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Een prachtig plaatje

Hasselt

dat elke inwoner van Hasselt
associeert met thuis

Wanneer je over de brug rijdt, kijk je uit op het sfeervolle stadsfront van Hasselt. Oranje daken en
groene bomen worden opgelicht door de zon, de toren van de Grote Kerk markeert het centrum en
op het water speelt een zeilboot met de wind. Een prachtig plaatje, dat elke inwoner van Hasselt
associeert met thuis. Ken je dat gevoel?

Hanzestad met een dorps karakter
Smalle straten, eeuwenoude grachten en
ophaalbruggetjes. Uitgestrekte landerijen,
het glinsterende Zwartewater en havens vol
zeilschepen. Hasselt is een échte Hanzestad.
Maar dan wel een met een dorps karakter.
Kinderen spelen op straat, bezoek komt
achterom en de buurman steekt elke
ochtend vrolijk zijn hand naar je op.

Centrum hasselt

Zwartsluis

Zwolle

Milligerplas

Het centrum van Hasselt is
knus, authentiek en
overzichtelijk. Vanuit Om de
Weede fiets je er zo naartoe.

Bootjes spotten in het
waterrijke Zwartsluis? Zoek
een plekje op het terras en
geniet!

Met de auto sta je snel in het
levendige centrum van Zwolle.
Van winkels tot horeca, er is
elke dag van alles te beleven.

Een mooie wandeling maken?
Of een middagje zwemmen
met de kleinkinderen? De
Milligerplas ligt om de hoek.

6 min.

9 min.

20 min.

13 min.

V lakbij de stad
De uitgestrekte landerijen doen vermoeden dat je in
niemandsland bent. Het tegendeel is waar: Hasselt
ligt vlakbij het levendige Zwolle. Ideaal, zeker wanneer
je er werkt of een cursus volgt. Maar ook perfect als
je wilt winkelen, sporten of uitgaan. De stad biedt
alle voorzieningen die je nodig hebt.
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gelijkvloerse woningen
slim pakket aan energiemaatregelen

Waarom
wonen
in de

Goed geïsoleerd
De woningen worden extra
geïsoleerd en luchtdicht
gebouwd.

Zonnepanelen
Iedere woning wordt
voorzien van
zonnepanelen.

Tripleglas
Er wordt triple glas
toegepast.
Extra energiezuinig!

Waterbesparing
De woning is voorzien van
waterbesparende kranen en
vrijhangende toiletten.

veel
uitbreidingsopties
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dichtbij uitvalswegen (A28)
meerdere woningtypen
moderne frisse uitstraling

je koopt hier veel
woning voor je geld,
inclusief een
heerlijke
tuin!

In nieuwbouwplan Om de Weede ontwikkelt IJsselland
Ontwikkeling B.V. 9 gelijkvloerse woningen en 1 eengezinswoning. Op een fraaie plek, dicht bij de uitvalswegen en
in een nieuwe wijk. Omdat iedereen een eigen invulling
geeft aan wonen en daarmee kiest voor een woning die
past bij zijn/haar situatie hebben wij meerdere woningtypen bedacht waar je uit kunt kiezen. Hoekwoningen,
tussenwoningen, 1 verdieping, 2 verdiepingen. Er is dus
altijd een woning die bij je past.
Deze gelijkvloerse woningen hebben alle voorzieningen
op de begane grond zoals de slaapkamer met badkamer
en voldoende bergruimte. Een aantal woningen zijn
voorzien van een 2e bouwlaag. Handig wanneer je nog
extra ruimte wilt voor je hobby, logés of inwonende
kinderen.
Naast deze keuzes die wij je bieden worden alle woningen
gebouwd van een hoogwaardige kwaliteit met zorgvuldig
geselecteerde duurzame materialen voorzien van vloerverwarming en vrijhangende toiletten.

Wonen
in een landelijke
omgeving

Welkom

in je nieuwe
woonomgeving!
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9 gelijkvloerse woningen
en 1 eengezinswoning
Aan de rand van Hasselt ligt de Linnenwevershof, een
deelplan in nieuwbouwwijk Om de Weede dat wordt
omgeven door groen, water en weide. In het plan ontwikkelt IJsselland Ontwikkeling B.V. 9 gelijkvloerse
woningen en 1 eengezinswoning. De woningen komen
ter hoogte van de Vaartweg te staan, midden in de
landelijke omgeving en vlakbij uitvalswegen.
De 9 gelijkvloerse woningen zijn perfect voor wie
comfortabel wil wonen. Op de begane grond vind je
een woonkamer en keuken, maar ook een slaapkamer
en badkamer. Een aantal woningen heeft een tweede
bouwlaag, die ruimte biedt aan bijvoorbeeld een
hobby-, slaap- of logeerruimte. Vergeet ook de tuin niet,
waar je heerlijk kunt lezen, barbecueën of tuinieren.
Kortom: de perfecte plek voor nu én later.
Omdat iedereen andere wensen heeft, realiseren we in
de Linnenwevershof verschillende woningtypes. Ga je
voor een hoek- of tussenwoning? Wil je wel of juist geen
verdieping? Of is jouw oog gevallen op de eengezinswoning? Welk bouwnummer je ook kiest, vaststaat dat
we duurzame materialen gebruiken, vloerverwarming
toepassen en zorgen voor een hoogwaardige afwerking.
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Wonen in de Linnenwevershof
www.linnenwevershof.nl
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Van kuddes koeien tot vogels die hun vleugels uitslaan.
In Om de Weede sta je elke dag oog in oog met de
natuur. Dat geldt zeker bij de woningen in de Linnenwevershof. Ze liggen aan de rand van de wijk. Dat is
wonen in een landelijke omgeving. Op de situatiekaart
zie je precies waar welk woningtype wordt gebouwd.
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C

Gelijkvloers wonen

Op de begane grond vind je een woonkamer en keuken, maar ook
een slaapkamer en badkamer. De ideale plek voor nu én later.
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type

schaal 1:50

schaal 1:50

C
Schuif de grote pui open
en voel de zon op je gezicht.
De tuin heeft een perfecte
ligging op het zuidwesten.

Extra ruimte is altijd fijn. De tweede
bouwlaag vormt de ideale plek voor
logés of inwonende kinderen.
Ook kun je er een mooie berg- of
hobbykamer creëren. Aan jou de keus!

De hoekwoningen hebben ramen ter plaatse van de zijgevel.

Begane grond

A

type

Warme voeten. Altijd.
De hele woning heeft vloerverwarming,
waardoor je geniet van een
aangename temperatuur.

Eerste verdieping
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Interieur
impressie
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schaal 1:50

Lekker

B

je Interieur is

persoonlijk

THUIS

Begane grond

Lekker thuis is een thema van de Linnenwevershof.
Wonen in een woonomgeving en woning waar je je
comfortabel en thuis voelt. De inrichting van een
woning maakt je huis een thuis. Inrichten zoals je dat
voor ogen hebt. Wil je strak en modern of heb je
liever een klassieke stijl. Wonen en inrichten is dus
hoogstpersoonlijk.

Een leuk vooruitzicht… binnenkort aan de slag om de
woning in te richten en te stylen zoals je dat voor ogen
hebt. Welke vloer kies je, wat worden de kleuren, hoe
deel je de ruimte in en welke accessoires gebruik je
voor de finishing touch?
De mogelijkheden zijn tegenwoordig eindeloos. Om
je daarbij op weg te helpen, hebben wij alvast enkele
leuke websites voor je geselecteerd met volop ideeën
en inspiratie over wonen, indelen, trends, accessoires
en verlichting, waarmee je aan de slag kunt.

Alles wat je nodig hebt op één
woonlaag. Niet op grote hoogte
in een appartement, maar
direct aan de straat. Inclusief
tuin op het zuidwesten.
Wat wil je nog meer?

www.loods5.nl
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www.vtwonen.nl

www.stijlvolstyling.com

www.woontrendz.nl
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Eengezinswoning
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Een woonkeuken, veel bergruimte en drie slaapkamers. Dit is een
echt gezinshuis! Wil je hier altijd blijven wonen? Optioneel kun je
het huis toekomstbestendig maken met een slaap- en badkamer
op de begane grond.
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type

schaal 1:50

D

type

schaal 1:50

Begane grond

Ga je voor een
L-Opstelling of een
kookeiland? Je hebt alle
ruimte om je eigen
woonkeuken te creëren.

D

Eerste verdieping

Zowel boven als beneden
praktische bergruimtes.
Ideaal om voorraad op te
ruimen, je fiets te stallen
of de was te doen.

Energiezuinig en onderhoudsarm, waardoor je
de komende jaren nergens
omkijken naar hebt.
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Interieur
impressie
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Energiebesparingstips.
www.duurzame-energiebronnen.nl/energiebesparing.php

Laat je
huis

stralen
www.linnenwevershof.nl
Bij het inrichten van je huis denk je meteen aan verf, behang, vloeren en
meubels. Iets waar veel mensen later pas bij stil staan, is de verlichting
in huis. Vaak wordt de toegevoegde waarde van verlichting over het
hoofd gezien en dat is jammer! Verlichting bepaalt functionaliteit, sfeer
en uitstraling en het is dan ook belangrijk om er goed over na te denken
hoe en waarmee je je huis wilt verlichten. Wil je optimaal omgaan met
verlichting, maak dan een lichtplan!

Hoeveel

bespaar
jij?
slim douchen

Je begint altijd het eerste met de basisverlichting. Dit zijn de lampen die je als eerste aandoet
als je een donkere ruimte binnenkomt. Waar wil
je spots? Of een wand- of hanglamp? Misschien
wil je een leeslamp, of extra verlichting boven je
aanrechtblad. Buig je ook over de accentverlichting. Wil je je mooiste schilderij in de spotlights
zetten? Je sluit af met de sfeerverlichting en
bedenk waar je extra sfeer wilt hebben. Begin
daarna met misschien wel het leukste gedeelte:
lampen uitzoeken die passen bij jouw smaak en
interieur.
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TIPS!
- Begin op tijd met je lichtplan,
zodat de aansluitpunten tijdens
de bouw kunnen worden afgestemd op je verlichtingswensen.

- Bedenk alvast of je meerdere
la mpen aan- en uit wilt zetten
met één contactdoos.

- Houd rekening met je kleurgebruik. Lichte kleuren reflecteren
licht, terwijl donkere kleuren
licht juist absorberen.

- Denk aan de tuinverlichting!

Bewust omgaan met energie in je huishouden
kan op allerlei manieren. Bijvoorbeeld met
een slimme thermostaat of ledlampen in het
hele huis. Zuinig wassen, bewust opladen en
slim douchen zijn nog maar een paar tips om
je energieverbruik omlaag te brengen.

Bewust opladen

Per dag spoelen we zo’n 50 tot 75 liter douchewater
per persoon door het putje. Dat is best veel. De woningen in de Linnenwevershof zijn standaard voorzien
van een waterbesparende douchekop. Hiermee wordt
het waterverbruik met ongeveer 20 procent verminderd. Een waterbesparende douchekop voegt lucht
toe aan het water. Je merkt er niets van.

In een lichtplan werk je de opzet van de verlichting in jouw huis uit: een lichtplan brengt je
ideeën tot leven.
Teken als eerste een plattegrond van de ruimte
inclusief de meubels. Noteer de functie van de
verschillende gebieden in de ruimte. Waar komt
je zithoek? Waar een werkplekje en het eetgedeelte. Bepaal dan de positie van de verlichting.

Je werkelijke energieverbruik bepaal je
natuurlijk zelf. Je uiteindelijke verbruik
hangt natuurlijk sterk af van hoe jij bewust
met energie omgaat en welke elektrische
apparaten je gebruikt.

Besparen zonder moeite
1. Doe lichten uit wanneer je een
ruimte verlaat.

2. Doe tijdens het koken deksels
op de pannen.

3. Vervang gloeila mpen door
spaar- of ledla mpen.

Hoewel veel acculaders en toestellen tegenwoordig
het laden automatisch tegenhouden op het moment
dat de accu vol is, is het toch verstandig om je toestel
niet constant aan de lader te hangen. Vaak gebeurt
dit ’s nachts terwijl we slapen en je toestel aan de
lader bij ligt te komen van een drukke werkdag.
Door constant aan de lader te liggen, blijft er activiteit
aanwezig in de accu én verbruik je onnodig stroom.
De lader blijft als het ware constant de accu vertellen
dat er stroom beschikbaar is en de accu blijft constant
zeggen dat hij deze niet nodig heeft. Dit geldt natuurlijk ook voor andere apparaten zoals tablets,
notebooks en elektrische tandenborstels.

4. Z et elektrische apparaten uit,
in plaats van op stand-by.

5. Sluit tussendeuren en verwarm
alleen de ruimte waar je bent.

6. Was op lage temperaturen en
alleen als de trommel vol is.
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Breng je

Droomtuin
Wellicht heb je in je hoofd al een
beeld van een mooie tuin. Sjerp
Bouma van Outlook Groenprojecten
ziet het als zijn taak jouw droom in
werkelijkheid om te zetten. Zij koppelen de wensen van de opdrachtgever
graag aan hun vakkennis. Daarbij
horen ze de wensen van jouw als
klant het liefst zo uitgebreid mogelijk.
Door een goed gesprek, het inleven in
de ruimte en het doornemen van de
mogelijkheden, ontstaat een idee
voor de ideale indeling van jouw
groene ruimte.

tot leven...

Geniet door goede tuinverlichting langer van
je mooie aangelegde
jouw groene ruimte als rustpunt en inspiratiebron, elk seizoen weer, jaar in jaar uit.

Tuin

Wonen zoals
je dat wilt in

Hasselt
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www.linnenwevershof.nl

natuurlijk licht
Laten we beginnen bij het gratis
licht. Dat van de zon, waarvan
we elke dag een beetje in ons
huis gestrooid krijgen. Wat voor
weer het ook is.

&

kleur
MATERIALEN
OMSCHRIJVING

basisverlichting

MATERIAAL

KLEUR

Gevelmetselwerk woning

baksteen, waalformaat

bruin genuanceerd

Gevelmetselwerk - keimwerk

baksteen, waalformaat

zuiverwit

Voegen

terugliggend

antraciet

Kozijnen

hardhout

verkeersgrijs

Draaiende delen in kozijnen

hardhout

verkeersgrijs

Voordeur

hout

verkeersgrijs

Bergingsdeur

hout

naturel

Hemelwaterafvoeren

pvc

grijs en wit

Woning

Basisverlichting verspreidt zich
gelijkmatig over de ruimte. Dit is de
verlichting die ervoor zorgt dat er
algemeen licht is. Vaak kun je hiervoor een of meerdere lampen
gebruiken die naar alle kanten
licht verspreiden, of een lamp
die naar het plafond straalt.

TIPS VOOR
VERLICHTING

Je kunt nog zo’n mooi interieur hebben, maar
zonder goede verlichting krijg je geen prettige
sfeer. Daarmee is licht een van de belangrijkste
elementen voor een sfeervol interieur.

accentverlichting
Met accentverlichting kun je twee
doelen bereiken. Het eerste doel is
het juiste werklicht. Bijvoorbeeld bij
het lezen van een boek, het werken
aan tafel of het aanlichten van een
schilderij. De tweede taak is zorgen
voor mooie lichtaccenten die een harmonisch spel aangaan met de basisverlichting.
Accentverlichting maakt jouw huis tot
een thuis. Vaak geven deze armaturen gericht licht. Bijvoorbeeld als
spot, leeslamp of als schemerlamp
met een niet-lichtdoorlatende kap.

sfeerverlichting
De naam zegt het al: sfeerverlichting
zorg voor sfeer. De lampen verlichten
nauwelijks. Je kunt dit beter gloeien
noemen. De meest bekende vormen
van sfeerlicht zijn de kaars en het
haardvuur. Maar ook een gedimde
schemerlamp, tafellamp of een
gedimd spotje vallen onder sfeerlicht.

Afwerking
van je woning

RUIMTEN

VLOER

WANDEN

PLAFOND

Entree / hal

dekvloer

behangklaar

wit spuitwerk

Toilet

vloertegels

wandtegels tot ca. 1,40 m + vloer,
daarboven wit spuitwerk

wit spuitwerk

Woonkamer

dekvloer

behangklaar

wit spuitwerk

Keuken

dekvloer

behangklaar

wit spuitwerk

Slaapkamer(s)

dekvloer

behangklaar

wit spuitwerk.

Berging

dekvloer

behangklaar

wit spuitwerk

Badkamer

vloertegels

wandtegels tot plafond

wit spuitwerk

Overloop (bnr 1)

dekvloer

behangklaar

wit spuitwerk

Verdieping

dekvloer

behangklaar

wit spuitwerk

Meterkast

onafgewerkt

onafgewerkt

onafgewerkt

www.interior-issues.nl/stappenplaninterieurverlichting-tips/
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Mmmm...

wat ruikt het
hier lekker!

De keuken is misschien wel de
plek in huis die het beste moet
passen bij jouw persoonlijke
wensen en smaak. Daarom
wordt de keuken niet standaard
geleverd, maar mag je alles zelf
bepalen. Wil je hout of juist wit,
strak en modern?
Je kunt gaan voor jouw eigen
smaak, zodat de keuken er
straks precies zo uitziet als jij
wilt. Wij werken samen met
meerdere keukenshowrooms
zodat je keuken tijdens de
bouw geplaatst kan worden.
De kopersbegeleider vertelt je
hierover meer!
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Kies
je eigen
stijl

Wil je hout
of juist wit,
strak en
modern?

Heerlijk
ontspannen
in een

De badkamer, we gebruiken hem elke dag. Om ’s morgens lekker
fris te douchen of voor een fijn ontspanmoment. De functie van de
badkamer is in de loop der jaren duidelijk veranderd. Dat heeft ook
invloed op de keuzes die je straks gaat maken voor je badkamer.
De woningen in de Linnenwevershof zijn nieuw en daarom kun je
de badkamer naar eigen wens inrichten. Een ideaal vertrekpunt.

www.linnenwevershof.nl

Droom
badkamer

De vloeren van de badkamer en het toilet zijn standaard betegeld.
De toiletten zijn vrijhangende toiletten. Lekker luxe en handig
met het schoonmaken. Het sanitair is van het merk Villeroy &
Boch. Uiteraard is er keuze. Afhankelijk van je voorkeur zal
er een meerprijs worden berekend.
LINNEN
WEVERS
HOF
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Ontwikkeling:

www.linnenwevershof.nl
De
makelaar helpt
je graag
verder.

Even voorstellen

Opschortende voorwaarden

‘Linnenwevershof’ is een ontwikkeling
van IJsselland Ontwikkeling B.V. (ontwikkelaar) en wordt gerealiseerd door
Van der Steeg Ontwikkelen & Bouwen.
IJsselland heeft ruime ervaring op het
gebied van ontwikkeling van woningbouw. Daarbij staat het kwaliteitsdenken centraal. Het constante streven
naar kwaliteit is bij Van der Steeg Ontwikkelen & Bouwen onder meer terug
te zien in de zorgvuldige afwerking, het
gebruik van duurzame materialen en de
persoonlijke begeleiding gedurende het
bouwproces.

In de koop- en aannemingsovereenkomst worden eventuele opschortende
voorwaarden opgenomen, gekoppeld
aan de datum waarop de bouw naar
verwachting van de bouwer kan starten.
Voor het verstrijken van deze opschortingsdatum ontvang je (indien nodig)
van de ontwikkelaar bericht of de opschortende voorwaarden zijn vervuld.
Zo ja, dan zijn de koop- en aannemingsovereenkomst bindend. Zijn de voorwaarden (nog) niet vervuld, dan krijg je
een nieuwe opschortingsdatum voorgesteld.

Koop-/aannemingsovereenkomst

Eigendomsoverdracht

Als je een woning koopt, sluit je een
koopovereenkomst af met IJsselland
Ontwikkeling B.V. en een aannemingsovereenkomst met Van der Steeg Ontwikkelen & Bouwen. Deze overeenkomsten brengen verplichtingen met
zich mee. De koper is verplicht de koopprijs en de aanneemsom te betalen.
IJsselland Ontwikkeling B.V. neemt de
verplichting op zich om de grond te
leveren en Van der Steeg Ontwikkelen
& Bouwen is verplicht de woning te
bouwen. Deze verplichtingen kunnen
alleen vervallen wanneer er eventuele
opschortende voorwaarden uit de
koop- en aannemingsovereenkomst
worden ingeroepen. Nadat de overeenkomsten zijn ondertekend, ontvang je
een getekend exemplaar retour. Een
tweede exemplaar gaat naar de projectnotaris die de notariële akte van
levering opstelt. Verder wordt na het
tekenen van de overeenkomst het
waarborgcertificaat van Woningborg
aangevraagd.

De eigendomsoverdracht bij de
project-notaris vindt plaats nadat:
• Eventuele opschortende voorwaarden niet meer kunnen
worden ingeroepen;
• Je (indien nodig) overeenstemming
hebt bereikt met je hypotheekverstrekker.

Bedenktijd

Service en Woningborg-garantie

Na ondertekening van de koop- en
aannemingsovereenkomst is er één
kalenderweek bedenktijd. Eén dag
nadat je een exemplaar van de compleet ondertekende overeenkomsten
hebt ontvangen, gaat deze bedenktijd
in. Gedurende de bedenktijd kun je
de overeenkomst ontbinden zonder
opgaaf van redenen en zonder verdere
consequenties.

Om extra zekerheid te kunnen geven,
heeft Van der Steeg Ontwikkelen &
Bouwen zich aangesloten bij Woningborg. Dit instituut hanteert strenge
selectienormen voordat een bouwondernemer kan worden ingeschreven.
Denk daarbij aan vakbekwaamheid,
deskundigheid, technische kwaliteit van
de uitvoerders en kredietwaardigheid.

Zodra aan deze twee voorwaarden is
voldaan, worden de grond en eventuele
opstallen notarieel aan je geleverd in
de vorm van de zogenoemde ‘akte
van levering’. Voor de datum van de
levering ontvang je van de notaris de
(concept) nota van de afrekening. Op
deze nota zie je welk bedrag je op de
datum van levering moet hebben
betaald. Op de leveringsdatum worden
in het algemeen twee akten getekend:
die van de akte van levering (de kosten
hiervan zijn voor rekening van de
ontwikkelaar) en de (eventuele)
hypotheekakte (de kosten hiervan
zijn voor eigen rekening).

IJSSELLAND MET BEIDE BENEN OP DE GROND
Bezig zijn met ontwikkelen, bouwen, bemiddelen en beleggen.
Met beide benen op de grond.
Ambitieus, gedreven en met oog voor detail.
Dat is IJSSELLAND.

Bij elk bouwplan dat voor garantie bij
Woningborg wordt aangemeld, wordt
niet alleen nauwkeurig bekeken of het
voldoet aan alle technische eisen die
door het instituut worden gesteld,
maar ook of de omvang van het plan
de financiële en technische capaciteiten
van de bouwondernemer niet te boven
gaat. Pas als aan alle eisen wordt
voldaan, mag de woning onder
Woningborg-garantie worden verkocht
en ontvangt de koper na het tekenen
van de overeenkomst het waarborgcertificaat.
Van der Steeg Ontwikkelen & Bouwen
is aanspreekpunt voor service en
garantie. Van der Steeg Ontwikkelen &
Bouwen hanteert voor projecten zeer
hoge standaardnormen. Daarnaast
worden de normen en eisen van
Woningborg in acht genomen. Deze
stichting maakt zich sterk voor jouw
belangen als koper. Zo heb je dankzij
Woningborg bijvoorbeeld onder alle
omstandigheden de absolute garantie
dat de woning wordt afgebouwd. Verder heeft Woningborg een belangrijke
taak als het gaat om de garantie op
jouw woning.
Deze garantie wordt verstrekt door
Van der Steeg Ontwikkelen & Bouwen,
terwijl Woningborg ervoor borg staat
dat alle verplichtingen die in de garantie
zijn opgenomen daadwerkelijk worden
nagekomen. Als koper heb je dus altijd
de volledige zekerheid dat je woning
aan de strenge kwaliteitsnormen van
Woningborg voldoet. Meer hierover
lees je in het boekje Woningborg
Garantie- en waarborgregeling 2016. In
dit boekje vind je tevens alle informatie
over de garantietermijnen en over de
onderdelen die van garantie zijn uitgesloten.

IJSSELLAND Ontwikkeling ontwikkelt vastgoed.
Doet vanuit een uitgebreid netwerk een beroep op de kennis
en expertise van vakmensen. En kijkt van begin tot eind door
de bril van de gebruiker. Want dat is uiteindelijk de partij
waar het allemaal om draait.
IJSSELLAND Vastgoed brengt projecten en
beleggers bij elkaar en belegt ook zelf.
Bemiddelt daarnaast in gerealiseerde plannen en
zet samen-werkingsverbanden op om projecten aan te kopen,
te (her)ontwikkelen en te verkopen.
Een goede match, daar gaat het om.

Wat betekent de Woningborggarantie voor jou?
Als je een woning met Woningborg-garantie koopt, betekent dat
onder meer het volgende:
• Met de aanmelding van het bouwplan en de afgifte van het
Woningborg-waarborg-certificaat verplicht Van der Steeg Ontwikkelen & Bouwen zich tot de garantie op de kwaliteit van de
woning. Deze garantie is 6 jaar van kracht.

Frans
van de
Wetering

• Op sommige onderdelen is de garantieperiode korter
(1 jaar op schilderwerk bijvoorbeeld).
• De tekst van de koop- en aannemingsovereenkomst is overeenkomstig het model van Woningborg. Je hebt dus altijd een veilig
contract.
• De verkoopdocumentatie is samengesteld volgens de richtlijnen
van Woningborg.
• Bij het tekenen van de koop- en aannemingsovereenkomsten
ontvang je het door Woningborg uitgegeven boekje Woningborg
Garantie- en waarborgregeling 2016, waarin je nog gedetailleerder
alle bijzonderheden over de garantie en Woningborg kunt vinden.
• Je blijft nooit met een half afgebouwde woning zitten wanneer
er tijdens de bouw iets misgaat met de bouwondernemer. Door
bemiddeling van Woningborg wordt je woning door een ander afgebouwd, terwijl de eventuele schade tot een bepaald maximum
door Woningborg wordt gedragen.
• Wanneer er een geschil ontstaat over de kwaliteit van de woning,
kan Woningborg een uitspraak doen die bindend is voor zowel de
koper als de bouwer.

De verkooptekeningen en technische omschrijving zijn los
verkrijgbaar bij de verkopende makelaar.

Realisatie:

WEGWIJZER BIJ DE

aankoop van de woning

Het kopen van een
woning is een grote stap in je
leven. Het is dan ook zaak dat je
duidelijkheid hebt over wat er
allemaal bij die stap komt kijken.
Daarom hebben wij een aantal
belangrijke aandachtspunten
voor je op een rij gezet.
Heb je na het lezen
nog vragen?

Wij wensen de toekomstige bewoners van het plan de
Linnenwevershof veel woongenot in hun nieuwe (t)huis en
nieuwe woonomgeving!
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