
Een grote variatie van 48 woningen die toch een eenheid vormen. 

landelijk wonen
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Wonen in Stommeerhoff
In het plan Polderzoom fase 2 komt een bijzonder woongebied: 
STOMMEERHOFF. In Stommeerhoff woont u wellicht op één van 
de mooiste plekken van Aalsmeer. Polderzoom fase 1 is inmiddels  
afgerond en bewoond. Binnenkort wordt gestart met Polder-
zoom fase 2, waarvan Stommeerhoff de eerste fase zal zijn met  
in totaal 48 woningen.

Stommeerhoff is goed bereikbaar, gelegen in een groene omgeving 
met de dynamiek van de randstad op korte afstand. In Stommeer-
hoff is ruimte voor zowel jong als oud. In de nabijheid ligt een keur 
aan recreatiemogelijkheden; op 10 minuten fietsafstand de West-
einder Plassen, 15 minuten fietsen naar het Amsterdamse bos, maar 
ook op loopafstand het Seringenpark en de gezellige winkelstraat  
Ophelialaan. En niet te vergeten, op enkele autominuten afstand van 
luchthaven Schiphol.

De ontsluiting van Stommeerhoff vindt plaats via de nieuw aan te 
leggen Burgemeester Hoffscholteweg, die de N196 (Burgemeester 
Kasteleinweg) verbind met de Aalsmeerderweg richting Amstelveen 
en Amsterdam. 

De Stommeerhoff wordt echt een plek met allure, waar u iedere 
dag een vakantiegevoel ervaart. De privé percelen zijn zeer riant. 
Maar ook het openbaar gebied met veel groen en water aan de ran-
den draagt bij aan dat heerlijke gevoel. Stommeerhoff bestaat uit  
verschillende woningen van het type 2^1 kap, eengezinswoningen, 
varierend in grootte en uitstraling en een klein appartementenge-
bouw met zogenaamde beneden- bovenwoningen.

Het sfeervolle karakter van de Stommeerhoff komt tot uiting in de 
rijke gevelarchitectuur, mooie entrees met luifels, karakteristieke 
kapvormen en detaillering in metselwerk en kozijnen. Veel aantrek-
kelijke details die het geheel een aantrekkelijk voorkomen geeft.

De ruime opzet met de wegen, trottoirs en groenstroken tezamen 
met de prachtige architectuur maken van de Stommeerhoff een luxe 
woonomgeving. Grote kavels, parkeren in groene parkeerkoffers  
uit het zicht of zelfs riant op eigen terrein en  diepe tuinen. Een  
geweldig speelveld voor de kinderen of de buurtbbq. Alles is aanwe-
zig in Stommeerhoff. Hier woont u heerlijk comfortabel en prettig.

Stommeerhoff is ideaal gelegen in een mooie groene dorpse  
omgeving maar met de dynamiek van o.a. Amsterdam en Haarlem 
heel dichtbij. Laat u zich verleiden en woont u straks op één van de 
allermooiste plekjes van Aalsmeer.

40 eengezinswoningen
     & 8 beneden-
  bovenwoningen

N
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De omgeving 
Aalsmeer, een waterrijke gemeente midden in de Randstad. Deze levendige 
gemeente geniet bekendheid om meer dan één reden: Allereerst dankzij  
de grootste bloemenveiling ter wereld en natuurlijk als tweede de West-
einderplassen, die jaarlijks duizenden toeristen trekken. Dankzij het dorpse 
karakter en de ruimte voor ontspanning en (water)recreatie is het bijzonder 
prettig wonen in Aalsmeer.

Winkeldorp
Aalsmeer heeft een levendig centrum, met een uitgebreid winkelaanbod 
van de ambachtelijke bakker tot aan de Hema. Het aanbod van horecage-
legenheden is zeer groot en gevarieerd. Zo zijn er bruine cafés en bistro’s 
of eetcafés, maar ook de chiquere restaurants waar u heerlijk kunt dineren.  
En dan zeker niet te vergeten de prachtige terrassen veelal aan het  
water van de Westeinder Plassen gelegen, met weidse uitzichten voor een  
gezellig samenzijn. 

Het centrum van Aalsmeer heeft een aantal mooie historische panden  
en bijzondere gebouwen zoals korenmolen de Leeuw die nog steeds in 
werking is. Het graan dat de molen vermaalt wordt verkocht in de winkel  
van de molen. Maar ook gebouwen van de voormalige bloemenveiling zijn 
het bezoeken zeker waard. Bij een bezoek aan Museum en theehuis de 
Historische Tuin komt u meer te weten over het ontstaan van fruit- en 
bloementeelt in Aalsmeer, een geschiedenis die u terugvoert naar de 17e 
eeuw.

Watersport
Wist u dat deze gemeente tientallen jachthavens en meer dan 6.000  
ligplaatsen heeft? Watersporters kunnen zich hier eindeloos vermaken. 
Zeilen op  de uitgestrekte Westeinderplassen die met een oppervlakte van 
ca. 20 km2 één van de grootst bevaarbare binnenmeren van Nederland is. 
Of met de (huur) sloep op ontdekking tussen de vele eilandjes, waarvan 
een aantal in gebruik is voor openbare dagrecreatie. 

Het zandstrand met aflopende onderwaterbodem nabij de watertoren is 
ideaal voor de kinderen. In het zwemseizoen wordt het water gecontroleerd  
en is zwemmen er veilig. Maar ook zonder bootje is het goed toeven  
aan de mooie “Poel”, zoals de Aalsmeerders zeggen. Al is het om te genieten  
van de schat aan vissen, vogels en (zeldzame) planten die in en rond de 

Westeinder Plassen te vinden zijn. Verspreide recreatiepunten bieden 
de wandelaars en fietsers een  plek om even bij te komen van hun tocht,  
bijvoorbeeld langs de Westeinder of in het gezellige centrum.

Kunt, cultuur en entertainment
Ook op het gebied van kunst en cultuur valt er genoeg te beleven in  
Aalsmeer. Zo kunt u in de Crown studio’s wervelende theatershows  
bezoeken. Het aantal evenementen binnnen de gemeente is de afgelopen  
jaren flink toegenomen, denk aan Bandjesavond, Pramenrace, Vuur en 
Licht en niet te vergeten het flower festival. Ook worden er exposities, 
(jazz)concerten en diverse tentoonstellingen georganiseerd. 

Het experiance centre “Floriworld” nabij de bloemenveiling is de laatste 
aanwinst in Aalsmeer op dit gebied. Het zal u dan ook niet verbazen dat 
Aalsmeer een bloeiend verenigingsleven heeft, te veel om op te noemen, 
maar noemenswaardig zijn de voetbalvelden van FC Aalsmeer, binnen- en 
buitenzwembad “de Waterlelie”, handbalarena “de Bloemhof”en nog vele 
vele andere sporten en verenigingen.

  Veel ruimte, veel groen 

        en aandacht 
      voor duurzaamheid.
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Beneden- 
     bovenwoningen

8 Beneden- bovenwoningen
In het plan Stommeerhoff wordt een klein appartementengebouw gebouwd met een 

viertal benedenwoningen en een viertal bovenwoningen. Voor deze appartementen 

zal een splitsingsakte worden gemaakt en zal er een Vereniging van Eigenaars worden  

opgericht waarvan alle kopers automatisch lid worden. De woningen worden verkocht 

met een zogenaamde “zelfbewoningsplicht” van 10 jaar, opgenomen als kettingbeding 

in de koopovereenkomst.

De woningen hebben een breedte binnen de muren van 5.75 meter. De benedenwoning  

(begane grond) heeft een diepte binnen de muren van 11.8 meter en de bovenwoning 

(eerste en tweede verdieping) heeft een diepte van 9.4 meter.

Elk appartement heeft zijn eigen voordeur op de begane grond en elk appartement heeft 

zijn eigen berging gelegen aan het achterpad. 

Parkeren vindt plaats in de openbare parkeerkoffers in het plan, waarvan er zelfs één 

recht tegenover het appartementengebouw is gepland.

De benedenwoningen hebben een achtertuin en in de achtergevel met veel licht is een 

achterdeur om de tuin en de berging te bereiken.

De bovenwoningen hebben allemaal een terras van ca. 2.2 meter diep en over de  

volledige breedte van de woning. De bovenwoningen hebben ook allemaal standaard  

een dakkapel op de tweede verdieping op het achtergeveldakvlak en een tweetal  

dakramen in het voorgeveldakvlak.

Bouwnummers:

Benedenwoningen: 37, 39, 41 en 43

Bovenwoningen: 38, 40, 42 en 44

Kenmerken
- Breedtemaat basisafmeting ca. 6 meter

- Benedenwoning diepte basisafmeting ca. 12.4 meter

- Bovenwoning diepte basisafmeting ca. 10 meter

- Woonoppervlak benedenwoning ca. 61 m2

- Woonoppervlak bovenwoning ca. 95 m2

- Alle woningen hebben een eigen voordeur

- Kaveloppervlak appartementengebouw ca. 650 m2

- Achtertuin en terras op noordwesten

- Tuinoppervlakte benedenwoning ca. 30 – 40 m2

- Terras bovenwoningen ca. 12 m2

- Berging in de achtertuin tegen achterpad

- Parkeren in openbare parkeerkoffer

- Aardgasloos met bodemwarmtepomp en met EPC = 0,4

- Triple beglazing in kunststof kozijnen

- Diverse opties mogelijk om uw droomhuis te realiseren

37
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Twee-onder-een
      kapwoningen

10 Twee-onder-één-kapwoningen
Op een tweetal prachtige locaties in Stommeerhoff komen 10 ruime 2^1 kap woningen.

De woningen met bouwnummers 20 t/m 23 hebben de achtertuin op het zuidwesten  

en deze achtertuinen sluiten via een achterpad aan op het speelveld in het plan. De  

erfscheiding aan de achterzijde is mee ontworpen door de architect.

De woningen met bouwnummers 1 t/m 6 hebben allemaal riante kavels met de  

achtertuin op het noordwesten en zijn gelegen aan een zogenaamde “ventweg” die wel 

openbaar is, maar doodlopend, zodat er uitsluitend bestemmingsverkeer over deze weg 

zal plaats vinden. De woningen 3 (gedeeltelijk), 2 en 1 krijgen aan de achterzijde een  

watergang op eigen terrein als erfscheiding met de buren aan de Stommeerkade. 

De woningen zijn gelegen op zeer ruime kavels met kaveloppervlaktes varierend van ca. 

310 tot maar liefst ca. 600 m2. U kunt minimaal 2 auto’s parkeren op eigen terrein en u 

beschikt over een aangebouwde stenen garage / berging aan de zijkant van uw woning.

De woningen hebben een breedte binnen de muren van 5.75 meter. Alle woningen hebben  

standaard een uitbouw op de begane grond van 2.4 meter, zodat er een diepte  

binnen de muren ontstaat van 11.8 meter op de begane grond en 9.4 meter op de  

verdieping. De grote glasopening met deur naar uw achtertuin voorziet de woning van 

een prachtige lichtinval en een mooi uitzicht op de achtertuin, dus dat wordt genieten.

Bouwnummers: 1 t/m 6 en 20 t/m 23

Kenmerken
- Breedtemaat basisafmeting 6 meter

- Standaard uitbouw achtergevel van 2.4 meter 

- Dieptemaat begane grond basisafmeting 12.4 meter 

- Dieptemaat verdieping basisafmeting 10 meter 

- Woonoppervlak van ca. 156 tot ca. 166 m2

- Kaveloppervlak van ca. 310 tot ca. 600 m2

- Diepe achtertuinen op het zuidwesten (nr. 20-23) 

 of noord-westen (nr. 1–6)

- Garage / berging aan de zijgevel

- 2 parkeerplaatsen op eigen terrein

- Aardgasloos met bodemwarmtepomp en met EPC = 0,0

- Triple beglazing in kunststof kozijnen

- Diverse opties mogelijk om uw droomhuis te realiseren
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Poortwoningen 8 Poortwoningen
Op wellicht de mooiste locatie in het plan Stommeerhoff maken wij deze 8 zogenaam-

de poortwoningen verdeeld over een tweetal, middels garages aan elkaar gekoppelde 

bouwblokken. 

De naam poortwoning is gekozen omdat de 4 tussenwoningen hun berging en achtertuin 

kunnen bereiken via een poort tussen de woningen. De verdieping boven deze poorten  

is verdeeld over de naastgelegen woningen, zodat voor deze woningen extra brede  

verdiepingen ontstaan. De vier hoekwoningen zijn voorzien van een garage / berging aan 

de zijkant van de woning.

Ook de diepte van deze woningen is riant en gelijk aan die van de 2^1 kapwoningen. Maar 

wellicht het allermooiste aan deze woningen is de ligging van de achtertuin op het zuiden 

die uitkijkt, over een watergang, op het fietspad, het zogenaamde “Bielzenpad” waar in 

vroeger tijden het spoor liep van Aalsmeer naar Amsterdam. Hierbij horen dan ook grote 

kaveloppervlakten die varieren van ca. 230 tot ca. 330 m2.

Parkeren op eigen terrein is geregeld, voor de hoekwoningen 2 stuks op eigen terrein en 

voor de poortwoningen 1 parkeerplaats op eigen terrein.

De woningen hebben een breedte binnen de muren van 5.45 meter. Alle woningen  

hebben standaard de woninguitbouw aan de achtergevel van 2.4 meter, zodat er een 

diepte binnen de muren ontstaat van 11.8 meter op de begane grond en 9.4 meter op de 

verdieping.

De grote glasopening met deur naar uw achtertuin voorziet de woning van een prachtige 

lichtinval en een mooi uitzicht op de achtertuin, dus dat wordt genieten.

Bouwnummers: 29 t/m 36

Kenmerken
- Breedtemaat basisafmeting 5.7 meter

- Breedtemaat verdieping poortwoning basisafmeting  

 6.3 meter

- Standaard uitbouw achtergevel van 2.4 meter 

- Dieptemaat begane grond basisafmeting 12.4 meter 

- Dieptemaat verdieping basisafmeting 10 meter 

- Woonoppervlak van ca. 148 tot ca. 162 m2

- Kaveloppervlak van ca. 230 tot ca. 330 m2

- Diepe achtertuinen op het zuiden

- Garage / berging aan de zijgevel (hoekwoningen)

- 2 parkeerplaatsen op eigen terrein (hoekwoningen)

- 1 parkeerplaats op eigen terrein (tussenwoningen)

- Aardgasloos met bodemwarmtepomp en met EPC = 0,0

- Triple beglazing in kunststof kozijnen

- Diverse opties mogelijk om uw droomhuis te realiseren
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Vierkappers 5.1 4 Eengezinswoningen
Naast het speelveld komt een blok van 4 woningen, bestaande uit 2 tussenwoningen en 

2 hoekwoningen. De achtertuin ligt op het zuidwesten en de voorzijde van de woning, 

waar in de basis de keuken is gesitueerd, kijkt op het speelveld in het plan. 

De woningen zijn te bereiken via een pad en parkeren vindt plaats in de openbare  

parkeerkoffers. De kavelgroottes varieren van ca. 109 tot ca. 173 m2. De woningen  

worden verkocht met een zogenaamde “zelfbewoningsplicht” van 10 jaar, opgenomen 

als “kettingbeding” in de koopovereenkomst.

De woningen hebben een breedte binnen de muren van 4.85 meter en een diepte van 8.4 

meter binnen de muren. De berging van de woningen bevindt zich in de achtertuin en is 

te bereiken via het achterpad.  

Bouwnummers: 45 t/m 48

Kenmerken
- Breedtemaat basisafmeting 5.1 meter

- Dieptemaat basisafmeting 9 meter 

- Woonoppervlak van ca. 107 m2

- Kaveloppervlak van ca. 109 tot ca. 173 m2

- Achtertuinen op het zuidwesten 

- Berging in de achtertuin

- Aardgasloos met bodemwarmtepomp en met EPC = 0,0

- Triple beglazing in kunststof kozijnen

- Diverse opties mogelijk om uw droomhuis te realiseren
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dan de andere woningen zonder 

in te boeten op kwaliteit!
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Vijfkappers

Vierkappers 18 Eengezinswoningen
Dit type woning komt het meeste voor in het plan Stommeerhoff, toch heeft elke 

woning zijn eigen uitstraling. Hoekwoning (2 stuks), hoekwoning met garage  

(6 stuks), tussenwoning (10 stuks), woning met gemetselde dakkapel, woning met 

tuitgevel.

Zoals u ziet zijn er veel variaties in gevel en woningtype aangebracht, om nog maar  

te zwijgen van de mooie warme kleuren metselwerk die door het gehele plan zijn  

verwerkt. Ook zijn deze woningen extra breed ten opzichte van vele andere  

nieuwbouwwoningen, namelijk een tussenmaat binnen de muren van breed  

5.45 meter. 

Daar komt nog bovenop de standaard uitbouw aan de achtergevel van 2.4 meter diep,  

waardoor op de begane grond een diepte tussen de muren ontstaat van maar liefst  

10.8 meter en op de verdieping een diepte tussen de muren van 8.4 meter. De  

kaveloppervlakten varieren van ca. 140 tot maar liefst ca. 500 m2. 

Er zijn 8 woningen met 1 parkeerplaats op eigen terrein en 4 woningen met maar 

liefst 2 parkeerplaatsen op eigen terrein. De overige 6 woningen kunnen hun auto 

kwijt in de nabijgelegen openbare parkeerkoffers. Zes woningen krijgen hun eigen 

garage / berging aan de zijgevel van de woning en de overige woningen krijgen een 

berging in de achtertuin.

De woningen met bouwnummer 24 t/m 28 hebben een diepe achtertuin gericht op het  

zuidwesten. De woningen met bouwnummer 7 t/m 19 hebben hun diepe achtertuin 

op het zuiden gericht. Alle achtertuinen zijn te bereiken via een pad aan de achterzijde 

van de woning.

Bouwnummers: 

Vierkapper: 7 t/m 10 en 16 t/m 19

Vijfkapper: 11 t/m 15 en 24 t/m 28

Kenmerken
- Breedtemaat basisafmeting 5.7 meter

- Standaard uitbouw achtergevel van 2.4 meter 

- Dieptemaat begane grond basisafmeting 11.4 meter 

- Dieptemaat verdieping basisafmeting 9 meter 

- Woonoppervlak van ca.134 tot ca. 138 m2

- Kaveloppervlak van ca. 140 tot ca. 500 m2

- Diepe achtertuinen op het zuidwesten (nr. 24-28) 

 of zuiden (nr. 7-19)

- Garage / berging aan de zijgevel bij 6 hoekwoningen

- 2 parkeerplaatsen op eigen terrein bij 6 woningen

- 1 parkeerplaats op eigen terrein bij 4 woningen

- Aardgasloos met bodemwarmtepomp en met EPC = 0,0

- Triple beglazing in kunststof kozijnen

- Diverse opties mogelijk om uw droomhuis te realiseren

11

15

14

13

12

19

18

17
16



38 39

Begane grond Eerste verdieping Tweede verdiepingVierkapper A - 1
begane grond 

1:100

5700 5700 5700

10
80

0

84
00

84
00

Vierkapper A - 1
1ste verdieping

1:100

Vierkapper A - 1
2de verdieping

1:100

Vierkapper A - 1
begane grond 

1:100

5700 5700 5700

10
80

0

84
00

84
00

Vierkapper A - 1
1ste verdieping

1:100

Vierkapper A - 1
2de verdieping

1:100

Vierkapper A - 1
begane grond 

1:100

5700 5700 5700

10
80

0

84
00

84
00

Vierkapper A - 1
1ste verdieping

1:100

Vierkapper A - 1
2de verdieping

1:100

Floorplanners
    vierkapper type A

5700 5700 5700

11
40

0

90
00

90
00

In de floorplanners kunnen optiemogelijkheden zijn verwerkt 



40 41

Begane grond Eerste verdieping Tweede verdieping

5700 5700 5700

10
80

0

84
00

84
00

Vierkapper A - 2
begane grond

1:100

Vierkapper A - 2
1ste verdieping

1:100

Vierkapper A - 2
2de verdieping

1:100

5700 5700 5700

10
80

0

84
00

84
00

Vierkapper A - 2
begane grond

1:100

Vierkapper A - 2
1ste verdieping

1:100

Vierkapper A - 2
2de verdieping

1:100

5700 5700 5700

10
80

0

84
00

84
00

Vierkapper A - 2
begane grond

1:100

Vierkapper A - 2
1ste verdieping

1:100

Vierkapper A - 2
2de verdieping

1:100

Floorplanners
    vierkapper type B

5700 5700 5700

11
40

0

90
00

90
00

In de floorplanners kunnen optiemogelijkheden zijn verwerkt 



42 43

5700 5700 5700

10
80

0

84
00

84
00

Vijfkapper
begane grond

1:100

Vijfkapper
1ste verdieping

1:100

Vijfkapper
2de verdieping

1:100

5700 5700 5700

10
80

0

84
00

84
00

Vijfkapper
begane grond

1:100

Vijfkapper
1ste verdieping

1:100

Vijfkapper
2de verdieping

1:100

Begane grond Eerste verdieping Tweede verdieping

5700 5700 5700

10
80

0

84
00

84
00

Vijfkapper
begane grond

1:100

Vijfkapper
1ste verdieping

1:100

Vijfkapper
2de verdieping

1:100

Floorplanners
    vijfkapper

5700 5700 5700

11
40

0

90
00

90
00

In de floorplanners kunnen optiemogelijkheden zijn verwerkt 



4544

Dorps wonen



46 47

Duurzaam wonen 
Goed voorbereid op de toekomst
De woningen in Stommeerhoff zijn ontworpen en gebouwd met optimale 
 aandacht voor comfort, duurzaamheid, energiebesparing en veiligheid. 

De woningen worden dan ook vakkundig en volgens de nieuwste normen 
geïsoleerd tegen warmte, kou en geluid. Alle ramen zijn voorzien van triple 
glas. Een modern ventilatiesysteem verzekert u van voldoende frisse lucht 
en een gezond binnenklimaat. 

De woningen worden aardgasvrij gebouwd, dus als u een woning koopt in 
Stommeerhoff, dan bent u goed voorbereid op de toekomst.

Daarnaast zorgen de uitstekende isolatie, triple glas en de zonnepanelen op 
de woningen voor een lagere energierekening. En wat een luxe, de vloerver-
warming in de hele woning: geen last van ontsierende radiatoren.

De energie prestatie coëfficiënt (EPC)
De eengezinswoningenwoningen in Stommeerhoff worden standaard  
geleverd met een EPC van 0 en zijn hiermee dus al 50% zuiniger dan de nu 
geldende wet- en regelgeving van EPC 0,4. 

De appartementen worden standaard geleverd met de nu geldende wet- en 
regelgeving en ook voorzien van zonnepanelen. 

De EPC geeft aan hoeveel energie je verbruikt voor het verwarmen en  
koelen van de woning, verlichting, ventilatie en voor de verwarming van het 
water. De EPC wordt uitgedrukt in een waarde, welke wordt berekend aan 
de hand van bouwkundige en installatietechnische gegevens. Hoe lager de 
waarde, hoe beter de EPC, hoe energiezuiniger de woning.

Extra lenen dankzij energiezuinige woning
Bovendien wordt de duurzaamheid van woningen door meerdere banken 
beloond. Als u een deel van de hypotheek besteedt aan energiebesparende 
maatregelen kun je nog meer lenen dan normaal. 

In dat geval mag u tot maximaal 106% van de koopsom lenen in plaats  
van 100%. Dit kan u duizenden euro’s voordeel opleveren! Het resultaat 
is dus een betaalbare, comfortabele woning met een minimale belasting  
van het milieu.
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Kleur- en materiaalstaat

Omschrijving Materiaal Kleur/bewerking

Exterieur woning

gevel - plint metselwerk - alle bouwnummers Merwede wasserstrich | type A

rollaag - plint metselwerk rollaag Merwede wasserstrich | type A

gevel - hoofdvolume bnr 's 1 tm 4, 7,9,11, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 26, 29 t/m 31 Pistache wasserstrich | type B

bnr's 5, 6, 8, 12, 13, 19, 22, 23, 24, 27, 33 t/m 35, 45 t/m 48 IJ wasserstrich | type D

bnr's 10, 15, 17, 28, 37 t/m 44 Zaan wasserstrich | type C

bnr's 32, 36 Merwede wasserstrich | type A

rollagen - gevel metselwerk rollaag, conform tekening conform kleur hoofdvolume

gevel uitbouw zijkant woning en uitbouw 
achterzijde

metselwerk Merwede wasserstrich | type A

voegwerk doorgestreken grijs

lateien staal thermisch verzinkt en gepoedercoat in kleur bijpassend bij metselwerk 

muurafdekker zink / aluminium zink (kleur)

hemelwaterafvoer zink / aluminium zink (kleur)

luifel aluminium antraciet

Daken

dakkap installatie aluminium donkergrijs

dakgoten zink / aluminium zink (kleur)

dakpannen keramisch antraciet 

zonnepanelen pv-cellen (opdak) donker

Deuren, ramen en kozijnen

vaste delen kozijnen kunststof antraciet RAL 7016 en binnenzijde wit RAL 9001

draaiende delen kozijnen kunststof antraciet RAL 7016 en binnenzijde wit RAL 9001

entreedeur houten deuren conform tekening wit/créme

eventuele boeidelen / sierlijsten plaatmateriaal antraciet RAL 7016 

raamdorpel geprefabriceerd schoonwerk beton naturel (grijs)

onderdorpels tpv deuren kunststof antraciet

beglazing Helder, HR+++

Interieur woning
Binnendeuren- en kozijnen

kozijnen begane grond en verdiepingen plaatstalen kozijnen met bovenlicht wit

kozijnen meterkast plaatstalen kozijnen met bovenpaneel wit

kozijnen zolderverdieping plaatstalen kozijnen zonder bovenlicht wit

binnendeuren opdekdeuren met toplaag wit

Gevelkozijnen

binnenzijde gevelkozijnen kunststof wit

vensterbanken kunststenen vensterbank lichte kleur

Afwerkstaat woning
Hal/entree

vloer dekvloer grijs

dragende wanden beton behangklaar

binnenzijde voor- achtergevel houtskelet spouwbladen behangklaar 

lichte scheidingswanden gipsblokken behangklaar

plafond spuitpleisterwerk wit

trap van bg naar verdieping dichte houten trap wit (treden gegrond)

trap van 1e naar 2e verdieping open houten trap wit (treden gegrond)

ronde trapleuning hout transparant gelakt

traphek houten spijlenhek rondom trapgat wit

Woonkamer/keuken

vloer dekvloer grijs

dragende wanden beton behangklaar

binnenzijde voor- achtergevel houtskelet spouwbladen behangklaar 

lichte scheidingswanden gipsblokken behangklaar

plafond spuitpleisterwerk wit

Omschrijving Materiaal Kleur/bewerking

Toilet en badkamer inrichting blok 4 t/m 6 en 10 t/m 11
Toiletruimte begane grond 

vloer tegelwerk 15 x 15 Zwartgrijs 

wand tegelwerk 15 x 15 cm (tot ca. 125 cm +vloer) Wit glans

plafond beton met spuitpleisterwerk wit

sanitair wandcloset Closet O.novo wit

Fontein O.novo

kraan Toiletkraan Costa S chroom

Badkamer 

vloer tegelwerk 15 x 15 zwartgrijs

wand tegelwerk 15 x 15 cm (tot plafond) wit

plafond beton met spuitpleisterwerk wit

sanitair wastafel O.novo wit

wastafelmengkraan Euroeco S size

spiegel 40 x 57 cm

RVS doucheput

douchemengkraan Grohtherm 800 

New Tempesta 100 doucheset met 3 stralen

Toilet en badkamer inrichting blok 1 t/m 3 en 7 t/m 9 
Toiletruimte begane grond 

vloer tegelwerk 30 x 30 Zwartgrijs

wand tegelwerk 25 x 30 (staand verwerkt tot ca 125 cm + vloer) Wit glans

plafond beton met spuitpleisterwerk wit

sanitair Wandcloset O.novo wit

kraan Toiletkraan Eurostyle Cosmopolitan - XS size chroom

Badkamer 

vloer tegelwerk 30 x 30 Zwartgrijs

wand tegelwerk 25 x 33 (staand verwerkt tot plafond) Wit glans

plafond beton met spuitpleisterwerk wit

sanitair wastafel Architectura wit

Wastafelmengkraan Eurosmart - S size - 

Spiegel 120 x 60 cm

Wandcloset O.novo

RVS doucheput

Douchemengkraan Grohtherm 800

New Tempesta 100 doucheset met 3 stralen

Overige ruimten
Slaapkamers 

vloer dekvloer grijs

dragende wanden beton behangklaar

binnenzijde voor- achtergevel houtskelet spouwbladen behangklaar 

lichte scheidingswanden gipsblokken behangklaar

plafond spuitpleisterwerk wit

2e Verdieping 

vloer dekvloer grijs

dragende wanden beton behangklaar

lichte scheidingswanden gipsblokken behangklaar

schuine plafonds (eengezinswoningen) onafgewerkt bruin of groen naturel

schuine plafonds bovenwoning (appartementen) melamine toplaag wit 

Deze brochure is een informatief document en geen contractstuk. U kunt derhalve geen rechten ontlenen aan de teksten en tekeningen. De getoonde afbeeldingen zijn sfeerbeelden. De woningen worden zonder de getoonde 
meubelen, tuininrichting etc. geleverd. De plattegronden en getoonde impressies zijn opgesteld voor de afronding van de technische toets door Woningborg en gemeentelijke instanties. Hieruit kunnen aanpassingen voortvloeien.
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Woonon
Wie een nieuwbouwhuis koopt, heeft alle vrijheid van de wereld. 
U kunt kiezen voor een dakkapel, een andere indeling en verschillende afbouwopties. 

Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning moeten er veel keuzes worden gemaakt. Dit  

noemen we ook wel meer- en minderwerk. Een spannend en leuk proces, want u koopt 

niet elke dag een woning. Woonon maakt alle keuzes inzichtelijk en berekent direct wat 

voor financiële gevolgen dat heeft. 

Standaard zorgen we voor een hoog afwerkingsniveau. En uw complete badkamer en 

toilet worden voorzien van sanitair en tegels. Het sanitair is van Villeroy en Boch en de 

kranen van het hoogwaardige merk Grohe. Liever een andere stijl? Geen probleem. Om 

uw woning zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij uw woonwensen zijn er tal van opties 

naast de standaard opties voor u klaargezet.

Woonwensen realiseren met Woonon!
Woonon is een online woningsamensteller, waarmee u uw woning kunt optimaliseren. 

Bij de aankoop van de woning ontvangt u de inloggegevens, waarmee u uw woning naar 

eigen smaak kan samenstellen. In Woonon gaat u alle mogelijkheden op het gebied van 

meer- en minderwerk ontdekken voor uw nieuwe woning. 

Een andere woningplattegrond? Een stopcontact op een andere plek? De badkamer of 

het toilet aanpassen? Een andere tegel? Andere binnendeuren? Noem het maar op of het 

kan met Woonon en dat alles overzichtelijk in uw winkelwagen zodat u direct weet wat 

het kost. En naast online kunt u de producten ook bekijken in de Woonon-showroom. 

Uw keuzes worden direct na opdracht verwerkt in de bouwtekeningen van uw woning, 

zodat alles exact wordt uitgevoerd zoals u het wenst.

De keuken laten wij graag aan u over
Met de buren aan een spontane borrel of met vrienden uitgebreid tafelen; de keuken is 

misschien wel de belangrijkste ruimte in huis. Eén van de fijnste dingen van een nieuw-

bouwhuis is dan ook die heerlijk gloednieuwe keuken. Voorzien van mooie apparatuur en 

uitgevoerd in duurzame materialen en de stijl die bij u past. 

In de koopprijs is geen keuken opgenomen, ook geen stelpost. U bent vrij om de keuken 

te bestellen waar u wilt en precies zo te laten samenstellen en uitvoeren als u voor ogen 

hebt.

Wonen zoals u wilt!
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De voordelen van nieuwbouw
Koopt u een nieuwbouwwoning, dan bent u zeker van goede isolatie, een energiezuinige 
installatie en modern sanitair. Het grootste voordeel van een nieuwbouwhuis is, vanzelf-
sprekend, dat alles spiksplinternieuw is. Nieuw is een gevoel van fris, puur, mooi. Nieuw 
is écht helemaal van jezelf. Onbeschreven en onaangetast. U kunt uw huis en de tuin 
helemaal naar uw smaak inrichten. 

Zorgeloos
Een nieuwbouwhuis is een huis zonder zorgen waar u geen omkijken naar heeft. Alles 
is nieuw, alles doet het. Daardoor heeft uw huis de eerste vijf jaar nauwelijks of geen 
onderhoud nodig.

Voordelig
Als koper van een nieuwbouwhuis heeft u een aantal financiële meevallers. Bij de koop 
hoeft u bijvoorbeeld geen overdrachtsbelasting en makelaarskosten te betalen en qua 
energiekosten bent u met een nieuw, duurzaam huis al gauw € 800,- per jaar goedkoper uit.

Een betere hypotheek bij een nieuwbouwhuis 
Wist u dat u ook kunt profiteren van diverse hypotheekvoordelen als u nieuwbouw 
koopt? Een nieuwbouwhuis brengt volop voordelen met zich mee; ook als het gaat om de  
hypotheek. ‘Bewust Nieuwbouw’ heeft in een overzichtelijke flyer alle hypotheekvoordelen 
op een rijtje gezet. Meer informatie: http://www.bewustnieuwbouw.nl/volop-hypotheek-
voordelen-als-nieuwbouw-koopt/

Veilig
Nieuwbouwhuizen zijn standaard uitgerust met een professioneel rookalarm. En met het 
modernste, inbraakwerend hang- en sluitwerk. Je geniet van een veilige omgeving en 
houdt ongewenste bezoekers buiten.

Comfortabel wonen
‘Oude huizen zijn sfeervolle huizen’ hoor je weleens. Maar oude huizen kunnen ook koude 
huizen zijn. In de winter zijn ze niet warm te krijgen en in de zomer juist niet koel. 

Nieuwbouwhuizen daarentegen kenmerken zich door een aangename temperatuur, on-
geacht de tijd van het jaar. Ze zijn voorzien van extra isolerend glas en zijn ook verder goed  
geïsoleerd. Zo heeft u in de winter warme voeten en is het in de zomer lekker koel. Heel 
aangenaam en comfortabel. 

Ruimtelijk 
Bovendien voldoet uw huis eveneens aan de nieuwste wettelijke eisen (Bouwbesluit). 
Dat betekent onder meer dat de plafonds en deuren hoger zijn en de trappen minder steil. 
Verder gelden minimale afmetingen voor bijvoorbeeld toiletruimten e gangen. Ook die 
extra ruimte zorgt voor meer comfort.

Sfeer
Een nieuwbouwwoning is een huis in een prettige omgeving. Een omgeving die ook zelf 
leeft. Waar bewoners en bezoekers zich welkom voelen. Want naast de ontwikkeling van 
huizen zijn we ook verantwoordelijk voor de inrichting van het gebied waarin ze staan. 
Nieuwbouw leidt tot saamhorigheid. U en uw buren maken een nieuwe start en dat 
schept een band. 

Kies voor een nieuwbouwhuis. Er zijn genoeg goede redenen. De meeste mensen die 
iets kopen, kopen namelijk het liefst iets wat nieuw is. Waarom zou dat principe dan niet 
gelden voor een huis?

Algemene informatie 
U staat op het punt een grote beslissing te nemen, de aankoop van een nieuwbouwwo-
ning. Bij de aankoop van een nieuwbouwhuis spelen vaak andere zaken een rol dan bij de 
aankoop van een bestaande woning. De makelaars beschikken over alle kennis op nieuw-
bouwgebied en informeren u graag verder over het project en alles wat erbij komt kijken! 

Tijdens het gehele traject heeft u één aanspreekpunt, die u helpt bij het realiseren van 
uw woonwensen. Ook doorloopt u met hen stap voor stap het Woonon traject om al uw 
woonwensen te realiseren. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? De gegevens van 
onze makelaar is op de achterzijde van deze brochure te vinden.

Garantie Woningborg
Heeft u een nieuwbouwwoning gekocht, dan ontvangt u een waarborgcertificaat van 
Woningborg. Woningborg toetst de bouwonderneming op financieel gebied, technische 
vakbekwaamheid en deskundigheid. Dit biedt u nog meer zekerheid. 

Als er na de oplevering een geschil ontstaat tussen de koper en de bouwonderneming, 
dan kan Woningborg hierin bemiddelen. Voor meer informatie hierover kunt u een kijkje 
nemen op www.woningborggroep.nl

Kleine lettertjes, groot geschreven
De vermelde maten en oppervlakten zijn zo nauwkeurig mogelijk vastgesteld. Aan deze 
indicatieve waarden kunnen geen rechten worden ontleend. Deze brochure is met grote 
zorgvuldigheid samengesteld. Wijzigingen zijn voorbehouden.

Deze brochure maakt geen deel onderdeel uit van de contractstukken. Aan de in deze 
brochure opgenomen informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Alle wijzigingen 
in tekst en illustraties zijn voorbehouden aan Van Braam Minnesma.

Duurzaam wonen
Voor een nieuw huis worden tegenwoordig alleen duurzame, 
milieuvriendelijke materialen en technieken gebruikt. Een 
nieuwbouwwoning is beter geïsoleerd en gebouwd volgens 
de laatste technieken. 

Een nieuwbouwhuis heeft energielabel A en is daarmee  
al gauw 30% zuiniger dan een woning die pakweg 25 
jaar geleden is gebouwd. Daarnaast worden de woning  
standaard voorzien van zonnepanelen op het dak. Dat merkt 
u aan uw energierekening. 

Bovendien draagt u hiermee bij aan een beter klimaat en 
een beter milieu. U woont dus niet alleen mooi, maar ook 
energiezuinig. 
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