FANTASTISCH

WONEN
in Zeewolde

5 rijwoningen
2 twee-onder-een-kapwoningen
3 vrijstaande woningen

“Een mooi vooruitzicht,
omdat wonen op deze locatie
op alle fronten prachtig is”
Francine en Suze van der Meer

Een mooi
vooruitzicht...
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Wonen in De Maalderij

Inhoudsopgave

Voor je ligt het magazine van plan De Maalderij. Schitterende
woningen die in de Molenbuurt van Zeewolde worden
gerealiseerd. Met recht noemen wij dit een mooi vooruitzicht,
omdat wonen op deze locatie op alle fronten prachtig is. Er zijn
verschillende type woningen, zodat je kunt kiezen voor de
woning die bij je past. Heb je interesse, dan staat ons verkoopteam klaar om je te begeleiden. Wij vinden het van belang dat
wij je kunnen helpen om de juiste keuzes te maken. Daarnaast
reiken wij je tips aan ten aanzien van de keuken, de badkamer en
het sanitair, maar ook over de styling en de inrichting. Het zijn
in onze optiek stuk voor stuk onderwerpen die in belangrijke
mate bijdragen aan het wooncomfort, zoals jij dat voor ogen
hebt. Vandaar dat wij je daarbij willen helpen. Ons huis wordt
jouw thuis. Dat is het plan.
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Fantastisch wonen
in Zeewolde
Zeewolde is het jongste dorp van Nederland (1984). Het dorp
wordt omringd door water, bossen en akkergrond, waardoor
het een geliefde plek is om te wonen en te recreëren. Er wonen
ongeveer 21.000 mensen.
Zeewolde heeft voor iedereen genoeg te bieden. Een leuk
centrum, goede voorzieningen, basisscholen, een middelbare
school, diverse sportverenigingen, twee golfbanen. Eigenlijk te
veel om op te noemen. Bovenal is Zeewolde een gemeente met
veel ruimte om te recreëren.
Naar Amersfoort en Hilversum is het vanuit Zeewolde een half
uurtje rijden met de auto. Amsterdam is in een uur te bereiken.
Het busvervoer biedt met verschillende opstapplaatsen
verbindingen met Harderwijk, Nijkerk en Almere. Zeewolde
heeft vijf verschillende wijken.
Op niet al te grote afstand is er nog veel meer vertier. Zo is er
het Dolfinarium in Harderwijk. En in Biddinghuizen Walibi
World, Dorhout Mees, Flevonice en het Rivièra Parc. Voor jong
en oud is er dus genoeg te beleven. Kom daarom leven en
genieten in Zeewolde!
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HARDERWIJK
15 min.

ALMERE
30 min.

LELYSTAD
30 min.

AMERSFOORT
30 min.

ZWOLLE
40 min.

AMSTERDAM
60 min.
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Lekker thuis
in De Maalderij
Jouw interieur is persoonlijk
Lekker thuis is een thema van De Maalderij. 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 u 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.

www.loods5.nl
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www.vtwonen.nl

www.stijlvolstyling.com

www.woontrendz.nl
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Goed geïsoleerd
De woningen worden extra geïsoleerd
en luchtdicht gebouwd.

Dekamarkt
supermarkt

Zonnepanelen

Het plan

De Maalderij
Aan de rand van de Molenbuurt ligt De Maalderij: een nieuwbouwplan met tien eigentijdse woningen. Je kijkt uit over
het park, kinderen kunnen ﬁjn buitenspelen en met een diepe
tuin op het zuiden geniet je van elke zonnestraal. Het is een
project voor iedereen die elke dag het vakantiegevoel wil ervaren.
Wanneer je straks De Maalderij binnenrijdt, valt vooral de frisse
architectuur van de woningen op. De gestucte gevels zorgen
voor een zomerse uitstraling. Deze vrolijke, lichte basis wordt
afgewisseld met natuurlijke, houten elementen en een stoere
plint van baksteen. Dankzij dit unieke ontwerp koop je een
herkenbare woning die nergens anders in Nederland staat.

Iedere woning wordt voorzien van
zonnepanelen.

Waterbesparing

Bouwlocatie

De woning is voorzien van waterbesparende kranen en vrijhangende
toiletten.

Tuinen op het zuiden
Mooie diepe tuinen op het zuiden met
achterom. Een tuin op het zuiden
heeft altijd zon.

Moderne architectuur met een eigen signatuur
5 rijwoningen

11

De gevarieerde gevels maken elke rijwoning uniek. Vier woningen
hebben een zolder. Eén woning bestaat uit twee woonlagen,
maar is extra breed. De hoekwoningen beschikken over een
parkeerplaats op eigen erf.

2 twee-onder-een-kapwoningen

18

De twee royale twee-onder-een-kapwoningen hebben een
breedte van maar liefst zes meter. Hierdoor zijn de woningen
op verschillende manieren in te delen. Het is zelfs mogelijk
om de begane grond nog verder te vergroten met een uitbouw.
De woningen hebben allebei een garage, twee parkeerplaatsen
op eigen terrein en een achterom.

3 vrijstaande woningen

De Maalderij bestaat uit tien bijzonder ruime
woningen met een moderne architectuur.
Van buiten vormen ze met elkaar een eenheid, maar individueel hebben de woningen
een eigen signatuur. Grote kans dus dat je
hier een woning vindt die bij je past.
De rijke basis zorgt ervoor dat je bij elke
woning veel luxe ervaart: je beschikt over
vloerverwarming op de begane grond, een
eigen achterom en een groot deel van de
woningen heeft een oprit met garage.
Kroon op woningen zijn de tuinen op het
zuiden, waardoor je al vroeg in de lente
lekker buiten kunt zitten. Genieten maar!

23

De drie vrijstaande woningen worden gesierd door een stijlvolle
erker. Deze erker zorgt voor een prettige lichtinval en biedt een
ﬁjn uitzicht. Ook beschik je over een garage en twee parkeerplaatsen op eigen erf.
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Fantastisch wonen
in De Maalderij

De Maalderij bestaat uit tien woningen die worden gebouwd
volgens de eisen van deze tijd. De materialen zijn duurzaam en de
verschillende woningtypes bieden ruimte aan jouw woonwensen.
In dit magazine vind je alle woningtypes die beschikbaar zijn.
Elk type biedt de mogelijkheid om zelf de inrichting van de
keuken te kiezen. Hiervoor kun je contact opnemen met de
specialisten die hiervoor al ideeën klaar hebben liggen. In dit
magazine geven wij je tips en ideeën om je woning in te richten
zoals jij dat wenst.
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Alle woningen hebben mooie diepe tuinen op het
zuiden. De woningen met bouwnummers 1 t/m 9
hebben een achterom.

5 eengezinswoningen
2 twee-onder-een-kapwoningen
z
3 vrijstaande woningen
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BEGANE GROND
Vanuit je luie stoel kijk je
uit op de zonnige achtertuin via de grote glaspui.

Nooit meer koude
voeten dankzij de
vloerverwarming.

Van de stofzuiger tot speelgoed
van de kinderen, in de trapkast kun je van alles kwijt.

5 rijwoningen

Ook een hoekopstelling is
mogelijk. Of toch liever
een kookeiland?

Een mooie baksteen, stijlvol hout en wit stucwerk. De vijf rijwoningen
vormen met elkaar als geheel een eenheid, maar hebben individueel een
eigen signatuur. Grote kans dus dat je hier een woning vindt die bij je past.
De basis van elke woning is gelijk: je geniet van vloerverwarming op de
begane grond en een zonnige tuin op het zuiden. Kies je voor een hoekwoning? Dan beschik je over een parkeerplaats op eigen erf. Woon je in een
tussenwoning, dan kun je parkeren in het hofje dat achter het plan ligt.

14
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De getoonde plattegrond is de begane grond van bouwnummer 5.

EERSTE VERDIEPING

TWEEDE VERDIEPING

Veel spullen? In iedere
slaapkamer kun je een grote
kast zetten. Ruimte genoeg!

Werken, sporten of slapen,
op de ruime zolder kan
het allemaal.
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De getoonde plattegrond is de verdieping van bouwnummer 5.

De getoonde plattegrond is de zolderverdieping van bouwnummer 5.

Kies de kleur voor
je interieur
Kleur voegt meteen iets toe aan het interieur.
Met een kleur die past bij zowel jou als bij de
sfeer van de woning kun je het verschil maken
tussen een exclusieve uitstraling of een netniet-effect. Wij hebben enkele handige tips
voor het creëren van de juiste sfeer.

Je wilt een rustige uitstraling?

Je wilt een vrolijke uitstraling?

Om een rustige sfeer te creëren, kun je het beste kiezen voor
de volgende uitgangspunten. De kleuren die je hiervoor kunt
gebruiken zijn lichte en vergrijsde natuurtinten toegepast in ton
sur ton combinaties. De structuren die je het beste kunt gebruiken
zijn matte oppervlakten met een ﬂuwelig uiterlijk in combinatie
met metallic accenten. Om het optimale eﬀect te bereiken zijn
pure materialen als linnen, katoen, hout en riet het beste.
Natuurlijke materialen geven namelijk een weldadig gevoel.

Een sprankelende woning. Fit, vitaal, vrolijk, uitbundig…
Tijd voor plezier. Een mix van vrolijke en intense kleuren geven
een dynamisch en energiek gevoel in de woning. Je hoeft niet
bang te zijn, want alles mag en alles kan. Combineer deze
kleuren met glanzende oppervlakten. Ze brengen speelsheid en
diepte in het interieur.

Je wilt een luxe uitstraling?

Je wilt een mystieke uitstraling?

Kwaliteit kun je voelen. Ook in de woning. Wanneer je luxe,
stijl en charme in de woning wilt, kun je het beste kiezen voor de
volgende uitgangspunten. De kleuren waarmee je dit eﬀect het
beste kunt bereiken zijn de doorleefde grijstinten, gecombineerd met frisse kleuraccenten. De combinaties zijn schitterend
en geven het gevoel van tijdloze luxe. Zéker wanneer je verschillende texturen gebruikt en robuuste, eerlijke materialen gebruikt
met een stoere structuur.

Om een chique, intieme sfeer te creëren kun je kiezen uit een
palet van warme, donkere kleurtinten en vergrijsde intense
kleuren. Hiermee zorg je voor een schitterende mystieke
decadente sfeer. De materialen die je hiermee combineert
zijn mat, in combinatie met diepglanzende metallics en
fonkelende highlights. Hout, oud metaal en veel stoﬀen,
kussens en kleden met verschillende structuren maken het
geheel compleet en uniek.
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Kijk voor meer kleur-inspiratie op www.flexa.nl / www.histor.nl / www.kleur-advies.nl / www.wonenonline.nl

BEGANE GROND

Een eigen oprit, dus je
hoeft nooit meer naar een
parkeerplek te zoeken.

Spullen in de berging, deur
dicht en de woonkamer
ziet er weer netjes uit.

2 twee-onder-een-kapwoningen
De twee-onder-een-kapwoningen worden gekenmerkt door een stijlvolle
combinatie van baksteen, hout en stucwerk. Ze zijn maar liefst zes meter
breed, waardoor je qua indeling veel kanten op kunt. Volop ruimte voor jouw
woonwensen dus. Daarbij staat één ding vast: je geniet van optimaal comfort.
Zo beschik je over vloerverwarming op de begane grond, een tuin op het
zuiden, twee parkeerplaatsen op eigen terrein én een praktische garage.
Wat wil je nog meer?

De keuken en eethoek vormen
met elkaar een sfeervol geheel.

20
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De getoonde plattegrond is de begane grond van bouwnummer 3.

EERSTE VERDIEPING

TWEEDE VERDIEPING

Dankzij de rechte wanden en
het grote raam is de zolder een
volwaardige verdieping.

De eerste verdieping is zo
praktisch mogelijk ingedeeld.
Het resultaat? Drie grote
slaapkamers!

22
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De getoonde plattegrond is de verdieping van bouwnummer 3.

De getoonde plattegrond is de zolderverdieping van bouwnummer 3.

24
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Impressie interieur twee-onder-een-kapwoning De Maalderij

De keuken
De keuken is vaak het middelpunt van een woning. Het is belangrijk dat een nieuwe keuken
beantwoordt aan al jouw wensen. Voor deze woningen hebben wij een keukenspecialist
gevraagd uit te leggen welke stappen moeten worden genomen voordat je kunt genieten van
een keuken die helemaal past bij jouw smaak en gebruikswensen.

De woningen worden exclusief keuken geleverd. Een keuken is
zó smaakgebonden dat wij hiermee de ruimte willen bieden om
een keuken te kiezen die past bij jouw wensen. Wanneer je je
gaat oriënteren voor een nieuwe keuken, dan is het verstandig
dat je een goed gedetailleerde verkooptekening meeneemt naar
de keukenspecialist. Bij onze keukenshowroom zijn deze
tekeningen al aanwezig. Hiermee kun je namelijk veel gerichter
praten, voorkom je misverstanden achteraf en bied je het
keukenbedrijf alle noodzakelijke informatie die van belang is
voor een juiste oﬀerte.
Kies de stijl die bij je past
Je hebt tegenwoordig keuze uit talrijke mogelijkheden. Zowel
qua stijl als functionaliteiten. Laat je daarin adviseren door een
keukenspecialist en maak dan de keuze die je voor ogen hebt.
Tegenwoordig kunnen keukenbedrijven jouw keuze in 3D uitwerken waardoor er een goed beeld ontstaat van de toekomstige
situatie. Wij raden je aan om dit wel te laten uitvoeren omdat je
dan nog wijzigingen kunt doorvoeren als het toch niet helemaal
bevalt.

Na de oplevering
Zoals het met de oplevering van de woning gebruikelijk is,
adviseren wij je om ook met de keukenleverancier een opleveringsmoment af te spreken. Hierin kun je samen de geleverde
keuken beoordelen en eventuele mankementen dan direct met
elkaar doornemen.
Start op tijd
Wij adviseren je om tijdig te starten met het uitzoeken van de
nieuwe keuken. De reden hiervoor is dat je dan ruim voor de
uiteindelijke bouw weet hoe het komt. Dan kan iedereen in het
bouwproces daar vroegtijdig rekening mee houden. Dat werkt
beter en voorkomt stagnatie en misverstanden. Bovendien is het
ook leuk werk om een keuken uit te zoeken toch?!
Onze keukenshowroom
Wij hebben alvast een keukenshowroom voor je uitgezocht.
Speciaal voor dit project heeft deze showroom een aanbieding
opgesteld. De kopersbegeleider vertelt je hierover meer!

Technische tekeningen
Na de keuze van de keuken maakt de keukenspecialist een
technische tekening. Daar staat exact op aangegeven welke
aansluitingen noodzakelijk zijn en waar die moeten komen.
Deze informatie is van belang voor het bouwbedrijf en de installateur. Alles moet kloppen en goed op elkaar worden afgestemd.
De adviseurs zorgen er samen met jou voor dat deze informatie
tijdig bij iedereen bekend is.
Bespreken van de laatste details
Bij veel keukenspecialisten worden klanten een paar weken
voor de oplevering opnieuw uitgenodigd in de showroom.
Veel keukenspecialisten kiezen voor deze aanpak omdat dit de
mogelijkheid biedt om op het laatste moment nog kleine details
zoals front keuze e.d. te kunnen veranderen. Installatietechnische
aanpassingen zijn dan niet meer mogelijk. Wij adviseren je om
dit ook te doen, want wanneer de keuken eenmaal is geplaatst,
kan er moeilijk iets veranderd worden.
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Vrij wonen in
De Maalderij

Barbecueën, tuinieren of een boek lezen. In de royale tuinen van
de vrijstaande woningen kan het allemaal. De tuinen bieden veel
privacy en liggen op het zuiden, waardoor je bij de eerste zonnestralen van het jaar de deur al kunt openslaan.

28
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BEGANE GROND

Een eigen oprit en garage.
Als je er eenmaal aan
gewend bent, kun je niet
meer zonder.

3 vrijstaande woningen
De drie vrijstaande woningen hebben allemaal een andere indeling, maar
bieden een rijke basis. Zo geniet je overal in de woning van prachtige
raampartijen waardoor een zee van licht naar binnen schijnt. De mooiste
raampartij? Dat is natuurlijk de erker aan de voor- of zijkant van de woning.
Daarnaast beschik je over een royale zithoek, vloerverwarming op de begane
grond én fraai uitzicht over groen en de wadi. Je kunt maar liefst twee auto’s
kwijt op de oprit en hoeft dus nooit meer naar een parkeerplek te zoeken.

Samen genieten? Je kunt
hier een sfeervolle woonkeuken creëren.

30
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De getoonde plattegrond is de begane grond van bouwnummer 9.

EERSTE VERDIEPING

TWEEDE VERDIEPING

Een kantoor, berging of
extra slaapkamer… Wat ga
jij met deze ruimte doen?
Een bed, een kast en een
bureau. De drie slaapkamers bieden de ruimte
die jij nodig hebt.

Een zolder met inhoud: dankzij de
rechte wanden en grote ramen kun je
deze verdieping optimaal benutten.

32
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De getoonde plattegrond is de verdieping van bouwnummer 9.

De getoonde plattegrond is de zolderverdieping van bouwnummer 9.
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Duurzaamheid
staat centraal
in De Maalderij

36

Verschillende voorzieningen in de
woningen maken dat de woningen
zeer energiezuinig zijn. Ze zorgen
voor een zo laag mogelijk verbruik
van energie. Zo houd je de verbruikerskosten laag.

Zonnepanelen

Dubbel glas

Bij deze woningen wordt energie opgewekt met behulp van zonnepanelen. Zonnepanelen zijn milieuvriendelijk en winstgevend.
Je wekt er je eigen, duurzame stroom mee op. Zo houd je de
verbruikskosten laag. Afhankelijk van het aantal zonuren kan de
opbrengst hoger of lager uitvallen. De zon hoeft niet fel te schijnen:
ook op een bewolkte dag leveren de panelen elektriciteit.

De woningen in De Maalderij worden uitstekend geïsoleerd.
De kozijnen van de woningen in De Maalderij worden voorzien
van dubbelglas. Dit biedt meerdere voordelen: een goede geluidsisolatie, een aangename omgevingstemperatuur en weinig tot
geen condensvorming. Het allerbelangrijkste is het lage energieverbruik.

Energiezuinig verwarmen

Lekker fris

Omdat de woning bijzonder goed geïsoleerd uitgevoerd wordt, is
er weinig warmte nodig om de woning op temperatuur te brengen
of te houden. Natuurlijk heb je wel verwarming nodig. Op de
begane grond geniet je van het comfort van vloerverwarming en
de bovenverdiepingen krijgen radiatoren. De woningen worden
aangesloten op het warmtenet van de gemeente Zeewolde.

Frisse lucht in je huis is belangrijk voor een gezond en comfortabel woonklimaat. Dat wordt in deze woningen gemakkelijk, goed
en energiezuinig geregeld door een mechanische ventilatie. Dit
systeem zorgt ervoor dat er altijd verse en schone buitenlucht in
de verblijfsruimten aangevoerd wordt. Zo blijft de lucht in je
huis altijd fris, gezond en aangenaam.

37

1. Doe lichten uit wanneer je een ruimte verlaat
2. Doe tijdens het koken deksels op de pannen
3. Vervang gloeilampen door spaar- of ledlampen.
4.Zet 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.

Slim douchen

Bewust opladen

Groen witgoed

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

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 tanden-borstels.

Hoe meer huishoudelijke apparaten je gebruikt,
hoe hoger het energieverbruik. Koelen, vriezen,
wassen, drogen en koken. We doen het dagelijks. Bij de projectaanbieding van de keuken
hebben wij in samenwerking met de keukenshowroom een energiezuinig keuken-pakket als
optie samengesteld met zeer ener-giezuinige
apparatuur. Dit pakket bestaat uit zeer energiezuinige keukenapparatuur en energiezuinige
huishoudelijke apparatuur, zoals een wasmachine en een droger.

Hoeveel
bespaar jij?
Je werkelijke energieverbruik bepaal je
zelf. Je uiteindelijke verbruik hangt
natuurlijk sterk af van hoe jij bewust met
energie omgaat en welke elektrische
apparaten je gebruikt. Bewust omgaan
met energie in je huishouden kan op
allerlei manieren. Bijvoorbeeld met een
slimme thermostaat of led-lampen in
het hele huis. Zuinig wassen, bewust
opladen en slim douchen zijn nog maar
een paar tips om je energieverbruik
omlaag te brengen.

Tip: maak je huis slim
Homey verbindt alle apparaten
thuis, van verschillende merken
en technologieën. Je bestuurt je huis
vanuit één app. Automatiseer je huis
met Flow, speel je favoriete muziek en bespaar
energie. Homey is dé centrale plek voor je slimme
huis. Ontdek Homey op www.athom.com/nl/.
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Kijk voor meer energiebesparingstips op www.duurzame-energiebronnen.nl/energiebesparing

Laat je huis
stralen
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!
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 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 met het leukste gedeelte: lampen
uitzoeken die passen bij jouw smaak en interieur.

• Begin op tijd met je lichtplan, zodat de
aansluitpunten tijdens de bouw kunnen
worden afgestemd op je verlichtingswensen.
• Bedenk alvast of je meerdere lampen aanen 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!
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Kijk voor meer tips op www.wonen.nl

Breng je droomtuin
tot leven…
Wellicht heb je in je hoofd al een beeld van een mooie
tuin. Schakel je een hovenier in, dan kun je jouw droomtuin werkelijkheid maken.
Hoveniers kunnen de wensen van jou als opdrachtgever
aan hun vakkennis koppelen. Door een goed gesprek,
het inleven in de ruimte en het doornemen van de
mogelijkheden, ontstaat een idee voor de ideale indeling
van de groene ruimte.

“Geniet met goede
tuinverlichting langer van
de mooi aangelegde tuin”
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Kleur- en materiaalstaat

Heerlijk
ontspannen
in een oombadkamer

omschrijving

materiaal

kleur

gevelmetselwerk woning

baksteen, waalformaat

grijs/bont

gevelbekleding

stucwerk

wit

gevelbekleding

hout

naturel

voegen

terugliggend

antraciet

kozijnen

hardhout

antraciet

draaiende delen in kozijnen

hardhout

antraciet

voordeur

hout

antraciet

tuindeur/achterdeur

hardhout

antraciet

hemelwaterafvoeren

pvc

wit en grijs

bergingen

hout

zwart

Afwerkstaat

De badkamer, we gebruiken hem elke dag.
Om ’s morgens lekker fris te douchen of
voor een fijn ontspanmoment.

Ruimten

Afwerking vloer

Afwerking wanden

Afwerking plafond

entree / hal

dekvloer

behangklaar

wit spuitwerk

toilet

vloertegels

wandtegels tot ca. 1,40 m + vloer,
daarboven behangklaar

wit spuitwerk

woonkamer

dekvloer

behangklaar

wit spuitwerk

keuken

dekvloer

behangklaar

wit spuitwerk

slaapkamers

dekvloer

behangklaar

wit spuitwerk

badkamer

vloertegels

wandtegels tot plafond

wit spuitwerk

overloop

dekvloer

behangklaar

wit spuitwerk

meterkast

onafgewerkt

onafgewerkt

onafgewerkt

zolder (onbenoemde ruimte)

dekvloer

behangklaar

wit spuitwerk

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 Maalderij zijn
nieuw en daarom kun je de badkamer naar eigen wens inrichten.
Een ideaal vertrekpunt.
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 Sphinx.
Uiteraard is er keuze. Afhankelijk van je voorkeur zal er een
meerprijs worden berekend.
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Wegwijzer
bij de aankoop van je 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? Ons verkoopteam helpt je
graag verder.

Even voorstellen
‘De Maalderij’ is een ontwikkeling van IJsselland
Ontwikkeling B.V. (ontwikkelaar) en wordt gerealiseerd door Bouwbedrijf De Bruin – Putten
B.V. IJsselland heeft ruime ervaring op het gebied
van ontwikkeling van woningbouw, waarbij het
kwaliteitsdenken centraal staat. Het constante
streven naar kwaliteit is bij Bouwbedrijf De Bruin
– Putten B.V. onder andere terug te zien in de
zorgvuldige afwerking, de duurzame materialen
en de persoonlijke begeleiding gedurende het
bouwproces.

Koop-/aannemingsovereenkomst
Als je een woning koopt, sluit je een koopovereenkomst af met IJsselland Ontwikkeling B.V. en
een aannemingsovereenkomst met Bouwbedrijf
De Bruin – Putten B.V. 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
Bouwbedrijf De Bruin – Putten B.V. 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,
ontvangt 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.

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

Opschortende voorwaarden
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.

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

Service en Woningborg-garantie
Om extra zekerheid te kunnen geven heeft Bouwbedrijf De Bruin – Putten B.V. zich aangesloten
bij Woningborg. Dit instituut hanteert strenge
selectienormen voordat een bouwondernemer
kan worden ingeschreven. Denk daarbij bijvoorbeeld aan: vakbekwaamheid, deskundigheid,
technische kwaliteit van de uitvoerders, kredietwaardigheid enz. 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.

Bouwbedrijf De Bruin – Putten B.V.is aanspreekpunt voor service en garantie. Bouwbedrijf De
Bruin – Putten B.V. hanteert voor haar projecten
zeer hoge standaardnormen. Daarnaast worden
eveneens 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 Bouwbedrijf
De Bruin – Putten B.V. terwijl Woningborg ervoor
borg staat dat alle verplichtingen die in de garantie
zijn opgenomen, ook daadwerkelijk worden nagekomen. Als koper heb je dus altijd de volledige
zekerheid dat je woning aan de strenge Woningborg kwaliteitsnormen 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.

Wat betekent de Woningborg-garantie voor jou?
Als je een woning met Woningborg-garantie
koopt, betekent dat onder andere het volgende:
• Met de aanmelding van het bouwplan en de afgifte van het Woningborg-waarborgcertiﬁcaat
verplicht Bouwbedrijf De Bruin – Putten B.V.
zich tot de garantie op de kwaliteit van de
woning. Deze is zes jaar van kracht.
• Op sommige onderdelen is dit korter
(bijvoorbeeld 1 jaar op schilderwerk).
• 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 Garantieen 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 iets tijdens de bouw mis
mocht gaan 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 geschillen zouden ontstaan over
de kwaliteit van je woning, kan Woningborg
uitspraak doen die bindend is voor koper én
bouwer.
De verkooptekeningen en technische omschrijvingen zijn los verkrijgbaar bij ons verkoopteam.
Wij wensen de toekomstige bewoners van het
plan ‘De Maalderij’ veel woongenot in hun
nieuwe (t)huis en nieuwe woonomgeving!

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.
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.
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