoeken bij onze
showroom Woon-inspiratie en maakt deel uit van de
koopsom. Lees meer over de binnenafwerking vanaf pagina
38.
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ARCHITECT
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Lolke Wijtsma

TOWNHOUSE
1
woning: 191 m | kavel: 241 m

‘Inspiratie
vond ik in de
architectuur
van Dudok en
de robuuste
gebouwen van
Bensdorp’

241 m2
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ARTIST IMPRESSIE

Woonkeuken
als hart van het huis
Een heerlijk leefhuis, dat is een goede samenvatting voor deze
geschakelde villa. Parkeergelegenheid voor twee auto’s op eigen
terrein, een L-vormige woonkeuken (36 m²) met een kookeiland
direct aan de patiotuin, een home office, grote living met dakterras
en een master bedroom met walk-in-closet… Een gezinshuis met 3
slaapkamers, vlakbij de natuur, Gooise reuring en Amsterdam.
Hart van het huis vormt de woonkeuken: een eiland waar de kinderen
een kopje thee drinken na school en waar je een lekker glas wijn
inschenkt voor vrienden.
Dit huis van 191 m² komt op een kavel van 241 m². Het townhouse is
compleet woonklaar bij oplevering, inclusief luxe keuken, badkamer,
vloer, wand- en plafondafwerking en raamdecoratie.

+ fors familiehuis
+ werken aan huis mogelijk
+ compleet woonklaar
+ bij oplevering
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BINNENKIJKEN
BEGANE GROND
De begane grond van Townhouse 1 bestaat uit
een L-vormige woonkeuken. De keuken is van
SieMatic en wordt uitgevoerd in mat of similaque.
Deze bestaat uit een kastenwand en een eiland.
De inbouwapparatuur is van Gaggenau en de
keuken wordt voorzien van een Quooker.
Aan de tuinzijde is er ruimte in de open keuken
voor een grote eettafel. De patiotuin (veilig en
omheind buitenspelen) geeft het gevoel van een
buitenkamer.
Op de begane grond is verder een groot
'home office' waar je goed kunt thuiswerken

GARAGE?

Optioneel kan het
'home office' ook
een garage worden.
Laat je informeren
over alle alternatieve
indelingsmogelijkheden.

018

en afspraken kunt ontvangen. Deze ruimte
is voorzien van grote raampartijen richting
voorzijde en patiotuin.
De inpandige berging, met aansluiting voor
wasapparatuur, is zowel vanuit de hal als vanaf
buiten bereikbaar.
De begane grond wordt voorzien van gladde
wand- en plafondafwerking. Inbetweens aan
de achtergevel en rolgordijnen op de overige
ramen. Op de vloer komt een eikenhouten
visgraatparketvloer, finish uit te zoeken door de
koper.

JOUW EILAND

In de SieMatic Boutique van Wooninspiratie zoek je een mooie eilandkeuken
uit, volledig passend bij jouw 'way of life'.
Een wijnklimaatkast? Een breakfast bar?
De keukenexpert gaat graag samen met je
ontwerpen.

Er zijn veel hoogwaardige materialen
voor de keuken mogelijk - er is gerekend
met Simi-laque - maar bijvoorbeeld een
combinatie van hout of roestvrijstaal is
ook mogelijk.
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EERSTE VERDIEPING
Op de eerste verdieping, te bereiken vanaf de trap in de
woonkeuken, bevindt zich de royale living van circa 54 m2.
Opvallend in deze ruimte zijn de grote, verdiepinghoge
raampartijen. Net als in de rest van de woning komt hier een
eiken visgraatparketvloer. De wanden en plafonds worden
glad afgewerkt.
Het dakterras is vanuit de
living te bereiken.
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BINNENKIJKEN

TWEEDE VERDIEPING
De tweede verdieping bestaat
uit drie slaapkamers, een
complete luxe badkamer,
separaat toilet en een
techniekruimte.
De royale masterbedroom
heeft voldoende ruimte voor
een goede walk-in-closet.

De compacte badkamer
wordt luxe afgewerkt, met
o.a. een wastafelmeubel,
visgraattegels (handvorm)
tegen de achterwand van de
douche, 60×60 cm tegels op
de vloer, 30×60 cm tegels op
de wand en fraaie zwarte
kranen.

Net als in de rest van het
huis: een eikenhouten
visgraatvloer, gladde wanden
en plafonds en raamdecoratie.
Alles aangebracht bij
oplevering van het huis.

Wil je een heel andere stijl
badkamer? Dat kan! Laat
je inspireren bij Wooninspiratie.

021

LIVING.

Op de eerste verdieping van de townhouses is een grote
living van circa 54 m² met een dakterras.
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BINNENKIJKEN

023
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Lolke Wijtsma

TOWNHOUSE
2
woning: 191 m | kavel: 152 m

‘Veel glas op de
eerste verdieping:
een lichte living’
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152 m2

ARTIST IMPRESSIE

Speelse plattegrond,
de ruimte die je zoekt
Dit huis heeft een speelse plattegrond: woonkeuken (voorzien van SieMatic
kookeiland) met een aparte eetkamer aan een patiotuin, home office, royale
living op de eerste verdieping met een dakterras en op de tweede verdieping
drie slaapkamers en een luxe badkamer. Een goed gezinshuis met veel ruimte
op de plekken waar je die door de dag heen gebruikt: dus niet weggestopt op
de slaap- en zolderverdieping - zoals vaak bij oudere huizen in deze buurt.
Op eigen terrein bevinden zich twee parkeerplekken.
Dit prachtige nieuwbouwhuis - voorzien van alle luxe binnenafwerking bij
oplevering - ligt op loopafstand van de sportschool, de terrassen in het leuke
centrum van Bussum en de prachtige Gooise natuur. Alles op zo’n 20 minuten
afstand van Amsterdam.

+ woonkeuken
+ robuuste architectuur
+ kantoor aan huis
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BINNENKIJKEN

BEGANE GROND
Op de begane grond is een hoofdrol weggelegd
voor de woonkeuken: de L-vormige ruimte
bestaat uit een kookeiland en een kastenwand
van SieMatic aan de voorzijde. De keuken is
voorzien van inbouwapparatuur van Gaggenau.
The best of the best. Uiteraard is de keuken
voorzien van een Quooker.
Direct aan de keuken is een patiotuin en een
'home office'. Het kantoor aan huis is groot
genoeg om twee goede werkplekken in te
richten. Deze ruimte zou ook een prachtige
eetkamer kunnen zijn.
Aan de voorzijde van het huis is een berging
met aansluiting voor wasapparatuur. Deze
berging is ook van buiten te bereiken: handig
voor de fietsen.
Als onderdeel van de koopsom komt op de
vloer door de gehele woning een eikenhouten
visgraatparketvloer. De wanden en plafonds
worden glad afgewerkt. Aan de achtergevel
komen inbetweens en op de overige ramen
rolgordijnen.
Het huis is woonklaar, naar smaak van de
koper, bij oplevering.
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HOME OFFICE

Op de begane grond is een fijn kantoor aan huis. Niet met een laptop
en je papieren aan de keukentafel, maar een volwaardige werkplek.
Waar je je spullen kan laten liggen, en na een dag werk de deur kunt
dichttrekken...

Alle ruimte voor een fijne
wijnklimaatkast in jouw
SieMatic-keuken...
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EERSTE VERDIEPING
Via een trap vanuit de woonkeuken bereik je
de eerste verdieping. Een grote ruimte van
54 m2 met grote raampartijen. Hier brengen
we witte inbetweens aan als raamdecoratie:
luchtig en transparant. De living biedt alle
ruimte voor een grote bank op een groot
kleed, stoelen, een mooie kast en een groot
scherm. Een fijne ruimte om te relaxen.
Ook hier: gladde wanden en een visgraatvloer.
Direct aan de living: een fijn dakterras van
18,5 m2. Plek genoeg voor een grote tafel en
buitenkeuken.
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BINNENKIJKEN

TWEEDE VERDIEPING
Op de slaapverdieping zijn drie
slaapkamers, een techniekruimte,
separate wc en luxe badkamer.
De masterbedroom kan voorzien
worden van een walk-in-closet. De
badkamer is zeer luxe afgewerkt anno
nu: zwarte kranen en visgraattegels op
de wand achter de douche. De ruimte
wordt voorzien van 60×60 cm tegels
op de vloer, 30×60 cm op de wand, een

Easydrain, handdoekradiator en een
wastafelmeubel. Kopers zoeken zelf
hun badkamer uit bij onze showroom
Woon-inspiratie, iets heel anders is ook
mogelijk.
De ruimtes worden net als in de rest van
het huis volledig afgewerkt: rolgordijnen,
gladde wanden en plafonds en een
parketvloer. Het huis is dus woonklaar bij
oplevering.
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Lolke Wijtsma

2
2

ARCHITECT

TOWNHOUSE
3
woning: 191 m | kavel: 226 m

‘Twee volledige
leefverdiepingen,
dat maakt dit
huis uniek’
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226 m2

ARTIST IMPRESSIE

Hoekvilla
Het derde townhouse is het laatste huis van de Bensdorp-ontwikkeling. Deze
hoekvilla pakt net als Townhouse 1 extra breedte door de uitbouw en het
balkon aan de zijkant. De townhouses hebben twee volledige leefverdiepingen
met een woonkamer, woonkeuken en kantoor: het ruimtegebruik is optimaal.
Vanuit de living op de eerste verdieping is er mooi zicht op de Nieuwe
Hilversumseweg.
Het huis heeft twee parkeerplaatsen op eigen terrein.
Als onderdeel van de koopsom kan de koper zelf luxe binnenafwerking
uitzoeken bij Woon-inspiratie. Gerekend is met een SieMatic-keuken met
Quooker en inbouwapparatuur van Gaggenau, een complete luxe badkamer,
visgraatparketvloer, gladde wanden en plafonds en raamdecoratie door het
gehele huis.

+ dakterras
+ luxe woonklaar
+ bij oplevering
+ home office
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BINNENKIJKEN
BEGANE GROND
Centraal op de begane grond ligt de royale,
L-vormige, woonkeuken: alle ruimte voor
je gezin. De keuken van SieMatic bestaat uit
een grote kastenwand met daarin ovens en
koelapparatuur van Gaggenau en een kookeiland.
Op het eiland komt ook een Quooker. De keuken
is groot genoeg voor een mooie lange tafel met
veel stoelen. Parallel aan de keuken en de uitbouw
loopt een lange patiotuin: 3.60 meter breed en
bijna 14 meter lang. Direct aan de keuken bevindt
zich het home office van circa 16 m2. Een aparte
ruimte om goed thuis te kunnen werken met
grote ramen aan twee kanten.
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Op de begane grond is ook een berging met
aansluiting voor wasapparatuur. Deze berging is
zowel van buiten als van binnen bereikbaar.
Optioneel is een garage mogelijk.
De gehele woning wordt voorzien van een mooie
visgraatparketvloer, gladde wanden en plafonds
en raamdecoratie: inbetweens en rolgordijnen.

HEERLIJK LANG TAFELEN

De woonkeuken heeft alle ruimte om veel familie of vrienden
uit te nodigen.

Jouw keuken: individueel design door SieMatic.

033

EERSTE VERDIEPING
De mooie living van circa 54 m2, bereikbaar
vanuit de woonkeuken, biedt een fraai uitzicht
over de Nieuwe Hilversumseweg. De ruimte
heeft grote raampartijen die worden voorzien
van transparante gordijnen: in betweens. Er is
genoeg plek voor één of meerdere zithoeken.
Ook op deze verdieping komt een prachtige
eiken visgraatvloer.
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BINNENKIJKEN

TWEEDE VERDIEPING
De tweede verdieping bestaat uit drie
slaapkamers, een complete luxe badkamer,
een separaat toilet en een techniekruimte.
Andere indelingen zijn optioneel mogelijk.
De masterbedroom biedt voldoende ruimte
om een prachtige inloopkast te maken. De
luxe badkamer wordt voorzien van royaal
tegelwerk (o.a. 60×60 cm op de vloer, 30×60
op de wand en visgraattegels (handvorm)
achter de douche), zwarte kranen en een
wastafelmeubel.
Ook op deze verdieping: gladde wanden
en plafonds, raamdecoratie en een mooie
parketvloer. Volledig woonklaar bij
oplevering.

Optioneel: stel je eigen
LoooX-wastafelmeubel
samen bij Woon-inspiratie
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De Bensdorp Townhouses zijn ‘one of
a kind’ en worden zeer hoogwaardig
afgewerkt als onderdeel van de koopsom.
Als koper van een townhouse ga je samen
met de woonexperts van showroom Wooninspiratie jouw huis volledig samenstellen.
Al jouw keuzes zijn aangebracht in de woning
bij oplevering. Direct verhuizen is dus mogelijk.
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LUXE BINNEN
AFWERKING
NAAR
SMAAK VAN
DE KOPER

KEUKEN

SANITAIR

+ SieMatic keuken met eiland en
kastenwand

+ Villeroy & Boch

+ Gaggenau combimagenetron oven
200-serie

BADKAMER
+ Zwarte kranen

+ Gaggenau inductiekookplaat

+ Vloertegelwerk: 60×60 cm

+ Gaggenau afzuigkap

+ Wandtegelwerk: 30×60 cm en
accenttegels in handvorm, visgraat,
op de wand

+ Gaggenau koel-vriescombinatie
+ Gaggenau vaatwasser
+ Quooker

+ Wastafelmeubel
+ Easydrain

WAND & PLAFOND

+ Handdoekradiator

+ Gladde wanden en plafonds door
de gehele woning

ELEKTRA
+ Gira systeem 3000

VLOER
+ Eikenhouten visgraatparket, finish
naar keuze, door de gehele woning

TUIN
+ Paden en terrassen voorzien van
50×50 betontegels

RAAMDECORATIE

+ Oprit voorzien van ‘grastegels’

+ Inbetweens (transparante gordijnen)
in de kleur wit bij de verdiepinghoge
ramen

+ Beukenhaag (60 cm) aan de
voorzijde

+ Rolgordijnen in de kleur wit bij de
normale ramen

+ Hedera begroeide hekken aan de
achterzijde, voorzien van een poort

KLUSJESMAN
+ ReadyforLiving-klusjesman voor een
halve dag - na oplevering van de
woning
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LUXE BINNENAFWERKING: KEUKEN

SieMatic ziet de
keuken als een
meubel in de
ruimte, precies
passend bij jouw
manier van leven.
In de townhouses
komt een mooie
kastenwand met
apparatuur van
Gaggenau en een
eiland om te spoelen
en te koken.
038

de keuken
nieuw geïnterpreteerd
Sinds 1929 behoort SieMatic tot de top van
de Duitse keukenbouwers. Kenmerkend zijn
hoogwaardige materialen en een gedegen
opbouw van de kasten: corpus en scharnieren.
Dit zorgt voor een lange levensduur.
Individueel keukendesign staat centraal: een
keuken die past bij jouw gebruik. Koken,
borrelen, feestjes…

Een mooi keukenmeubel dat ondergeschikt is
aan de omgeving - of juist opvalt - compleet
naar wens van de bewoner.
In de SieMatic Boutique van Wooninspiratie kun je jouw droomkeuken volledig
samenstellen.
www.siematic.com
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LUXE BINNENAFWERKING: KEUKEN
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art of
the kitchen
Voor de woonkeuken
in de Bensdorp
Townhouses stellen we
een prachtige combinatie
voor: keukenmeubels
van SieMatic en
inbouwapparatuur uit de
Gaggenau 200-serie.
Gaggenau biedt de mooiste ovens,
kookplaten, koelkasten en vaatwassers
gemaakt van hoogwaardige materialen zoals
roestvrijstaal en aluminium. Het design is
architectonisch: strakke lijnen, mooie displays,
weinig knoppen.
De ovens uit de 200-serie die we in Bussum
willen toepassen worden op een fraaie
manier vlak in de wand geïntegreerd. Ze
zijn voorzien van solide roestvrijstalen
bedieningsknoppen en een TFT-display. De
bakoven kan op 13 bakmethoden tot 300
graden Celsius worden geregeld. Optioneel
zijn bereidingen op de pizzasteen. Samen
met naastgelegen apparatuur (bijvoorbeeld
een optionele ingebouwde koffiemachine)
geven ze een fraai beeld in de kastenwand.
Veel Gaggenau inbouwapparatuur
(afwasmachine, ovens) werken via de
HomeConnect app. Zo kun je op afstand,
conform jouw instellingen, apparatuur indien
gewenst activeren.
Kwaliteit laat zich ook tonen in de constructie
van scharnieren, de samenkomst van degelijk
en subtiel dichtdoen van een deur: perfectie.
www.gaggenau.nl
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LUXE BINNENAFWERKING: INSTALLATIES

Alles
bedienbaar…
De Bensdorp Townhouses worden uitgevoerd met
het Gira Systeem 3000. Deze slimme schakelaars
en stopcontacten zijn uitbreidbaar met slimmere
opzetstukken waarde je je verlichting en screens kunt
bedienen met je smartphone. Dit is bijvoorbeeld
ook bedienbaar van buiten de woning (vanaf je
vakantieadres). Het systeem biedt de mogelijkheid
om ‘scenes’ te maken die aanwezigheid in de woning
simuleren: wel zo veilig.

Duurzaam,
comfortabel &
gezond
De townhouses worden onder andere voorzien van lage
temperatuur vloerverwarming, CO²-gestuurde ventilatie
en PV-panelen. Zo zijn de huizen niet alleen duurzaam
maar ook heel comfortabel. Vloerverwarming zorgt voor
een gezond binnenklimaat.
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LUXE BINNENAFWERKING: VLOEREN, WANDEN & PLAFONDS

‘Precies
zoals we
het thuis
hebben…’
Bij de Bensdorp Townhouses hebben de
ontwikkelaars gedacht: ‘we willen het precies
zoals we het thuis hebben’: de beste keuken,
de beste apparatuur… Die lijn is doorgezet
bij de vloeren: een mooie, eiken visgraat
parketvloer op alle verdiepingen. Voorzien
van een fraaie hoge MDF-plint. De finish kan
door de koper zelf worden uitgezocht.

De wanden en plafonds zijn bij oplevering
glad afgewerkt: een prachtig fris beeld in jouw
nieuwe townhouse.
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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 WOONINSPIRATIE

DE MERKEN
VAN
WOONINSPIRATIE
Wij werken onder andere met de
volgende partners:
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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

KLEUREN
&TRENDS
20212022
BIJ WOON-INSPIRATIE
In 2021 zien we veel tinten
bruin: bijvoorbeeld een
mooie zandtint op een
wand en andere bruinvariaties 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.

KOM
MATERIALEN
MATCHEN
IN ONZE
STALENKAMER
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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.

Ri
ch
ar
d

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.

M
aa
rt
en
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Wees welkom!

KEUKENS, WERKBLADEN EN
KEUKENAPPARATUUR
Op de begane grond is er inspiratie
op het gebied van keukens en
inbouwapparatuur. Woon-inspiratie heeft
een eigen SieMatic Boutique met meerdere
keukenopstellingen in de lifestyles: Pure,
Urban en Classic.
In de visie van SieMatic is een keuken een
integraal onderdeel van het interieur van
uw huis. In haar ontwerpfilosofie bied zij

allerlei handvatten, onder andere in de
vorm van materialen.
Laat u inspireren door allerlei
ontwerpmogelijkheden in uw nieuwe
townhouse: een breakfastbar,
wijnklimaatkasten of maatwerkmeubels
in dezelfde stijl? Onze woonexperts gaan
graag met u schetsen.

Op zoek naar Keuken-inspiratie?

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.
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BADKAMER,
SANITAIR
EN TEGELWERK
In een gesprek met onze sanitair- en tegelwerkexpert
kunt u een volledige badkamer met bijbehorende
accessoires uitzoeken. Voor de Bensdorp Townhouses
hebben we een mooie luxe badkamer bedacht, met onder
andere handvormtegels in een kleur, verwerkt in een
visgraatmotief.
Onze laatste inspiratie: prachtige ‘panelen’ van
bijvoorbeeld 300 bij 150 centimeter van keramisch
materiaal in een natuursteen print. Groene onyx of donker
‘Saint Laurent’ marmer. Onderhoudsarm en geweldig
mooi.
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VLOEREN
Bij Woon-inspiratie voeren we diverse vloeren in onder andere PVC en parket. Voor dit
project hebben we een eikenhouten visgraat parketvloer bedacht, met een finish naar keuze.
Wilt u iets heel anders? Bijvoorbeeld tegels of natuursteen? Dit kunnen we in de showroom
bespreken.

WAND- EN
PLAFONDAFWERKING
De voorstelde gladde wand- en plafondafwerking is in
onze showroom te bekijken. In onze modelwoning hebben
we verschillende vormen van wandafwerking op volledige
wanden opgezet.

DEUREN
Wij voeren een aantal deurprogramma’s in onze
showroom, waaronder industriële stalen deuren.
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DE VOORDELEN
VAN WOONINSPIRATIE

Woon-inspiratie is het aanspreekpunt
van kopers van een ReadyforLivingwoning. 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.
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In onze bece-corner kunnen kopers al
hun raamdecoratie uitzoeken: jaloezieën,
vouwgordijnen, inbetweens of rolgordijnen.
Alle mogelijkheden zijn te bekijken en direct te
matchen met uw andere keuzes zoals keuken,
vloer en wand.
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DE SHOWROOM
VAN READYFORLIVING

É
 ÉN AANSPREEKPUNT,
VOOR- EN NA OPLEVERING

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…

 LLES ONDER ÉÉN DAK:
A
DAT SCHEELT VEEL TIJD!

WOONKLAAR BIJ
OPLEVERING

Bij veel nieuwbouwprojecten is
er een aparte keukenleverancier,
sanitairleverancier en tegelhandel.
Er moeten meerdere showrooms
worden bezocht.

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!

Bij Woon-inspiratie is alles onder één
dak en in verschillende prijsklassen.
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WOON-INSPIRATIE
GAAT U VOLLEDIG ONTZORGEN…
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Afspraken worden gecombineerd om
voor u een efficiënt mogelijke reis
richting uw nieuwe thuis te maken:
dat scheelt allemaal veel tijd.
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SPECIALS
Heeft 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
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KOELEWIJN BOUW
Koelewijn Bouw B.V.
Ansjovisweg 5
3751 BL Bunschoten
033-2981560
info@koelewijnbouw.nl

De aannemer van
Bensdorp Townhouses
ERVARING
Al meer dan 80 jaar biedt Koelewijn Bouw B.V. haar klanten de hoogst mogelijke kwaliteit,
flexibiliteit en betrouwbaarheid in bouwen en verbouwen. Of het nou gaat om nieuwbouw
of verbouw van bedrijfsgebouwen of woonhuizen, Koelewijn Bouw B.V. realiseert het met
respect voor de gemaakte afspraken.

VAKMANSCHAP
Het vakmanschap van de meer dan 30 medewerkers is ons handelsmerk. Constante
opleiding en de moderne technieken zorgen voor woningen en bedrijfsgebouwen van
ongeëvenaarde kwaliteit.

BETROUWBAARHEID
Koelewijn Bouw B.V. werkt snel en flexibel in grote als kleine projecten en is daardoor een
betrouwbare partner voor particulieren en bedrijven die kwaliteit en vakmanschap op prijs
stellen. Velen beloven het… maar wij doen het!

Koelewijn heeft veel ervaring met het
bouwen van villa’s: de perfecte aannemer
om individuele wensen verder in te vullen.

052

Wat houdt de Woningborg
Garantie- en waarborgregeling in?
Het certificaat wordt uitgegeven door Woningborg N.V. onder de naam Woningborg-certificaat. De Woningborg Garantieen waarborgregeling beschermt kopers van nieuwbouwwoningen en tracht de kwaliteit van nieuwbouw-koopwoningen te
verbeteren.

WONINGBORG N.V. ZICHT OP ZEKERHEID

Voordat een bouwonderneming deelnemer bij Woningborg kan
worden, toetst Woningborg de bouwonderneming op financieel
gebied, technische vakbekwaamheid en deskundigheid.
Bij ieder bouwplan worden de tekeningen en technische
omschrijving getoetst aan het Bouwbesluit. Ook wordt de
concept (koop-/)aannemingsovereenkomst beoordeeld op
een goede balans in de rechtsverhouding tussen koper en
bouwonderneming.

WAT BETEKENT DE WONINGBORG GARANTIEEN WAARBORGREGELING VOOR U?
Als u een huis met Woningborg-garantie koopt, betekent dit voor
u onder andere het volgende:

+G
 aat uw bouwonderneming tijdens de bouw failliet,
dan zorgt Woningborg voor afbouw van uw woning.
Is afbouw om wat voor reden dan ook onmogelijk,
dan verstrekt Woningborg u een schadeloosstelling.

WAT VALT NIET ONDER DE
WONINGBORGGARANTIE?

+D
 e bouwonderneming garandeert de kwaliteit
van de woning tot 6 jaar en 3 maanden na
oplevering. Bij bepaalde ernstige gebreken zelfs
tot 10 jaar en 3 maanden. Woningborg waarborgt
de garantieverplichting van de bouwonderneming.
Anders gezegd: als de bouwonderneming niet meer
kan of wil herstellen dan draagt Woningborg hier
zorg voor.

VOORRANG WONINGBORG-BEPALINGEN

+B
 ouwondernemingen die bij Woningborg
zijn aangesloten, zijn verplicht om een model
koopovereenkomst/aannemingsovereenkomst met
bijbehorende algemene voorwaarden en toelichting
te gebruiken. Het modelcontract vormt de contractuele
basis voor de rechtsverhouding tussen u als koper
en de bouwonderneming. In dit modelcontract
zijn de rechten en plichten van de koper en de
bouwonderneming evenwichtig vastgelegd.

Onderdelen die niet door of via de bouwonderneming worden
uitgevoerd (bijvoorbeeld minderwerk), vallen niet onder de
Woningborg Garantie- en waarborgregeling. Daarnaast worden
in uw (koop-/)aannemingsovereenkomst en in de Woningborg
Garantie- en waarborgregeling een aantal aspecten genoemd
waarvan de garantie is beperkt of die ervan uitgesloten zijn.

Ongeacht wat in de technische omschrijving is bepaald, gelden
onverkort de door Woningborg gehanteerde en voorgeschreven
regelingen, reglementen en standaardvoorwaarden. In het
geval enige bepaling in de technische omschrijving daarmee
onverenigbaar mocht zijn c.q. nadeliger mocht zijn voor de
verkrijgers, prevaleren steeds de bovengenoemde bepalingen van
Woningborg.
De opgenomen perspectief tekeningen in de verkoopbrochure
geeft een art impressie weer. Aan deze tekening kunnen geen
rechten worden ontleend. Deze dient enkel ter illustratie, om u
een idee te geven van het uiterlijk van de woning.

+W
 anneer er na oplevering van de woning geschillen
tussen de koper en de bouwonderneming ontstaan
over de kwaliteit van de woning, dan kan
Woningborg hierin bemiddelen.
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ALGEMENE VOORWAARDEN
ALGEMENE BEPALINGEN

U kunt ervan overtuigd zijn dat Koelewijn
Bouw BV, indien u besluit een woning te
kopen, alles in het werk zal stellen om het
in ons gestelde vertrouwen waar te maken.
Het streven is, binnen de gegeven kwaliteit
een zo goed mogelijk product te leveren.
Deze brochure is nauwkeurig en met zorg
samengesteld aan de hand van gegevens
en tekeningen, verstrekt door de architect
en de adviseurs van dit plan. Ondanks het
bovenstaande moeten wij een voorbehoud
maken ten aanzien van wijzigingen
voortvloeiend uit de eisen van de overheid
en/of nutsbedrijven. De ondernemer is
gerechtigd tijdens de (af)bouw wijzigingen
in het plan aan te brengen, waarvan de
noodzakelijkheid bij de uitvoering blijkt,
mits deze wijzigingen geen afbreuk doen
aan de waarde, kwaliteit, uiterlijk, aanzien
en bereikbaarheid van de woning. Deze
kosten zullen geen der partijen enig recht
geven tot het vragen van verrekening
van minder- of meerkosten. De indeling
op de situatietekening van het openbare
terrein (paden, groen, parkeerplaatsen en
dergelijke is aangegeven aan de hand van
de laatst bekende gegevens. Wijzigingen
hierop vallen buiten de invloedsfeer van
de ondernemer. Onderstaand wordt een
overzicht gegeven van de gang van zaken
die volgt op het tekenen van de koop- en
de aannemingsovereenkomst.

GARANTIE

De woningen worden gebouwd en
verkocht met het garantiecertificaat van
Woningborg. Het garantiecertificaat wordt
u door Woningborg N.V. toegezonden,
nadat de aannemingsovereenkomst door
beide partijen is ondertekend. Hierin zijn
formele regelingen opgenomen, zoals
de garantieregeling, garantienormen,
reglementen van inschrijving en een
standaard aannemingsovereenkomst.
De overheid heeft het waarborgcertificaat
van Woningborg officieel erkend.
Het Woningborg Garantie en Waarborgcertificaat betekent dat u als koper
met een financieel gezonde en technisch
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vakbekwame onderneming zaken doet.
Mocht de aannemer onverhoopt failliet
gaan tijdens de bouwperiode, dan draagt
de Garantie- en waarborgregeling er zorg
voor dat uw woning wordt afgebouwd.
De Garantie- en Waarborgregeling is
primair gekoppeld aan de woning, zodat
u bij verkoop binnen de garantietermijn
de rechten uit de Garantie- en
waarborgregeling kunt overdragen aan de
nieuwe eigenaar.

DE AANKOOP

Wanneer u besluit tot aankoop van een
woning over te gaan, wordt dit vastgelegd
in een tweetal overeenkomsten. In de
koopovereenkomst wordt vastgelegd
dat u de grond, waarop uw woning
gebouwd gaat worden, geleverd krijgt.
In de aannemingsovereenkomst
wordt de aannemer verplicht om de
woning te bouwen en te leveren. Beide
overeenkomsten zijn onlosmakelijk
met elkaar verbonden. U verplicht zich
onder andere de koopsom te betalen.
Nadat deze overeenkomsten door koper
en aannemer zijn getekend, worden
deze naar de notaris gezonden. In de
meeste gevallen is de koper niet in
staat binnen veertien dagen conform
de overeenkomsten de verschuldigde
bedragen te voldoen. De aannemer
is meestal bereid voorlopig uitstel te
verlenen, mits over deze bedragen een
rente wordt voldaan, zoals dit is geregeld
in de aannemingsovereenkomst.

NAAR DE NOTARIS

Enige tijd voor de datum van het passeren
van de notariële akte (een zogenaamde
akte van transport) van de kavel, ontvangt
u van de notaris een afrekening van
hetgeen u tot dan toe verschuldigd bent.
Op deze afrekening staat ook het bedrag
dat u aan hypotheek ontvangt, hoeveel
vervallen aannemingstermijnen betaald
dienen te worden en hoeveel bij de bank in
depot blijft.

Voor het passeren van de transportakte
ontvangt u van de notaris de (concept)
nota van afrekening, waarop het totale,
op die dag verschuldigde bedrag staat
aangegeven. Aan extra kosten kunnen
hierop onder andere vermeld zijn:
•	De rente over nog niet betaalde, maar
wel verschuldigde termijnen tot de
transportdatum (indien van toepassing);
•	De notariskosten voor het opmaken van
de hypotheekakte;
•	Aan de bank verschuldigde
afstuitprovisie of eventuele andere
bankkosten.
Bij het transport tekent u meestal twee
akten:
• De transportakte van de grond;
• De hypotheekakte.

HYPOTHEEK

Wellicht zal voor het bekostigen van een
eigen woning een hypothecaire geldlening
aangevraagd moeten worden. De
financiële adviseur kan behulpzaam zijn
bij het aanvragen van een hypothecaire
geldlening die aan uw persoonlijke wensen
voldoet.

KOSTEN TIJDENS DE BOUW

Volgens het schema in de
aannemingsovereenkomst vervallen de
bouwtermijnen van uw woning. U krijgt
hiervoor termijnfacturen van de aannemer.
Deze factuur moet u telkens voorzien van
uw handtekening en doorsturen naar de
bank waar u een hypotheek heeft afgesloten.
Voor het deel van de hypotheek dat bij
de bank in depot blijft, u ontvangt een
rentevergoeding die gelijk is aan de
rente die u moet betalen. U betaalt per
saldo, dus uitsluitend rente over de reeds
betaalde termijnfacturen. De rente die u
tijdens de bouwperiode moet betalen over
het opgenomen deel van de hypotheek
noemen we bouwrente.

VRIJ OP NAAM (V.O.N.)

De koopsommen van de woning zijn vrij
op naam, tenzij uitdrukkelijk anders is
vermeld. Vrij op naam wil zeggen dat

de hieronder genoemde kosten, die met
het verwerven van een eigen woning zijn
gemoeid, in de koopsom zijn inbegrepen.
• Grondkosten;
• Bouwkosten;
•	Luxe binnenafwerking (keuken,
sanitair, tegels, vloer, wandafwerking,
raamdecoratie) naar smaak van de
koper, uit te zoeken bij Woon-inspiratie
- zoals benoemd op pagina 37 van de
verkoopdocumentatie;
• Architect- en constructeurhonorarium;
•	Notarishonorarium, in verband met de
transportakte;
• Verkoopkosten;
•	Gemeenteleges (bouwvergunning,
welstandadvies, eventuele procedures;
•	BTW indien van toepassing (thans 21%,
een eventuele wijziging wordt conform
wettelijke voorschriften doorberekend;
• Kadastrale inmeting;
•	Aansluitkosten van water-, riool- en
elektriciteitsleidingen;
• Woningborg;
De met de financiering van uw woning
verband houdende kosten zijn niet in
de koop- en aannemingsovereenkomst
inbegrepen. De kosten zijn ondermeer:
•	Notariskosten inzake hypotheekakte;
• Afsluitprovisie hypotheek;
•	Eventuele kosten voor aanvraag
Nationale Hypotheek garantie; Rente
tijdens de bouw.
Andere kosten die niet in de koopsom zijn
opgenomen:
• De abonnee-/aansluitkosten op het
telefoonnet;
• De abonnee-/aansluitkosten op de cai;
• Kosten voor eventueel meerwerk;
• Kosten inrichting;
• Kosten aanleg privé tuin;
•	T.b.v. opstarten en keuren van de
installatie wordt er op rekening van
de koper water en elektra gebruikt.
Verbruikskosten boven de €200,worden vergoed.

VERZEKERINGEN

Tijdens de bouw zijn alle woningen verzekerd
tegen de risico's van branden stormschade.
Vanaf de oplevering van de woning dient de
koper de woning zelf te verzekeren.

MOGELIJKHEDEN MEER- EN/
OF MINDERWERK

Bij al onze woningen worden de kopers in
de gelegenheid gesteld te kiezen uit een
ruime mogelijkheid aan wijzigingen, zodat
de woning zoveel mogelijk kan worden
aangepast aan persoonlijke wensen. Een
overzicht van deze wijzigingen treft u op
de standaard meer- en minderwerklijst
aan. Deze lijst is bijgevoegd bij deze
brochure. Bij het ondertekenen van de
koop- en aannemingsovereenkomst zal
aan u een kopersinformatiemap worden
overhandigd. Deze map bevat onder meer
gegevens betreffende de afhandeling
van eventueel meer- en of minderwerk.
Tevens wordt meer uitvoerige informatie
gegeven met betrekking tot de woning en
de Woningborg Garantieregeling.

OPLEVERING

Na aanvang van de bouw wordt u een globale
opleveringsprognose gegeven. De datum
waarop uw woning waarschijnlijk aan u
wordt opgeleverd. Wij moeten daarbij de
nodige reserve in acht nemen, omdat een
woningbouwproject altijd uniek is en veel
onzekere factoren heeft. Als het vriest kan
er niet worden gemetseld, als er veel regen
valt kan er niet worden geschilderd, etc.
Wij zullen u uiterlijk twee weken voor de
oplevering informeren over de definitieve
opleveringsdatum en het tijdstip. Derhalve
adviseren wij u een ruime marge te
nemen ten opzichte van tussentijds aan
u verstuurde prognoses voor het maken
van afspraken met uw leveranciers e.d.
Wanneer de woning opleveringsgereed is,
ontvangt u een uitnodiging om samen met
de uitvoerder uw woning te inspecteren.
Tijdens deze inspectie worden eventueel nog
aanwezige onvolkomenheden schriftelijk
vastgelegd. Indien u vooraf aan al uw
financiële verplichtingen heeft voldaan
en de akte van levering van de woning

en eventuele hypotheekakte is voldaan,
ontvangt u na ondertekening van het
'Proces verbaal van oplevering' de sleutels
van uw woning. Voor oplevering wordt
het sanitair, de tegels en de beglazing
schoon gewassen. De gehele woning wordt
bezemschoon opgeleverd. Het bij de woning
behorende terrein wordt ontdaan van
bouwvuil en puinresten en wordt uitgevlakt
opgeleverd. Bedieningsvoorschriften en
garantiebewijzen worden gebundeld en
aangeleverd.

CONSTRUCTIE

Een nieuwbouwwoning heeft in de
eerste periode van bewoning een
hoge vochtigheidsgraad, om (krimp)
scheurvorming zoveel mogelijk te
voorkomen raden wij u aan in deze periode
goed te ventileren en niet te hard te stoken.

ONDERHOUDSPERIODE

De eventuele onvolkomenheden
geconstateerd tijdens de oplevering,
worden zo snel mogelijk verholpen.
Gedurende drie maanden, gerekend vanaf
de datum van oplevering, kunt u nieuwe
onvolkomenheden die niet het gevolg zijn
van verkeerd gebruik of het 'werken van
het gebouw' schriftelijk aan de aannemer
mededelen. Nadat alle voor herstel in
aanmerking komende onvolkomenheden,
waarvan schriftelijk melding is gemaakt,
zijn verholpen, worden wij en de aannemer
geacht aan onze verplichtingen te hebben
voldaan. Eventuele onvolkomenheden
na deze periode worden conform de
van toepassing zijnde regeling van
Woningborg behandeld.

ALGEMEEN

Controleer voor de opleveringsdatum:
• Uw opstalverzekering;
• Uw inboedelverzekering.
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1. WONINGBORG BEPALING

Ongeacht wat in deze technische
omschrijving is bepaald, gelden onverkort
de door het Woningborg gehanteerde
en voorgeschreven regelingen,
reglementen, garanties en standaard
voorwaarden. Ingeval enige bepaling in
deze technische omschrijving daarmee
onverenigbaar ofwel nadelig mocht
zijn voor de verkrijger, prevaleren
reeds de bovengenoemde bepalingen
van Woningborg. De woning dient te
voldoen aan de eisen van overheden en
nutsbedrijven, waardoor planafwijkingen
kunnen optreden.

2. BOUWBESLUIT

Dit project wordt gerealiseerd volgens
de eisen van het Bouwbesluit. In het
Bouwbesluit worden de benamingen
van de verschillende vertrekken anders
genoemd dan in verkoopbrochures en
tekeningen. Om begripsverwarring
te voorkomen is daarin onder meer
bepaald dat alle vertrekken in een woning
eenduidig en naar het karakter van het
vertrek worden benoemd. Begrippen
als woonkamer, hal of berging worden
in het bouwbesluit niet gehanteerd.
Daarvoor in de plaats wordt er gesproken
van verblijfsruimte, verkeersruimte
of onbenoemde ruimte. Voor alle
duidelijkheid vindt u hieronder een
opsomming. Daar waar in de technische
omschrijving en op de tekening de
benamingen zijn aangehouden kan ook de
functie worden gelezen:
Benaming:

Functie:

Woonkamer

Verblijfsruimte

Keuken

Verblijfsruimte

Slaapkamer

Verblijfsruimte

Badkamer

Badruimte

Toilet/wc

Toiletruimte

Hal/entree

Verkeersruimte

Meterkast

Technische ruimte

Berging

Berging

Garage

Functieruimte

Trapkast

Onbenoemde ruimte

Overloop

Verkeersruimte

Trap

Verkeersruimte

Zolder

Onbenoemde ruimte
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3. ISOLATIEWAARDEN

Uitgangspunten energieprestatie:
Onderdeel

Isolatiewaarde

Beglazing

Hoog rendement
(HR++) beglazing
dubbele beglazing

Warmteweerstand
(Rc-waarde):
Vloer (begane
grond),

Rc = 5,00m² K/W

Gevels,

Rc = 5,30 m² K/W

Dak.

Rc = 6,30 m² K/W

4. PEILHOOGTE

Het peil – P – waaruit alle hoogten en
diepten worden gemeten, komt overeen
met de bovenkant van de afgewerkte
vloer. De juiste vloerhoogte t.o.v. NAP
wordt door de gemeente vastgesteld. Dit is
namelijk afhankelijk van de afstand van de
woning t.o.v. de melkfabriek en de weg.

5. GRONDWERK

De nodige graafwerkzaamheden zullen
worden verricht voor de bouwput,
rioleringen, nutsvoorzieningen en
bestratingen. Uitkomend zand wordt
gebruikt voor aanvullingen. De
kruipruimten krijgen een bodemafsluiting
van zand. En de tuinen zullen worden
afgewerkt met uitkomende grond. De
grond wordt tot ca. 10cm onder afgewerkte
vloer geëgaliseerd met uitkomende
grond. Ivm. de grondwaterstand kan het
incidenteel voorkomen dat er tijdelijk een
laagje water in de kruipruimte onder de
woning komt te staan.

6. BUITENRIOLERING

De buitenrioleringsleidingen
wordt uitgevoerd in pvc, compleet
met bijbehorende hulpstukken en
verbindingen. Het riool wordt op het
gemeenteriool aangesloten. Het systeem
is belucht en wordt op het terrein
voorzien van een ontstoppingsstuk.
De hemelwaterafvoer (HWA) worden
zichtbaar afgevoerd.

7. BESTRATING

De bestrating wordt uitgevoerd d.m.v. gras
beton stenen, en beton tegels 500×500 mm
conform de situatietekening.

8. ERFAFSCHEIDING

De erfgrens van de woningen t.p.v. de
achtertuinen wordt gerealiseerd met een
ca 2m hoog gaashekwerk welke wordt
voorzien van begroeiing. In de voortuinen
wordt een beukenhaag geplaatst.

9. TUINAFWERKING

De tuinen worden met de aanwezige grond
geëgaliseerd.

10. FUNDERINGEN

De woningen worden gefundeerd door
middel van een zogenoemde fundatie
op staal. Deze fundatie op staal bestaat
uit betonstroken gestort op zand. Op
de betonstroken wordt een verhoging
aangebracht van beton of kalkzandsteen
waarop de begane grondvloer ligt. Eén
en ander volgens voorschrift van de
constructeur. Voor de toegang (in geval
van nood/inspectie) tot de kruipruimte
wordt in de hal een sparing in de vloer
opgenomen. Deze sparing wordt afgedekt
met een kierdichte kruipluik, voorzien van
een luikoog.

11. GEVELS & CASCO

De buitenwanden van het gebouw
worden uitgevoerd als spouwmuur. De
spouwmuur wordt opgebouwd uit een
constructief binnenblad (binnenwand)
een spouw (ruimte tussen binnenwand
en buitenwand) en een buitenblad
(buitenwand). De binnenwand van de
spouwmuur en alle constructieve (woning
scheidende) wanden, worden uitgevoerd in
kalkzandsteen. De spouw wordt voorzien
van isolatie en een luchtspouw.
De buitenwanden worden uitgevoerd in
metselwerk bestaande uit een baksteen.
Deze buitengevels worden uitgevoerd
met een verdiepte voeg. (e.e.a. volgens de
Kleur- en Materialenstaat).
Onder de buitengevelkozijnen, worden aan
de buitenzijde geprefabriceerde betonnen
raamdorpels toegepast.
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Boven de kozijnen in de gemetselde gevels
komen in stalen lateien voor de opvang
van het bovenliggende metselwerk. De
buitenwand volgens opgave constructeur
en voorschriften fabrikant ‘geknipt’
middels zogenaamde dilatatievoegen.

12. VLOEREN

De begane grondvloeren van de woningen
worden uitgevoerd als een geïsoleerde
ribcassette vloer. De isolatiewaarde
wordt in hoofdstuk 3 omschreven. De
verdiepingsvloeren van de woningen
worden uitgevoerd als ongeïsoleerde
betonnen vloer. Op alle betonvloeren,
met uitzondering van de betegelde
vloeren en de vloer in de meterkast,
komt een cementdekvloer die geschikt is
voor vloerbedekking. Mogelijk is er een
opstap naar de badkamer in verband met
leidingwerk in de vloer.

13. DAKEN

De platte daken van de woningen worden
uitgevoerd in een betonnen geïsoleerde
vloer. De isolatie waarde wordt in
hoofdstuk 3 omschreven. Alle daken
worden waterdicht afgewerkt met een
dakbedekking (op afschot) en voorzien van
een aluminium daktrim.

14. WANDEN

De niet-dragende scheidingswanden
worden uitgevoerd in lichte steenachtige
elementen (gasbeton of gipsblokken).
De wanden op de begane grond, eerste
verdieping en tweede verdieping worden
voorzien van niet-geprofileerd (vlak)
scanbehang met sauswerk. De trapopgang
wordt deels voorzien van niet-geprofileerd
(vlak) scanbehang met sauswerk. De
wanden in de berging/ technische ruimte
(indien van toepassing) worden niet
afgewerkt.

uitvoering. Langs de open zijde van de
trap wordt een hekwerk aangebracht
en langs de muurzijde een leuning op
leuningdragers. Trappen, hekwerken
en trapaftimmeringen worden wit
gegrond opgeleverd. De leuningen zijn
voorbehandeld in een transparante lak

17. BINNENKOZIJNEN EN –
DEUREN

De binnendeurkozijnen in de woning zijn
fabrieksmatig afgelakte metalen kozijnen
in de kleur wit. De binnendeurkozijnen
zijn zonder bovenlicht. Het kozijn van
de meterkastis een standaard kast en
wordt voorzien van een dicht paneel met
een ventilatiesleuf. De binnendeuren zijn
fabrieksmatig afgelakte vlakke deuren
met opdeksponning in de kleur wit
(eventuele beschadigingen aan de stalen
binnendeur kozijnen en binnendeuren
worden handmatig bijgewerkt en kunnen
iets zichtbaar blijven).

18. BUITENKOZIJNEN,
-DEUREN EN RAMEN

De buitenkozijnen incl. draaiende
delen worden uitgevoerd in hardhout.
Met uitzondering van de op tekening
aangegeven vaste beglazing, worden de
ramen op de begane grond en verdieping
uitgevoerd als draai-, of draai/kiepraam.
De buitenkozijnen worden voorzien van
de nodige tochtstrippen, condensprofielen
en slijtstrippen. De naar binnen draaiende
voordeur is voorzien van een glasstrook
en een brievenbus en wordt uitgevoerd in
hout.. Alle kleuren en materialen van de
kozijnen, deuren en ramen staan vermeld
in de Kleur- en Materialenstaat.

19. HANG EN SLUITWERK

15. PLAFONDS

De betonplafonds worden afgewerkt met
een gladde afwerking, met uitzondering
van de plafonds van bergingen en
meterkasten.

De buitenkozijnen worden voorzien van
hang- en sluitwerk volgens de eisen
van het bouwbesluit. De buitendeuren
worden voorzien van gelijksluitende
cilindersloten, die met één sleutel te
bedienen zijn. De binnendeuren worden
voorzien van loopsloten, toilet en
badkamerdeuren krijgen vrij/bezet sloten.
Allen voorzien van bijpassend garnituur.

16. TRAPPEN EN HEKWERK

20. BEGLAZING

De trappen zijn van vurenhout. De trap op
de begane grond is een dichte uitvoering
en op de verdieping is de trap een open

De glasopeningen van de buitenkozijnen,
ramen en deuren van de woning
worden voorzien van isolerende

HR++ beglazing. In het glas worden,
daar waar nodig, ten behoeve van
de ventilatie, ventilatieroosters
aangebracht. De bovenlichten van de
binnendeurenkozijnen worden voorzien
van enkel glas. De loopdeur in de
buitenberging wordt voorzien van enkele
beglazing.

21. BINNEN TIMMERWERK

De buitenkozijnen worden aan
de binnenzijde afgetimmerd met
aftimmerlatten en/of multiplex stroken.
In de hal komt een meterkast. In
deze meterkast worden meterborden
aangebracht volgens de voorschriften van
de nutsbedrijven. De vloerranden worden
ter plaatse van de trapgaten afgewerkt
met plaatmateriaal. Eventuele lepe
hoeken in de trap worden met multiplex
afgetimmerd. In alle ruimten waar pvc
en laminaat wordt aangebracht worden
circa 8cm hoge MDF plinten aangebracht.
(niet ter plaatse van keuken) Deze plinten
zijn fabrieksmatig afgelakt en worden
niet meer geschilderd. Aansluitnaden
van plinten kunnen zichtbaar blijven.
De aansluiting van de bovenzijde van
de plinten met de wand wordt gekit. De
aansluiting van de onderzijde van de plint
met de vloerafwerking wordt niet gekit. Er
kunnen daardoor aan de onderzijde kieren
aanwezig zijn.

22. SCHILDERWERK

Buitenschilderwerk: de buitenkozijnen,
ramen, deuren en het overige houtwerk
krijgen twee lagen grondverf en
één laag dekkend schilderwerk. Het
schilderwerk van de binnenzijde van
de buitenkozijnen wordt uitgevoerd
met twee lagen grondverf en één laag
dekkend schilderwerk. De houten
trappen, hekwerken en leuningen
worden voorzien van twee lagen
grondverf. De meterkastafwerking,
de verwarmingsleidingen en eventuele
balken en gordingen die in het zicht
komen worden niet geschilderd. Voor
het buitenschilderwerk is de algemene
regel dat donkere kleuren beduidend
warmer worden dan lichte kleuren en
hierdoor is onderhoud aan donkere
kleuren frequenter noodzakelijk dan bij
lichte kleuren. Hier wordt geen garantie
op gegeven, ramen en deuren kunnen
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kromtrekken er kunnen haarscheurtjes en
dergelijke optreden.
Het schilderwerk wordt uitgevoerd
in de kleuren, zoals aangegeven in de
bijgevoegde Kleur- en Materialenstaat.

23. KUNST- EN NATUURSTEEN
Onder de kozijnen met gemetselde
borstwering, worden aan de binnenzijde
kunststeen vensterbanken toegepast.

24. KEUKENINRICHTING
(PROJECTLEVERANCIER)

De keuken kan worden uitgezocht bij
showroom Woon-inspiratie. Voorgesteld
is een SieMatic-keuken met een eiland,
Gaggenau-inbouwapparatuur en een
Quooker.

25. HEMELWATERAFVOER

Het regenwater wordt afgevoerd door
middel van een hemelwaterafvoer (op
tekening aangegeven als HWA).

26. RIOLERING

Binnen riolering en hemelwaterafvoeren
worden samengesteld uit kunststof
leidingen. De binnen riolering (DWA)
wordt bij de gevel ondergronds
aangesloten op de buitenriolering.

27. WATERINSTALLATIE

De koud waterleiding wordt aangelegd
vanaf de watermeter in de meterkast. De
volgende tappunten worden op het koud
water aangesloten:
• Closet en fonteintje in het toilet,
• A fgedopte leiding voor de
keukenmengkraan, met afgedopt T-stuk
voor een eventuele vaatwasser;
• Closet, douche- en wastafelmengkraan
in de badkamer;
• Aansluitpunt wasmachine;
• Aansluitpunt op watervat warmtepomp;
De warmwaterleiding wordt vanaf de
warmtepomp aangesloten op:
• De afgedopte leiding voor de
keukenmengkraan;
• De douche- en wastafel in de badkamer;
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28. SANITAIR- EN TEGELWERK

Het sanitair- en tegelwerk kan worden
uitgezocht bij showroom Woon-inspiratie.
Voorgesteld is sanitair van Villeroy &
Boch, zwarte kranen, vloertegelwerk
60×60 cm, wandtegelwerk 30×60
cm, accenttegels achter de douche,
een wastafelmeubel, Easydrain en
handdoekradiator.

29. VENTILATIE

Ventilatie wordt gerealiseerd middels een
CO2 gestuurd mechanisch afzuigsysteem
in combinatie met ventilatieroosters
welke de natuurlijke toevoer van lucht
verzorgen. De afzuigpunten van het
mechanische afzuigsysteem zijn voorzien
van ventielen en worden aangebracht
in de badkamer, toilet, opstelplaats
wasmachine en in de keuken. De
hoofdbediening wordt in de woonkamer
geplaatst.
De buitenberging wordt op natuurlijke
wijze geventileerd.

30.VERWARM/
KOELINSTALLATIE

De woning wordt verwarmd doormiddel
van een lucht en water warmtepomp. Met
een warmtepomp wordt de aansluiting
op gas overbodig. De warmtepomp
kan uw huis verwarmen door warmte
onttrekken uit lucht. De verwarming vindt
plaats doormiddel van vloerverwarming.
De leidingen worden weggewerkt in
de cementdekvloer. De warmtepomp
wordt gekoppeld aan een thermostaat
(in elke verblijfsruimte) waarmee u de
temperatuur in de woning kunt regelen.
De verwarmingsinstallatie wordt zodanig
berekend dat bij een gelijkwaardige
verwarming van alle vertrekken met
gesloten ramen en deuren de volgende
temperatuur wordt gehaald:
Hal/overloop			
Toilet				
Keuken/woonkamer		
Slaapkamers			
Badkamer 			
Zolder/ onbenoemde ruimte

18°C
18°C
22°C
22°C
22°C
18°C

De te behalen temperatuur in de
woningen zijn conform de woningborggarantieregeling. Eventueel in het
zichtblijvende vloerverwarming
verdeler(s) worden niet optimmert.

31. ELEKTROTECHNISCHE
INSTALLATIE

De elektrische installatie wordt
uitgevoerd volgens de geldende
voorschriften van de nutsbedrijven en
bijbehorende aardingsvoorschriften.
In de meterkast wordt een groepenkast
met groepen geplaatst. De installatie
bestaat uit lichtpunten schakelaars en
wandcontactdozen, de positie en de
aantallen volgens de verkooptekeningen,
de positie is indicatief aangegeven, de
exacte positie kan afwijken. De leidingen
worden waar mogelijk weggewerkt en er
wordt wit inbouwmateriaal toegepast, met
uitzondering van de meterkast, berging en
zolder waar dit niet anders kan. Hier komt
opbouwschakelmateriaal en de leidingen in
het zicht. Ter plaatse van de buitendeuren
wordt een aansluitpunt voor verlichting
aangebracht. Schakelaars en schakelaars
gecombineerd met wandcontactdozen
worden op ca. 1050mm boven de vloer
geplaatst, algemene wandcontactdozen
komen op ca. 300mm boven de vloer.
Ter plaatse van de opstelplaats van het
keukenblok worden de wandcontactdozen
voor de huishoudelijke apparaten op ca.
1200 mm boven de vloer aangebracht en de
thermostaat en MV schakelaar komen op
ca. 1500 mm boven de vloer.
Uitgangspunten voor de elektrische
installatie zijn conform de voorschriften
van NEN1010. Voor de aantallen en
posities, zie de verkooptekeningen.
Bij deze woningen passen we het Gira
Systeem 3000 toe.
In de woning worden rookmelders
aangebracht en aangesloten op de
elektrische installatie van de woning.
Waardoor alle rookmelder af zullen gaan
wanneer een van deze wordt geactiveerd.
Bovendien zijn de rookmelders voorzien
van een back-up batterij zodat bij
stroomuitval het systeem blijft werken.
Tevens zal er nabij de voordeur een
beldrukker worden aangebracht met een
geluidsignaal in de entree.
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32. PV-PANELEN

Op het dak van de woning worden
zonnepanelen aangebracht die bijdragen
een duurzame energiezuinige woning. Er
worden zonnepanelen aangebracht. Deze
zonnepanelen voorzien u in een deel van
uw elektriciteit welke CO2 neutraal en
onafhankelijk van energiemaatschappijen
wordt geproduceerd. Bovendien dragen
deze zonnepanelen bij aan een lagere
energierekening.

33. C
 ENTRALE ANTENNEINRICHTING (CAI) EN
TELEFOONAANSLUITING
(TEL)

In de woning worden bedrade leidingen
voor de telefoon- glasvezel- en CAI
aansluitingen aangelegd. Deze leidingen
lopen vanaf de meterkast tot in de
woonkamer. In de koopsom zijn geen
aanleg-,aansluit-, en abonnementskosten
voor telefoon, CAI en glasvezel
opgenomen, deze zijn mede afhankelijk
van de beschikbaarheid. De koper dient
zelf een abonnement af te sluiten bij de
water-, energieleverancier, telefoon,
glasvezel en Cai aanbieder om gebruik te
kunnen maken van deze diensten.

ALGEMEEN VOOR HET GEHELE GEBOUW
GELDENDE HOOFDSTUKKEN:
1. SCHOONMAAK
EN OPLEVERING

Bij de oplevering wordt het sanitair, de
tegels en de beglazing met een natte
doek afgenomen. De gehele woning
wordt bezemschoon opgeleverd. Het
bij de woning behorende terrein wordt
ontdaan van bouwvuil en puinresten
en wordt uitgevlakt opgeleverd (deze
schoonmaak kan niet gezien worden
als definitieve overhuis schoonmaak).
Bedieningsvoorschriften en
garantiebewijzen van bouwkundige
en installatietechnische zaken worden
gebundeld en in 1-voud binnen 3
maanden na oplevering afgegeven.

2. VERZEKERINGEN

Tijdens de bouw zijn alle woningen
verzekerd tegen de risico’s van branden stormschade. Vanaf de oplevering
van de woning dient de koper de
woning zelf te verzekeren.

3. M
 EER- EN/ OF
MINDERWERK

Bij het ondertekenen van de koopen aannemingsovereenkomst zal
aan u een koper informatiemap
worden overhandigd. Deze map bevat
onder meer gegevens betreffende de
afhandeling van eventueel meer- en/of
minderwerk.

Tevens wordt hierbij meer uitvoerige
informatie verstrekt met betrekking
tot de woning en de stichting
Woningborg.
a-T.b.v. opstarten en keuren van de
installatie wordt er op rekening van
de koper water en elektra gebruikt.
Verbruikskosten boven de €200,worden vergoed.

4. GARANTIE

De woningen worden gebouwd en
verkocht met garantiecertificaat van
woningborg. Het garantiecertificaat
wordt u door de Stichting
Waarborgfonds Koopwoningen
toegezonden, nadat de koop- en
aannemingsovereenkomst door
beide partijen zijn ondertekend.
Het certificaat kan alleen worden
verstrekt door ondernemingen die
zijn ingeschreven bij de stichting
Woningborg. Hierin zijn formele
regelingen opgenomen, zoals de
garantieregeling, garantienormen,
reglementen van inschrijving
en een standaard koop- en
aannemingsovereenkomst.

059

AFWERKINGSTAAT

Ruimte

Vloer

Wanden

Plafond

Hal

Visgraat parketvloer

Niet-geprofileerd (vlak)
scanbehang met sauswerk

Gladde plafondafwerking

Meterkast

Meterkastvloerplaat

Montagebord op
achterwand, overig
onbehandeld

Houten plafond

Toiletruimte

Tegelwerk

Tegelwerk en nietgeprofileerd (vlak)
scanbehang met sauswerk

Gladde plafondafwerking

Woonkamer

Visgraat parketvloer

Niet-geprofileerd (vlak)
scanbehang met sauswerk

Gladde plafondafwerking

Woonkeuken

Visgraat parketvloer

Niet-geprofileerd (vlak)
scanbehang met sauswerk

Gladde plafondafwerking

Slaapkamers

Visgraat parketvloer

Niet-geprofileerd (vlak)
scanbehang met sauswerk

Gladde plafondafwerking

Badkamer

Tegelwerk

Tegelwerk

Gladde plafondafwerking

DISCLAIMER TECHNISCHE OMSCHRIJVING KOELEWIJN BOUW
De bij deze technische omschrijving behorende tekeningen van plattegronden, gevelaanzichten, doorsneden, illustraties etc.
zijn uitsluitend bedoeld als schematische voorstelling en dienen niet ter bepaling van enig recht. De op tekening aangegeven
maten zijn ‘circa’-maten. Er kunnen hier geen rechten aan worden ontleend, daar de aangegeven maatvoeringen in de
werkelijkheid enige afwijking kunnen vertonen en zijn derhalve ook niet geschikt voor opdrachten aan derden. Daar waar
op de tekeningen huishoudelijke apparaten, meubilair, tuinaankleding, badkamerinrichting etc. staat aangegeven, is dat
uitsluitend gedaan ter illustratie. Dit maakt geen deel uit van de tussen de koper en de verkoper gesloten overeenkomst
en worden derhalve niet meegeleverd, tenzij dit uit de omschrijving mocht blijken. Op de situatie aangegeven openbare
bestrating, erfafscheidingen, hagen, verlichting, openbaar groen en de plaats van de hemelwaterafvoeren kan na
uitwerking van de plannen nog wijzigen.
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MATERIAALSTAAT

Omschrijving

Materiaal

Kleur

Metselwerk

baksteen, waalformaat
wildverband, stootvoegloos
doorstrijkmortel verdiept

oranjerood gemeleerd

Metselwerk accentvlakken

baksteen, waalformaat,
vormbak bezand,
blokverband verdiept, voeg
iets verdiept

keimsteen, Keim lichtgrijs

Spekbanden, raamdorpel

prefab beton

naturel

Kozijnen

hout

grijswit
op de tweede verdieping in
steenkleur signaalbruin

Voordeur en
bergingdeuren

geïsoleerd plaatdeur volgens
tekening

kozijnkleur

Waterslagen

aluminium

kozijnkleur

Hoeklijnen

staal, thermisch verzinkt en
gecoat

kozijnkleur

Daktrim

aluminium

lichtgrijs

Hemelwaterafvoer

deels binnendoor en bij
aanbouwen aan de gevel

grijs

Dakbedekking

bitumineus

Verlichtingsarmaturen

passend bij de architectuur

Huisnummerelement naast
voordeur

vezelcementplaat met
ingefreesd huisnummer
verdiept

Brievenbus

in voordeur

Exterieur

huisnummer ingekleurd in
kozijnkleur

Terrein
Opritten

grasstenen

beton

Paden/ terrassen

tegels 50x50 cm

beton

Erfascheiding voorzijde

beukenhaag 60 cm

Erfascheiding achterzijde

hedera op gaashekwerk
tussen H-profielen

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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WELKOM IN BUSSUM
WONEN IN EEN GEMOEDELIJK GOOIS DORP AAN DE HEI.

063

MAKELAAR

ONTWIKKELAAR

AANNEMER

Heyen Makelaars

ReadyforLiving

Koelewijn Bouw

Huizerweg 8

Concertgebouwplein 14

Ansjovisweg 5

1402 AA Bussum

1071 LN Amsterdam

3751 BL Bunschoten

035 697 4821

020 235 8800

033 298 1560

info@heyen.nl

info@readyforliving.nl

info@koelewijnbouw.nl

www.heyen.nl

www.readyforliving.nl

www.koelewijnbouw.nl

