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WONEN IN
BRONKHORST ANDEL

GEVARIEERD AANBOD
In Bronkhorst Andel worden 8 twee-onder-één-

kapwoningen en 18 hoek- en tussenwoningen 

gerealiseerd. De hoek- en tussenwoningen aan de 

Kroonsappel en Boerengroen komen in meerdere 

varianten beschikbaar en zijn geschikt voor starters 

en doorstromers op de woningmarkt. De brede 

hoekwoning kan tevens optioneel aangepast worden 

naar een volledig woonprogramma op de begane 

grond. De twee-onder-één-kapwoningen met oprit 

en garage liggen aan de Roem van Altena. Vier aan 

de ene zijde van de straat en vier aan de andere 

zijde. Daardoor ontstaat er een mooi gevarieerd 

straatbeeld. Deze twee-onder-één-kapwoningen én de 

hoek- en tussenwoningen staan garant voor jarenlang 

woonplezier.

De woningen zijn ontworpen door Stuik en Partners 

Bouwkundigburo uit Woudrichem. Ontwerper Johan 

van Bijnen: “Bij het ontwerpen van de woningen heb ik 

rekening gehouden met verschillende doelgroepen en 

prijsniveaus. Deze uitgangspunten hebben geresulteerd 

in ruime twee-onder-één-kapwoningen en rijwoningen 

voor gezinnen, starters en senioren. De twee-onder-één-

kapwoningen staan aan beide zijden in de Roem van 

Altena en de rijwoningen staan aan de Kroonsappel en 

de Boerengroen. Alle woningen hebben een traditionele 

dorpse uitstraling met een knipoog naar de jaren 30.”

Het metselwerk wordt uitgevoerd in stoer roodbruine 

tinten in combinatie met speelse accenten en een 

moderne afwerking. De hoek- en tussenwoningen 

zijn verdeeld over drie woonblokken. Samen met de 

twee-onder-één-kapwoningen vormen zij een mooi 

harmonieus geheel.

OP EEN MOOIE LOCATIE IN DE NIEUWE WIJK BRONKHORST IN ANDEL, ONTWIKKELT JANSEN BOUWONTWIKKELING B.V. AAN DE 

KROONSAPPEL, BOERENGROEN EN ROEM VAN ALTENA 26 WONINGEN WAARONDER TWEE-ONDER-ÉÉN-KAPWONINGEN EN HOEK- 

EN TUSSENWONINGEN. DE KLEINSCHALIGHEID VAN HET PROJECT MAKEN HET IN BRONKHORST ANDEL  STRAKS GEZELLIG WONEN. 

JE BENT ER SNEL THUIS!

DE GENEUGTEN VAN HET GEMOEDELIJKE CENTRUM LIGGEN OP LUTTELE MINUTEN FIETSEN. SPORT, SCHOLEN, NATUUR 

EN WINKELS ZIJN OOK ALTIJD DICHTBIJ.  DAARNAAST IS HET MEER DAN DE MOEITE WAARD OM DE OMGEVING VAN ANDEL 

TE GAAN VERKENNEN: ER IS GENOEG TE ONTDEKKEN EN TE BELEVEN, VOORAL LANGS DE RIVIER DE MAAS MET VOLOP 

RECREATIEMOGELIJKHEDEN. WIL JE WAT VERDER WEG DAN BRENGT HET WEGENNET RONDOM ANDEL JE SNEL WAAR JE HEEN WILT. 

FIJN WONEN BEGINT IN BRONKHORST ANDEL !
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Verkoopbrochure Bronkhorst Andel 
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VEEL TE  DOEN
Je hoeft je niet te vervelen want er wordt in 

Andel veel georganiseerd, onder andere door de 

actieve Oranjevereniging Juliana. Zij zetten allerlei 

feestelijkheden op voor jeugd en volwassenen. Heb je 

zin om je sportief uit te leven? Sparta ’30 is de lokale 

voetbalvereniging waar het fijn voetballen is en waar 

sociale contacten ontstaan en onderhouden worden. 

Ook de zeer actieve tennisvereniging LTC Altena is 

een aanrader om je bij aan te sluiten. 

Ook op cultureel vlak is in Andel en in de gemeente 

Altena genoeg te doen. Wat te denken bijvoorbeeld 

van een bezoek aan de laatgotische kerk de 

Romboutstoren. In de ruïne van de Romboutskerk 

vind je het graf van Jan Claesen, trompetter in het 

leger van de prins (Maurits).

DE OMGEVING
De afgedamde Maas is beeldbepalend en heeft 

grote aantrekkingskracht op zowel de bewoners 

zelf als mensen uit de weide omgeving. Voor nog 

meer natuurbeleving ‘op het ritme van eb en vloed’ 

kan je een bezoek brengen aan Nationaal Park 

De Biesbosch. Dit prachtig en gratis te betreden 

natuurgebied ligt op slechts 20 autominuten van 

Andel.  De gemeente Altena is rijk aan toeristische- 

en recreatieve activiteiten. De gemeente ligt in het 

meeste zuidelijke deel van zowel de Oude als de 

Nieuwe Hollandse Waterlinie. Daarnaast maakt de 

gemeente deel uit van de Vestingdriehoek Gorinchem, 

Woudrichem, Slot Loevestein en Fort Vuren. 

GOED BEREIKBAAR
Andel ligt prachtig en heeft veel natuur in de directe 

omgeving. Desondanks is de ontsluiting prima. De N267 

en de N322 brengen je snel naar de snelweg zoals 

bijvoorbeeld de A27 en de A2. Daarnaast doen diverse 

buslijnen Andel aan. Rustig en landelijk wonen en toch snel 

op de plaats van bestemming zijn, in Andel woon je goed. 
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DE ONTWERPER
AAN HET WOORD

JOHAN VAN BI JNEN,  MEDE-EIGENAAR VAN 
STRUIK & PARTNERS BOUWKUNDIG BURO UIT 
WOUDRICHEM,  TEKENDE NA DE WONINGEN 
VAN HET NIEUWBOUWPLAN BRONKHORST 
FASE  A  OOK DEZE  WONINGEN VOOR JANSEN 
BOUWONTWIKKELING B.V .  HI J  VERTELT ER 
ENTHOUSIAST HET VOLGENDE OVER. 

Het bouwplan Bronkhorst ligt in het gezellige dorp Andel. De 
trotse bewoners zelf noemen het ‘Ael’. Andel is sinds 1 januari 
2019 één van de 21 kernen van de grootste gemeente van 
Noord-Brabant, gemeente Altena. Andel is onder andere 
bekend om de dam in de Maas, de Andelse Sluis en de 
Romboutstoren waar Jan Claesen (de trompetter) naast is 
begraven.

Nadat we in 2007 van Jansen Bouwontwikkeling B.V. de 
opdracht hadden gekregen om 18 woningen te ontwerpen 
in Bronkhorst fase A heeft dit een vervolg gekregen 
voor 26 woningen in Bronkhorst Andel. De 26 woningen 
bestaan uit 8 twee-onder-één-kapwoningen, 6 hoek- en 12 
tussenwoningen in een mooie stedenbouwkundige opzet.

Bronkhorst Andel ligt aan de zuidwestelijke zijde van 
de dorpskern en grenst aan het buitengebied. In het 
stedenbouwkundig plan is de omgeving van de woningen 
voorzien van veel groen en water zodat het er prachtig 
wonen, wandelen, spelen en ontmoeten is.

Bij het ontwerpen van de woningen heb ik rekening 
gehouden met verschillende doelgroepen en prijsniveaus. 
Deze uitgangspunten hebben geresulteerd in ruime twee-
onder-één-kapwoningen en rijwoningen voor gezinnen, 
starters en senioren. De twee-onder-één-kapwoningen staan 
aan beide zijden in de Roem van Altena en de rijwoningen 
staan aan de Kroonsappel en de Boerengroen. Alle woningen 
hebben een traditionele dorpse uitstraling met een knipoog 
naar de jaren 30.

De twee-onder-één-kapwoningen staan naast en tegenover 
elkaar en hebben hun entree aan de zijkant met daar 
omheen een U-vormige plattegrond met de woonkamer aan 
de achterzijde. Op de eerste verdieping zijn er 3 slaapkamers 
gesitueerd en daarboven bevindt zich nog een zolder. De 
voordeuren zijn voorzien van een mooi wit kader waardoor 
deze geaccentueerd worden. De meeste woningen hebben 
een aangebouwde garage en bij twee woningen staat de 
garage los op het perceel. De daken worden voorzien van 
donkere dakpannen en een witte daklijst. Door de kappen 
van de woningen haaks op elkaar aan te laten sluiten, oogt 
het minder massaal. De gevels worden uitgevoerd met 
baksteen van verschillende kleuren en een mangaan plint 
zodat er een duidelijk contrast ontstaat.
De rijwoningen bestaan uit 3 blokken en staan naast elkaar. 
Deze woningen staan tegenover een groenstrook, een 
watergang en een wadi. De woningen hebben allemaal 
hun entree aan de straatzijde met daar omheen een 
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L-vormige plattegrond waar de woonkamer zich aan de 
achterzijde bevindt. De uitstraling van de rijwoningen 
hebben een verwantschap met de twee-onder-één-
kapwoningen. Ook bij deze woningen zijn de voordeuren 
voorzien van het witte kader. De daken hebben een 
donkere kap. De tussenwoningen worden opgetrokken 
uit baksteen met een mangaan plint. Voor starters op 
de woningmarkt is het gelukt om ook hier een ontwerp 
voor te maken. De 5 starterswoningen zijn smaller dan de 
overige tussenwoningen maar zijn toch nog voorzien van 
2 slaapkamers en een zolder. De overige tussenwoningen 
hebben 3 slaapkamers en een zolder.
De hoekwoningen zijn voorzien van een kap die haaks op 
de kap van de tussenwoningen staat. De nok ligt iets hoger 
dan die van de tussenwoningen en de baksteen gevel is 
donkerder. Op deze manier wordt er een mooie beëindiging 
van de rijwoningen gerealiseerd. De hoekwoningen zijn 
ook uitermate geschikt voor senioren omdat hier een 
slaapkamer en badkamer op de begane grond mogelijk is. 
Bij alle rijwoningen staat achter in de tuin een prefab houten 
berging.

Alle woningen worden gebouwd met degelijke en mooie 
materialen, zijn goed geïsoleerd en voorzien van de nieuwste 
installaties die voldoen aan de eisen van deze tijd.
Alle toekomstige bewoners wens ik dan ook heel veel geluk 
en genot van hun woning en omgeving.

JOHAN VAN BI JNEN
INGENIEUR
STRUIK & PARTNERS BOUWKUNDIG BURO
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SI TUERING
AAN DE AFGEDAMDE MAAS LIGT ANDEL, MET ZIJN KARAKTERISTIEKE 14E EEUWSE ROMBOUTSTOREN 

MET BAKSTENEN SPITS. ANDEL KENT VELE MONUMENTALE HUIZEN EN BOERDERIJEN. EN ER IS EEN 

FIJN STRANDJE. ANDEL, OF “AEL” OP Z’N BRABANTS, LIGT IN DE GEMEENTE ALTENA IN HET LAND VAN 

HEUSDEN EN ALTENA.

DAGELI JKS  LEVEN
In Andel zijn de voorzieningen en winkels 

altijd dichtbij. Zo is er voor het dagelijks 

gemak een SPAR te vinden in het 

centrum. Ook voor de andere dagelijkse 

boodschappen ben je in Andel aan het 

goede adres. Winkels als Drogisterij 

Verbeek, Dier en Tuin Andel en Kapsalon 

Knip-Inn zijn fijn in de buurt. In een straal 

van 5 tot 10 km zijn nog veel meer winkels, 

eetgelegenheden en voorzieningen. 

De kleinsten kunnen in Andel naar 

één van de twee basisscholen of het 

kinderdagverblijf. In Andel is tevens een 

middelbare school (VMBO) gevestigd.

VRI JE  T I JD  EN SPORT
Op cultureel vlak is in Andel en in de 

gemeente Altena genoeg te doen. Wat te 

denken bijvoorbeeld van een bezoek aan 

de laatgotische kerk de Romboutstoren 

die zeer zeldzaam is in Noord-Brabant. 

En wil je fit en gezond blijven? In de 

gemeente Altena zijn veel mogelijkheden 

om te sporten. Voor jongeren én voor 

volwassenen. Zo zijn er sporthallen, 

gymlokalen, een binnenzwembad en 

openluchtbaden. Voor buitensporten, 

zoals voetbal, hockey of tennis, kun je 

terecht op één van de vele sportparken. 

LIGGING
Andel biedt niet alleen goede 

voorzieningen dicht bij huis; je 

woont er ook vlak bij de uitstekende 

verkeersverbindingen. Via de N322, N267, 

A2, A27 en A59 ben je vlot in Den Bosch, 

Utrecht, Breda of Nijmegen. Centraal en 

heerlijk landelijk wonen, dat is Bronkhorst 

Andel.

Andel

Wijk en Aalburg

Vlijmen

Gorinchem

Zaltbommel

Hank

N216

N283

N283

N267

A15
A27

A27

A27

A59 A59
A59

A15

A2

A2

A15

N267

N322

N322
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“Jarenlang genieten 
van alles wat Andel te 
bieden heeft”Andel

Rijswijk

Waardhuizen

N267

N267
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Let op: de situering, de verkaveling en het in de verkoopstukken aangegeven 
openbare gebied rondom de woningen zijn slechts ter indicatie; ze hebben 
geen juridische waarde. De inrichting van het openbaar gebied wordt nader 
uitgewerkt door de gemeente. Hieraan kunnen uitdrukkelijk geen rechten 
worden ontleend.

SITUATIEKAART
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Tussenwoning    type C

Tussenwoning    type D

Hoekwoning    type E

Twee-onder-één-kapwoning  type A

Twee-onder-één-kapwoning  type B

WONINGTYPES
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TWEE-ONDER-ÉÉN-
KAPWONINGEN
TYPE A | B

ALLE WONINGONTWERPEN IN BRONKHORST ANDEL  ZIJN AAN ELKAAR 

VERWANT. DE TWEE-ONDER-ÉÉN-KAPWONINGEN HEBBEN EEN DORPSE 

UITSTRALING MET EEN MODERNE TWIST WAARBIJ DE AFWISSELENDE MIX 

VAN LANGS- EN DWARSKAPPEN ÉN DE VARIATIE IN KLEUR METSELWERK 

ZORGT VOOR EEN GEVARIEERD STRAATBEELD. ALLE TWEE-ONDER-

ÉÉN-KAPWONINGEN HEBBEN EEN U-VORMIGE PLATTEGROND EN EEN 

VRIJSTAANDE OF AANGEBOUWDE GARAGE. JE PARKEERT NATUURLIJK OP 

JE EIGEN OPRIT. DE TWEE-ONDER-ÉÉN-KAPWONINGEN ZIJN GELEGEN 

AAN DE RAND VAN PLAN BRONKHORST WAARDOOR ZE AANSLUITEN OP 

DE GROENE OMGEVING.

TYPE A  |  B
Per tweekapper is een type A en een type B ontwikkeld. Door de combinatie van de 
dwarskap naast een langskap, verschillen de woningen in uitstraling en zijn zij toch 
overduidelijk familie van elkaar.

Type A krijgt een mooie langskap. De andere zijde van het tweekap blokje, is 
type B met een dwarskap. De kapvorm zorgt ervoor dat type B net een aantal m² 
woonoppervlakte extra heeft op de zolderverdieping. Beide woningtypen hebben 
een aangebouwde of vrijstaande stenen garage en staan op ruime percelen. Deze 
moderne en duurzame twee-onder-één-kapwoningen zijn meer dan de moeite 
waard. 

Alle twee-onder-één-kapwoningen zijn duurzaam en gasloos en voorzien van een 
luchtwarmtepomp, zonnepanelen en comfortabele vloerverwarming op de begane 
grond.

TYPE E1  |  E2
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TYPE E1  |  E2

“Stijlvolle woningen 
aan de rand van 
Bronkhorst Andel ”

BOUW-
NUMMER
01 | 02 | ...
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WONINGSPECIF ICATIES
 

 8 royale twee-onder-één-kapwoningen met oprit
 en garage
 Keuze in langs- of dwarskap
 Twee auto’s op eigen oprit
 Gemetselde garage
 Fraaie U-plattegrond met woonkamer en

 leefkeuken
 Badkamer met modern Villeroy & Boch sanitair 
 3 slaapkamers, uit te breiden naar 4
 Royale tweede verdieping die naar eigen inzicht

 ingedeeld kan worden
 Diverse keuzeopties mogelijk
 Individuele woonwensen zijn uiteraard

 bespreekbaar
 Duurzaam en gasloos wonen met een

 luchtwarmtepomp, zonnepanelen en
 vloerverwarming

TWEE-ONDER-ÉÉN-
KAPWONING
TYPE A | B

TOTALE WONING
gebruiksoppervlakte Type A ca. 133 m²
  Type B ca. 141 m²

WOONKAMER & KEUKEN  
oppervlakte ca. 41 m²

SLAAPKAMER 1
oppervlakte ca. 16 m²    

SLAAPKAMER 2
oppervlakte ca. 9 m²  

SLAAPKAMER 3
oppervlakte ca. 8 m²  

12



GETEKEND BOUWNUMMERS 19 ,  21 ,  23  EN 25 .
BOUWNUMMERS,  20 ,  22 ,  24  EN 26  Z I JN  GESPIEGELD.
DE GARAGES VAN BOUWNUMMERS 22  EN 23  Z I JN  VRI JSTAAND.

BEGANE GROND TYPE  A  |  B

SCHAAL 1 :50

0M 1M 2M 3M
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EERSTE  VERDIEPING TYPE  A  |  B

HET L IGBAD IS  OPTIONEEL

SCHAAL 1 :50

0M 1M 2M 3M
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TWEEDE VERDIEPING TYPE  A

SCHAAL 1 :50

0M 1M 2M 3M
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TWEEDE VERDIEPING TYPE  B

SCHAAL 1 :50

0M 1M 2M 3M
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INTERIEURIMPRESSIE  TYPE A  |  B  UITGEBOUWD 2.4  M AAN DE ACHTERZI JDE
EN VOORZIEN VAN EEN LUXE BINNENDEUR
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OPTIES  TYPE  A  |  B

SCHAAL 1 :100

OPTIE  UITBOUWEN 2 .4  M

OPTIES A | B
KEUZE IN KOPERSOPTIES
Voor de twee-onder-één-kapwoningen zijn uitbreidingsopties uitgewerkt. Je kunt
hierbij denken aan een uitbouw van 1.2 of 2.4 m aan de achterzijde van de woning. 
Of wil je nog energiezuiniger wonen? Dat kan! Het extra verduurzamen behoort tot 
de mogelijkheden. Op de koperskeuzelijst vind je tal van opties om jouw nieuwe 
thuis verder vorm te geven. Samen met de aannemer ga je straks in gesprek om 
door te nemen hoe jouw ideale woning eruitziet.

Op de volgende twee pagina’s krijg je een indruk welke keuzeopties mogelijk
zijn bij type A en B. Kijk op de verkooptekeningen op de website voor een volledig 
beeld van de mogelijkheden per type. De getoonde optieplattegronden betreffen 
zowel type A als type B.

22
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OPTIES  TYPE  A  |  B

SCHAAL 1 :100

OPTIE  DAKKAPEL  EN 
INDELING TWEEDE 

VERDIEPING TYPE  A

OPTIE  DAKKAPEL  EN 
INDELING TWEEDE 

VERDIEPING TYPE  B

23

O
P

T
IE

S
 T

Y
P

E
 A

 |
 B

19 T/M 26

BOUW-
NUMMERS

0M 1M 2M 3M



TYPE L

TYPE XL

“royaal wonen en 
optimaal genieten”

HOEKWONING
TYPE E
DE 6 HOEKWONINGEN ZIJN MOOI GELEGEN OP DE HOEKEN VAN DE DRIE 

WOONBLOKJES IN BRONKHORST ANDEL .  ER IS DUS VOLOP KEUZE IN DE 

LIGGING. DE HOEKWONINGEN ZIJN MET DE FRAAIE DWARSKAP ECHTE 

BLIKVANGERS! DE STOERE GEVELS MET KRACHTIGE WITTE DETAILS 

SIEREN HET STRAATBEELD. RONDOM DE VOORDEUR ZIT EEN BREED 

KADER ALS EXTRA ACCENT. 

VIA DE STATIGE VOORDEUR KOM JE IN DE HAL DIE JOU VERVOLGENS 

NAAR DE WOONKAMER BRENGT. AAN DE VOORZIJDE VIND JE DE RUIM 

OPGEZETTE KEUKEN. DOOR DE EXTRA BREEDTE VAN DE HOEKWONINGEN 

IS HET MOGELIJK OM EEN GROTE KEUKENOPSTELLING MET EEN 

EILAND TE PLAATSTEN. DE IN BASIS AL RUIME WOONKAMER KAN JE 

OPTIONEEL NOG EENS UITBOUWEN. DE HOEKWONINGEN HEBBEN DRIE 

SLAAPKAMERS EN EEN BADKAMER OP DE EERSTE VERDIEPING. OP DE 

TWEEDE VERDIEPING KAN EEN EXTRA (SLAAP)KAMER GEREALISEERD 

WORDEN. WAT ZIJN JOUW WOONWENSEN? LAAT HET ONS WETEN!

LEVENSLOOPBESTENDIG
Het is mogelijk om de hoekwoning uit te laten voeren als levensloopbestendige 
woning. De begane grond wordt in dat geval met 2.4 m verlengd en de extra slaap- 
en badkamer bevinden zich dan op de begane grond. Op de eerste verdieping blijft 
de plattegrond ongewijzigd met drie slaapkamers en een badkamer.

Alle hoekwoningen zijn duurzaam en gasloos en voorzien van een 
luchtwarmtepomp, zonnepanelen en comfortabele vloerverwarming.
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WONINGSPECIF ICATIES
 

 Prachtige, grote hoekwoningen
 De zes hoekwoningen zijn verdeeld over drie

 woonblokjes
 Mooie accenten aan de gevel
 Parkeergelegenheid voor of dichtbij het huis
 Houten berging in de achtertuin
 Een eigen ‘achterom’. Bouwnummers 14 en 15

 kunnen langs de woning. 
 Brede beukmaat, veel leefruimte binnen
 Badkamer met modern Villeroy & Boch sanitair 
 3 slaapkamers
 Tweede verdieping naar eigen inzicht in te

 richten
 Diverse keuzeopties mogelijk waaronder een

 levensloopbestendige plattegrond: slaap- en
 badkamer op de begane grond
 Individuele woonwensen zijn uiteraard

 bespreekbaar
 Duurzaam en gasloos wonen met een

 luchtwarmtepomp, zonnepanelen en
 vloerverwarming

HOEKWONING
TYPE E

26

TOTALE WONING
gebruiksoppervlakte ca. 121 m²

WOONKAMER & KEUKEN  
oppervlakte ca. 35 m²

SLAAPKAMER 1
oppervlakte ca. 15 m²    

SLAAPKAMER 2
oppervlakte ca. 9 m²  

SLAAPKAMER 3
oppervlakte ca. 5 m²  



BEGANE GROND TYPE  E

SCHAAL 1 :50

0M 1M 2M 3M
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EERSTE  VERDIEPING TYPE  E

SCHAAL 1 :50
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TWEEDE VERDIEPING TYPE  E

SCHAAL 1 :50
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INTERIEURIMPRESSIE  TYPE E
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TYPE L

TYPE XL

“De tussenwoningen 
staan garant voor 
veel woonplezier”

TUSSENWONINGEN
TYPE C | D
VOOR EEN TUSSENWONING ZIT JE IN BRONKHORST ANDEL  GOED.

ER ZIJN TWEE TYPEN ONTWIKKELD: EEN STARTERSWONING EN EEN 

RUIME TUSSENWONING. ALLE TUSSENWONINGEN HEBBEN DOOR DE 

GROTE RAAMPARTIJEN ERG VEEL LICHT BINNEN. PRACHTIGE WONINGEN 

EN EEN ZEER GEVARIEERD AANBOD.

TUSSENWONING TYPE C  STARTERSWONING
Deze geweldige starterswoning met een moderne uitstraling biedt jou alles wat je
nodig hebt. Vanuit de hal kom je in de gezellige woonkamer met prachtige 
achterpui. Je kunt naar hartenlust een gezellige zit- en eethoek creëren.
Op de eerste verdieping zijn twee ruime slaapkamers waar je optioneel een derde 
kunt laten aanbrengen. De moderne badkamer maakt het plaatje compleet. Op 
de tweede verdieping bevindt zich een ruime opbergzolder. Wordt één van de 5 
starterswoningen jóuw eerste (t)huis?

TUSSENWONING TYPE D
Dit woningtype, waarvan er in totaal 7 beschikbaar zijn, hebben een moderne en 
eigentijdse uitstraling. De mooie witte, stevige kozijnen rondom de ramen en de 
deuren geven de woning karakter. En van binnen is het al net zo fraai. Type D is 
ruim opgezet waardoor je veel van je woonwensen kwijt kunt. Het wordt hier echt 
genieten! 

Aan de voorzijde van de woningen biedt de keuken tijdens het koken gezellig 
zicht op straat. Op de eerste verdieping bevinden zich drie slaapkamers en een 
badkamer. De tweede verdieping kan voor verschillende doeleinden gebruikt 
worden en wordt daarom vrij indeelbaar aangeboden.

Alle tussenwoningen zijn duurzaam en gasloos en voorzien van een 
luchtwarmtepomp, zonnepanelen en comfortabele vloerverwarming.

TYPE

D
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WONINGSPECIF ICATIES
 

TUSSENWONING
TYPE D

34
 Moderne nieuwbouwwoning
 De 7 tussenwoningen zijn verdeeld over drie

 woonblokjes
 Eigentijdse en moderne uitstraling
 Parkeergelegenheid voor of dichtbij het huis
 Houten berging in de achtertuin
 Een eigen ‘achterom’
 De ideale starters- of doorgroeiwoning
 Badkamer met modern Villeroy & Boch sanitair 
 3 slaapkamers
 Tweede verdieping naar eigen inzicht in te

 richten
 Diverse keuzeopties mogelijk
 Individuele woonwensen zijn uiteraard

 bespreekbaar
 Duurzaam en gasloos wonen met een

 luchtwarmtepomp, zonnepanelen en
 vloerverwarming

TOTALE WONING
gebruiksoppervlakte ca. 101 m²

WOONKAMER & KEUKEN  
oppervlakte ca. 31 m²

SLAAPKAMER 1
oppervlakte ca. 12 m²    

SLAAPKAMER 2
oppervlakte ca. 8 m²  

SLAAPKAMER 3
oppervlakte ca. 5 m²  



BEGANE GROND TYPE  D

SCHAAL 1 :50
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EERSTE  VERDIEPING TYPE  D
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TWEEDE VERDIEPING TYPE  D
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INTERIEURIMPRESSIE  TYPE D UITGEBOUWD 1.2  M AAN DE ACHTERZI JDE
EN VOORZIEN VAN EEN LUXE BINNENDEUR
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WONINGSPECIF ICATIES
 

 5 Geweldige starterswoningen
 Gelegen tussen de hoekwoningen en de andere

 tussenwoningen
 Parkeergelegenheid voor of dichtbij het huis
 Houten berging in de achtertuin
 Een eigen ‘achterom’
 Badkamer met modern Villeroy & Boch sanitair 
 2 slaapkamers, uit te breiden naar 3
 Zolderverdieping met ruime

 opbergmogelijkheden
 Diverse keuzeopties mogelijk
 Individuele woonwensen zijn uiteraard

 bespreekbaar
 Duurzaam en gasloos wonen met een

 luchtwarmtepomp, zonnepanelen en
 vloerverwarming

TUSSENWONING
TYPE C

40 TOTALE WONING
gebruiksoppervlakte ca. 89 m²

WOONKAMER & KEUKEN  
oppervlakte ca. 29 m²

SLAAPKAMER 1
oppervlakte ca. 13 m²    

SLAAPKAMER 2
oppervlakte ca. 9 m²  



BEGANE GROND TYPE  C
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EERSTE  VERDIEPING TYPE  C
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INTERIEURIMPRESSIE  TYPE C
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OPTIES  TYPE  C  |  D  |  E

SCHAAL 1 :100

OPTIE  LEVENSLOOPBESTENDIG 
WONEN:  SLAAP-  EN BADKAMER 

OP DE  BEGANE GROND
ALLEEN MOGELI JK  B I J  TYPE  E

OPTIES C | D | E
SPELEN MET RUIMTE
De woningen zijn in de basis al mooi compleet. Wil je de hoek- of tussenwoning
vergroten of aanpassen? Dat kan! Zo is het mogelijk om te kiezen voor een uitbouw
tot 2.4 m of plaats een extra dakraam of dakkapel op de tweede verdieping.
De mogelijkheden staan voor je uitgeschreven op de koperskeuzelijst. Heb je nog
andere wensen? Wij horen ze graag.

Op de volgende twee pagina’s krijg je een indruk welke keuzeopties mogelijk
zijn bij type  C D E. Kijk op de verkooptekeningen op de website voor een volledig 
beeld van de mogelijkheden per type.

46
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OPTIE  TOEVOEGEN DERDE 
SLAAPKAMER OP DE  EERSTE 

VERDIEPING (TYPE  C )

OPTIE  DAKKAPEL  EN 
INDELING VAN DE TWEEDE 
VERDIEPING

OPTIES  TYPE  C  |  D  |  E

SCHAAL 1 :100

OPTIE  UITBOUWEN 2 .4  M
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balansventilatie met 
warmteterugwinning

zonnepanelen

luchtwarmtepomp

goed geïsoleerde 
gebouwschil

vloerverwarming 
op de begane grond, 

optioneel op de
verdiepingen.
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DUURZAAM
WONEN
ZEER DUURZAME LUCHTWARMTEPOMP
Wacht niet langer om van het comfort te gaan genieten. Eén van de
kenmerken van een nieuwbouwwoning in Bronkhorst Andel
is namelijk de uitstekende isolatie van de gevels, vloer en het dak.
Dat houdt in dat je het in de winter aangenaam warm zult hebben,
terwijl de woning in de zomermaanden juist heerlijk koel blijft. Het
Bouwbesluit stelt eisen aan energiezuinigheid van nieuwe woningen.
Alle woningen in Bronkhorst Andel voldoen hieraan en
voldoen daarmee aan de huidige wetgeving.

COMFORTABELE VERWARMING
De woningen zijn voorzien van een luchtwarmtepomp en
vloerverwarming op de begane grond. Zo is er minder stofcirculatie
en is er altijd een aangename temperatuur in huis. De woning wordt
met vloerverwarming op de begane grond comfortabel verwarmd. Je 
bent verzekerd van een duurzame woning met lage energiekosten.

WTW-UNIT
De ventilatie speelt een belangrijke rol en zorgt voor voldoende
frisse lucht, zonder dat je een raam open hoeft te zetten. De
warme zomerzon blijft dus lekker buiten! Ventileren gebeurt met
warmteterugwinning (WTW-unit) en daarmee bespaar je eveneens
veel energie, want warmte uit de lucht wordt eenvoudig terug
gewonnen en daardoor bespaar je op de energiekosten.

NOG ENERGIEZUINIGER
Je gezinssituatie, het weer en je verbruiksgedrag bepalen uiteindelijk
of je energiezuinig woont. Heb je een groot of een klein gezin of
ben je alleen, ben je veel of weinig thuis en hebben de elektrische
apparaten een energiezuinig label? Dit heeft allemaal invloed op het
werkelijke verbruik. Je kunt de woning optioneel nóg energiezuiniger
uitrusten door middel van het toepassen van extra zonnepanelen.
Zo wek je nog meer groene energie op. Wij vertellen je graag meer
over de mogelijkheden.

Waar je ook voor kiest, een woning in Bronkhorst Andel levert
je altijd een flinke besparing op ten opzichte van een bestaande
woning.

Op de impressie hiernaast zie je welke duurzame toepassingen
de woningen hebben. Aan de afbeelding en de toelichting kunnen
geen rechten worden ontleend. De doorsnede is gemaakt van een
willekeurige tussenwoning. De positie van de luchtwarmtepomp kan
afwijken. Vloerverwarming wordt in Bronkhorst Andel alleen
op de begane grond toegepast.

lucht- 
warmtepomp
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Lekker ontspannen na een lange dag of fris ontwaken? In de
badkamer van jouw woning in Bronkhorst Andel is het elke dag 
weer genieten. Wij zorgen voor een comfortabele, moderne 
basis en je bent vrij om daar jouw eigen draai aan te geven. 
Dit is het grote voordeel van het kopen van een nieuwbouw 
woning. 

In de badkamer komen standaard fraaie wand- en vloertegels. 
Je hebt de keuze uit mat of glanzend. Gegarandeerd jarenlang 
mooi! Als je liever een andere tegel wilt, kan dat natuurlijk. 

Het sanitair komt uit de tijdloze designserie O.Novo van het 
kwaliteitsmerk Villeroy & Boch. In de badkamer zit in de basis 
een douche, wastafel en ‘zwevend’ toilet. Wil je een ligbad, 
dan is dat uiteraard mogelijk. Houd er wel rekening mee dat 
het mogelijk vergroten van de boiler van de warmtepomp 
nodig is. Vraag ons gerust naar alle mogelijkheden om jouw 
droombadkamer te realiseren.

ONTSPANNEN IN DE 
BADKAMER

“Al je woonwensen 
gaan in vervulling”

SFEERIMPRESSIE  VAN VILLEROY & BOCH
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De keukeninrichting wordt niet standaard meegeleverd. Je
hebt de vrijheid om bij een leverancier van eigen keuze een
keuken naar wens samen te laten stellen. 

De aansluitpunten in de keuken worden op een standaard
plaats aangebracht. Het is mogelijk om leidingen en
aansluitpunten kosteloos te laten verleggen, onder de
voorwaarde dat de door jou aan te brengen keuken wordt
geplaatst tegen de wanden van de op de verkooptekening
aangegeven indicatieve keukenzone. Hiervoor moet een
correcte installatietekening aangeleverd worden vóór de
door de aannemer aan te geven sluitingsdatum. Eventuele
extra kosten staan vermeld op de koperskeuzelijst.

CULINAIR GENIETEN
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ALGEMENE
INFORMATIE
DE KOOP VAN EEN NIEUWBOUWWONING
Een woning koop je niet dagelijks. Het is een belangrijke stap 
in je leven. Wij vinden het dan ook van groot belang helder te 
zijn over de procedures en voorwaarden die bij de koop van 
een nieuwbouwwoning aan de orde komen. Hieronder geven 
wij precies aan wat je koopt als je een overeenkomst sluit met 
Jansen Bouwontwikkeling B.V.

DE KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST
Voor de aankoop van jouw woning sluit je (Verkrijger) 
een koop-/aannemingsovereenkomst met Jansen 
Bouwontwikkeling B.V. 
Je verplicht je daarmee tot het betalen van de koop-/
aannemingssom, terwijl Jansen Bouwontwikkeling B.V. zich 
verplicht tot levering van de grond en de bouw van jouw 
woning. 

Nadat je de koop-/aannemingsovereenkomst hebt getekend, 
stuurt de verkopende makelaar deze naar ons door, waarna 
wij de koop-/aannemingsovereenkomst medeondertekenen. 
Je ontvangt vervolgens één exemplaar retour. De makelaar, 
Woningborg en de Notaris ontvangen een kopie. De Notaris 
kan aan de hand hiervan de akte van levering van het 
perceel grond voor de eigendomsoverdracht (transportakte) 
opmaken. De makelaar vervult een bemiddelende rol bij de 
verkoop van de woningen. Aan door de makelaar verstrekte 
informatie en/of gedane toezeggingen kunnen uitdrukkelijk 
geen rechten worden ontleend. Slechts schriftelijke 
(contract)stukken en/of schriftelijke toezeggingen van Jansen 
Bouwontwikkeling B.V. zijn bindend.

NOTARIS
De eigendomsoverdracht van het perceel grond gebeurt 
door middel van de akte van levering bij de Notaris. Ruim 
voor de datum van de notariële levering ontvang je van de 
Notaris een afrekening waarop het op de datum van levering 
verschuldigde bedrag is aangegeven, inclusief bijkomende 
kosten. Ook blijkt uit deze afrekening welk bedrag de Notaris 
zal ontvangen van jouw geldverstrekker en welk bedrag 
je eventueel (tijdig) aan de Notaris moet overmaken. Bij 
de berekening van het bedrag dat je zelf aan de Notaris 
moet betalen, wordt meestal van uitgegaan dat het 
hypotheekbedrag dat in depot blijft, gelijk moet zijn aan de 
vanaf de leveringsdatum nog verschuldigde bouwtermijnen. 

Op de leveringsdatum worden in de meeste gevallen twee 
akten getekend, te weten:

 de akte van levering van de grond,
 de hypotheekakte met betrekking tot de lening die je van 

de geldverstrekker ontvangt.

OPSCHORTINGSDATUM
In de koop-/aannemingsovereenkomst wordt een 
aantal opschortende voorwaarden opgenomen die 
zijn gekoppeld aan een opschortingsdatum. Dit is de 
uiterste datum waarop wij verwachten dat aan de 
voorwaarden zal zijn voldaan om met de bouw te kunnen 
beginnen. Zodra aan alle voorwaarden is voldaan, is de 
koop-/aannemingsovereenkomst bindend. Zijn deze 
voorwaarden niet tijdig vervuld, dan stellen wij je een nieuwe 
opschortingsdatum voor.

WANNEER MOET JE  GAAN BETALEN?
Na ondertekening van de koop-/aannemingsovereenkomst 
wacht je totdat alle opschortende voorwaarden in jouw 
koop-/aannemingsovereenkomst zijn vervuld. Je zult daarover 
schriftelijk door ons worden geïnformeerd. Op dat moment 
dien je ook een afspraak te maken bij de Notaris voor de 
notariële levering van de grond. Wanneer met de bouw 
van jouw woning is gestart ontvang je van ons de factuur 
voor de eerste bouwtermijn. Vervolgens ontvang je, telkens 
wanneer de bouw weer zover is gevorderd dat één van de 
bouwtermijnen is vervallen, een verzoek tot betaling van de 
betreffende bouwtermijn(en). Als datum van betaling geldt 
de overeengekomen datum waarop de betaling door ons is 
ontvangen.

LET  OP:  Je dient er zelf op toe te zien dat deze periode 
niet wordt overschreden om te voorkomen dat de 
overeengekomen rente in rekening wordt gebracht.

PRI JSLI JST
Op de prijslijst staan de kavelgroottes (de definitieve 
kavelgroottes zullen worden vastgesteld bij kadastrale 
opmeting) en de vrij-op-naamprijzen (v.o.n.) van de te 
bouwen woningen per bouwnummer vermeld.

De vermelde vrij-op-naamprijzen zijn inclusief:
 grond- en ontwikkelingskosten,
 bouwkosten, inclusief eventuele loon- en

 materiaalkostenstijging,
 notaris- en kadasterkosten voor de aankoop van de

 woning, 
 makelaarscourtage,
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 omzetbelasting,
 honorarium van architect en constructeur,
 gemeentelijke (bouw)leges,
 garantiecertificaat Woningborg,
 aansluitkosten water, elektra en riolering,

De vermelde vrij-op-naamprijzen zijn exclusief:
 eventuele hypotheekkosten,
 eventueel renteverlies grond,
 rente over eventueel vervallen bouwtermijnen,
 aansluit- en signaalkosten cai en telefoon,
 eventuele opties (meerwerk),
 tuinaanleg/bestrating (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld).

LET  OP!  Opgeleverde nieuwbouwwoningen (laagbouw) 
worden niet automatisch voorzien van een aansluiting 
op het KPN-telefoonnetwerk. Deze aansluiting wordt pas 
aangelegd nadat je een abonnement hebt afgesloten of 
een verhuizing hebt doorgegeven bij één van de aanbieders 
die van het KPN-telefoonnetwerk gebruik maken. Je kunt 
deze KPN-huisaansluiting laten regelen en verrekenen met 
de aannemer of hierover rechtstreeks met KPN contact 
opnemen.

Indien van overheidswege het percentage van de omzetbelasting 
(btw) wordt gewijzigd, zal doorberekening plaatsvinden 
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

WIJZIGINGS-  EN VARIATIEMOGELI JKHEDEN
Het kopen van een nieuwbouwwoning gaat vaak gepaard 
met omkaderde wijzigingsmogelijkheden en beperkte vrijheid 
in variaties. Jansen Bouwontwikkeling en onze aannemer 
proberen zoveel mogelijk mee te denken in het wijzigen, 
indelen en afwerken van uw woning. De coördinatie hiervan 
is in handen van de Jansen Bouwontwikkeling en/of de 
aannemer. Voor al het meer- en minderwerk geldt, dat de 
opdracht daartoe door Verkrijgers rechtstreeks aan Jansen 
Bouwontwikkeling en/of de aannemer wordt gegeven. 
Hieronder een indicatie van de mogelijkheden:

Ui tbre id ing
Vergroot je woning met een uitbouw of een dakkapel. Plaats 
een dakvenster op de tweede verdieping voor meer licht en 
ventilatie. Of misschien wil je later wellicht zelf een uitbouw 
realiseren en wil je op dit moment alleen de fundering 
meenemen?

Inde l ing
Verander de indeling van de woonkamer en de keuken, 
creëer een inloopkast in de slaapkamer, voeg twee 
slaapkamers samen tot één of splits een grote slaapkamer in 
twee kleinere, verander of vergroot de badkamer en deel de 
zolder in met een hobbykamer of extra zolderkamer.

Ins ta l la t i e
Breid de meterkast met extra groepen uit, voeg 
wandcontactdozen toe, leg loze leidingen en/of lichtpunten 

aan, plaats een buitenkraan, kies voor nog meer 
wooncomfort door de installatie van een Domotica-systeem 
of verduurzaam je woning nog verder. 

Afwerk ing
Betegel het toilet op de begane grond tot het plafond, 
werk de behangklare wanden af of laat het spuitwerk op 
de plafonds van de begane grond vervallen. Wil je zelf een 
badkamer plaatsen? Laat de gehele badkamer dan vervallen.

De mogelijkheden vind je terug op de Koperskeuzelijst meer- 
en minderwerk. Hierop kun je je eigen keuzes aangeven. 
Het traject is verdeeld in een eerste en een tweede traject. 
Dit onderscheid is gebaseerd op het feit dat de aannemer 
op het moment van de verkoop van de woningen nog niet 
bekend is. Meer- en minderwerk dat in het eerste traject 
valt kan worden verrekend met Jansen Bouwontwikkeling 
en eventueel worden meegenomen in de koop-/
aannemingsovereenkomst.
De meer- en minderwerk mogelijkheden in het tweede traject 
worden ruim voor de start van de bouw door de aannemer 
verstrekt. Alle keuzes die je in het tweede traject maakt, regel 
en verreken je rechtstreeks met de aannemer.
 
Sommige wijzigingswensen kunnen om organisatorische, 
architectonische, bouwkundige, constructieve of 
installatietechnische redenen niet haalbaar zijn. Ook kan 
het voorkomen dat wijzigingen niet meer mogelijk zijn in 
verband met de voortgang van het werk. In alle gevallen 
beoordelen wij en/of de aannemer  de uitvoerbaarheid van 
keuzemogelijkheden. Je dient er rekening mee te houden dat 
bij minderwerk waarbij onderdelen komen te vervallen ook 
alle daarmee in relatie staande garanties komen te vervallen.

JE  HUIDIGE WONING
Heb je een koopwoning? Dan adviseren wij je bij de verkoop 
van jouw woning in de koopakte een clausule op te nemen 
waarin de datum van de feitelijke levering van jouw huidige 
woning variabel wordt gesteld. Huur je een woning? Dan 
raden wij je aan om de grootst mogelijke voorzichtigheid 
te betrachten voor wat betreft een opzegtermijn van jouw 
huurwoning. Wacht onze opleveringsbrief af voordat je 
definitieve maatregelen treft. 

OPLEVERING
De oplevering van de woning zal plaatsvinden 
binnen de termijn welke genoemd is in de koop-/
aannemingsovereenkomst. Tijdens de oplevering wordt de 
woning door jou en Jansen Bouwontwikkeling gezamenlijk 
geïnspecteerd en worden de eventueel geconstateerde 
onvolkomenheden in een proces-verbaal van oplevering 
vastgelegd. Circa twee weken vóór de oplevering word je 
schriftelijk op de hoogte gebracht van de definitieve datum 
en het tijdstip van opleveren.
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5% OPLEVERINGSREGELING
Door Jansen Bouwontwikkeling zal op het moment van 
oplevering een bankgarantie worden gesteld ten bedrage 
van 5% van de aanneemsom. Omdat deze bankgarantie door 
Jansen Bouwontwikkeling wordt gesteld, dien je de helft van 
de laatste termijnbetaling niet meer bij de Notaris in depot 
te zetten, maar dien je de laatste termijn volledig aan ons te 
voldoen. Voor aanvullende informatie word je verwezen naar 
de koop-/aannemingsovereenkomst.

VERKOOPBROCHURE
De in deze verkoopbrochure gebruikte kleuren, de artist 
impressions en de verkavelingstekening zijn een zo getrouw 
mogelijke weergave van de werkelijkheid. Het openbaar 
gebied rondom de woningen, zoals aangegeven in de 
verkoopbrochure, dient slechts ter indicatie. Ten tijde 
van het opstellen van de Algemene Informatie is nog niet 
definitief bekend hoe dit gebied wordt ingericht. In de 
verkoopdocumentatie wordt verwezen naar bouwnummers. 
Deze nummers worden tijdens de bouw door alle 
betrokken partijen gehanteerd, ook in alle officiële stukken 
en correspondentie. De straatnamen, huisnummers en 
postcodes worden door Jansen Bouwontwikkeling zo spoedig 
mogelijk aan je kenbaar gemaakt. De bouwnummers hebben 
geen betrekking op de opleveringsvolgorde.
De verkoopbrochure is geen onderdeel van de 
contractstukken.

MAATVOERING
De op de tekeningen aangegeven maten zijn ‘circa maten’. 
Circa maten zijn ruwe maten, dat wil zeggen dat de 
aangegeven maten gemeten zijn tussen de bouwkundige 
constructies. Eventuele wandafwerkingen zijn hierin niet 
verrekend.

WIJZIGINGEN
Deze verkoopbrochure is nauwkeurig en met zorg 
samengesteld aan de hand van gegevens en tekeningen 
die verstrekt zijn door gemeentelijke diensten, architect, 
constructeur en adviseurs van het plan. Desondanks 
moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van 
geringe architectonische, bouwtechnische en constructieve 
wijzigingen, evenals eventuele afwijkingen die onder 
andere voort kunnen komen uit nadere eisen en wensen 
van overheden en/of nutsbedrijven. Als zulke wijzigingen 
eventueel meer- of minderwerk met zich mee zouden 
brengen dan vindt hiervan geen verrekening plaats.

WONINGBORG GARANTIE-  EN 
WAARBORGREGELING
Wat  houdt  de  Woningborg  Garant ie -  en 
waarborgrege l ing  in?
Het certificaat wordt uitgegeven door Woningborg N.V. 
onder de naam Woningborg-certificaat. De Woningborg 
Garantie- en waarborgregeling beschermt Verkrijgers van 
nieuwbouwwoningen tegen de risico’s van een eventueel 

faillissement van de (bouw) Ondernemer tijdens de bouw en 
bouwkundige gebreken na oplevering. Bovendien is aan het 
certificaat het keurmerk van de Stichting Garantie Woning 
verstrekt, mocht je voor de woning Nationale Hypotheek 
Garantie (NHG) willen aanvragen.

Woningborg  gee f t  j e  meer  zekerhe id 
Voordat een (bouw) Ondernemer zich kan inschrijven bij 
Woningborg, toetst Woningborg de (bouw) Ondernemer 
op financieel gebied, technische vakbekwaamheid en 
deskundigheid. Bij ieder bouwplan worden de tekeningen 
en de technische omschrijving getoetst aan het Bouwbesluit. 
Ook wordt de concept koop-/aannemingsovereenkomst 
beoordeeld op een goede balans in de rechtsverhouding 
tussen Verkrijger en (bouw) Ondernemer.

Wanneer  kom je  in  he t  bez i t  van
het  Won ingborg -cer t i f i caat?
Woningborg zendt je het certificaat toe, zodra zij voor het 
bouwplan de zogenaamde ‘planacceptatie’ heeft afgegeven. 
Op de website van Woningborg -  www.woningborggroep.
nl  - kun je onder Downloads een schema vinden waarin 
de verschillende stappen van planaanmelding tot 
certificaatuitgifte worden weergegeven.

Wat  be tekent  de  Woningborg  Garant ie -  en 
waarborgrege l ing  voor  j e ?
Als je een woning koopt met toepassing van de Woningborg 
Garantie- en waarborgregeling en je door Woningborg N.V. 
in het bezit bent gesteld van het Woningborg-certificaat, dan 
betekent dit voor je onder andere het volgende:
 Bouwondernemingen die bij Woningborg

 zijn ingeschreven, zijn verplicht om een model
 koop-/aannemingsovereenkomst met bijbehorende
 algemene voorwaarden en toelichting te gebruiken.
 De modelovereenkomst vormt de contractuele basis voor
 de rechtsverhouding tussen jou als Verkrijger en de
 (bouw) Ondernemer. In dit model zijn de rechten en
 plichten van de Verkrijger en de bouwonderneming
 evenwichtig vastgelegd.
 Gaat jouw (bouw) Ondernemer tijdens de bouw failliet,

 dan zorgt Woningborg voor afbouw van jouw woning. Is
 afbouw om wat voor reden dan ook onmogelijk, dan
 verstrekt Woningborg je een financiële schadeloosstelling.
 De (bouw) Ondernemer garandeert de kwaliteit van

 de woning tot 6 jaar en 3 maanden na oplevering. Bij
 bepaalde ernstige constructieve gebreken zelfs tot
 10 jaar. Woningborg waarborgt de garantieverplichting
 van de (bouw) Ondernemer, anders gezegd als de (bouw)
 Ondernemer niet meer kan of wil herstellen dan draagt
 Woningborg hier zorg voor.
 Wanneer na oplevering van de woning geschillen tussen

 de Verkrijger en de (bouw) Ondernemer ontstaan over de
 bouwtechnische kwaliteit van de woning dan kan
 Woningborg hierin bemiddelen.
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LET  OP!  Het Woningborg-certificaat moet je in je 
bezit hebben voordat je naar de Notaris gaat voor de 
eigendomsoverdracht.

Wat  va l t  n ie t  onder  de  Woningborg -garant ie?
Onderdelen die niet door of via de (bouw) Ondernemer 
worden uitgevoerd (zoals bijvoorbeeld meerwerk), vallen 
niet onder de Woningborg Garantie- en waarborgregeling. 
Daarnaast worden in jouw koop-/aannemingsovereenkomst 
en in de Woningborg Garantie- en waarborgregeling een 
aantal andere aspecten genoemd die van de regeling zijn 
uitgesloten.

Voorrang  Woningborg -bepa l ingen
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.
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Jansen Bouwontwikkeling B.V.
Postbus 278

6600 AG Wijchen

T 024 – 642 17 46

W www.jansenbouwontwikkeling.nl

De Makelaars van Altena
Burg. van der Lelystraat 16a

4285 BL Woudrichem

T 0183 - 307 040

W www.dmva.nl

Struik & Partners
Bouwkundig Buro v.o.f.
Kerkstraat 34

4285 BB Woudrichem

W www.burostruik.nl

WWW.BRONKHORST-ANDEL.NL
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