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COMFORTABEL WONEN 
IN DE SLUYSWACHTER

LEVEN EN BELEVEN IN DOESBURG
Hanzestad Doesburg heeft een rijke historie en had al 

stadsrechten ruim voor dat Amsterdam deze kreeg. 

Hoewel het dus officieel een stad is, heeft Doesburg 

door de smalle straatjes haar dorpse karakter 

behouden. Deze straatjes liggen nog precies zoals 

in de Middeleeuwen en daarom heeft Doesburg 

een beschermd stadsgezicht. De 17e-eeuwse 

vestigingswerken wisten vele panden en monumenten 

te beschermen, zoals De Waag, het Stadhuis, de 

Martinikerk en Het Arsenaal. Zij bepalen nog steeds 

het straatbeeld en laten u wanen terug in de tijd 

van de Middeleeuwen te zijn. Houdt u van mosterd? 

Tussen de ambachtelijke winkeltjes en diverse ateliers 

kunt u een bezoekje brengen aan “De van Ouds Alom 

Bekende Doesburgsche Mosterdfabriek”. En heeft u 

een keer geen zin om te koken? In Doesburg vindt u 

diverse restaurantjes en eetcafés die dit graag voor u 

overnemen! 

Fervent fietsers kunnen hun hart ophalen in de 

omgeving van Doesburg. De tientallen fietsroutes en 

fietsknooppunten brengen u langs de IJsselvallei, in de 

Achterhoek of naar Nationaalpark Veluwezoom waar 

u een tussenstop kunt maken met koffie en gebak 

in het bezoekerscentrum in Dieren. Of wat dacht u 

van een boottochtje over de IJssel naar Zutphen of 

Arnhem? Mogelijkheden te over vanaf uw nieuwe 

thuis in De Sluyswachter. 

IN DE SFEERVOLLE EN HISTORISCHE HANZESTAD DOESBURG, GELEGEN CENTRAAL IN DE DRIEHOEK 

ZUTPHEN, ARNHEM EN DOETINCHEM WORDT NIEUWBOUWPLAN DE SLUYSWACHTER  GEREALISEERD. 

DEZE NAAM IS NIET ZOMAAR GEKOZEN! DE SLUYSWACHTER VERWIJST NAAR DE KARAKTERISTIEKE SLUIS 

VAN DOESBURG, DIE DE OUDE IJSSEL EN DE IJSSEL MET ELKAAR VERBINDT. DOESBURG IS ÉÉN VAN DE 

NEGEN HANZESTEDEN EN KENT EEN GEZELLIGE BINNENSTAD MET EEN GROOT AANBOD AAN WINKELS, 

GEZELLIGE HORECA EN CULTUUR. DEZE PRACHTIGE LOCATIE HEEFT VEEL TE BIEDEN.
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GEVARIEERD AANBOD
Het woningaanbod in De Sluyswachter fase 1B omvat 

16 appartementen en 1 luxe penthouse in gebouw 

De Brugwachter. Het plan De Sluyswachter kent een 

architectuur met een industriële en stoere uitstraling. 

Het appartementengebouw van fase 1B beschikt per 

verdieping over drie appartementen en heeft één 

bouwlaag meer dan het appartementengebouw uit 

fase 1A.  Hierdoor is het gebouw hoger en smaller 

en zorgt het voor een fraai hoogteaccent in het 

stedenbouwkundige silhouet. Daarnaast heeft dit 

nieuwe complex zijn eigen identiteit en uitstraling 

gekregen door de afwijkende architectonische opzet. 

Zo presenteren de appartementengebouwen zich 

als twee unieke ‘wachters’ aan de Oude IJssel, de 

Brugwachter en de Sluyswachter. Op detailniveau zit 

er verwantschap in bijvoorbeeld het metselwerk ten 

opzichte van de andere gebouwen, waardoor het zich 

mengt in het totaalbeeld. Als bewoners van plan De 

Sluyswachter bent u snel op de Koppelweg en in het 

prachtige centrum van Doesburg, maar u kunt ook 

letterlijk vanuit de voordeur een wandeltocht langs de 

Oude IJssel maken om een frisse neus te halen.

INDUSTRIËLE  INRICHTING
OPENBAAR GEBIED
De directe woonomgeving van De Sluyswachter wordt 

hoogwaardig en industrieel ingericht. Het karakter 

van de gevels zie je direct terug in het straatbeeld. 

De centrale toegang vanuit de Koppelweg is 

doorgetrokken richting de Oude IJssel, waardoor een 

mooi plein ontstaat met betonnen loopstroken en 

een groene tuin. Vanuit deze ontmoetingsplek kunt u 

doorlopen naar de Oude IJssel om daar in een groene 

omgeving te genieten van het panorama.

3



SI TUERING
PLAN DE SLUYSWACHTER  LIGT TUSSEN DE KOPPELWEG EN DE OUDE IJSSEL. BINNEN EEN PAAR 

MINUUTJES STAAT U MIDDENIN DE HISTORISCHE BINNENSTAD VAN DOESBURG. WILT U EROP UIT, DAN 

BENT U MET 15 AUTOMINUTEN OP DE A12 OF DE A18 EN BINNEN 30 MINUTEN IN ZUTPHEN, ARNHEM 

OF DOETINCHEM. GAAT U LIEVER MET HET OPENBAAR VERVOER? ER ZIJN DIVERSE BUSVERBINDINGEN 

BESCHIKBAAR, BIJVOORBEELD NAAR HET NS STATION DIEREN, VAN WAARUIT U HEEL NEDERLAND 

KUNT BEREIZEN. 

DAGELI JKS  LEVEN
Diverse supermarkten en de 
weekmarkt op donderdag maken 
dat u Doesburg niet uit hoeft voor 
uw dagelijkse boodschappen. Ook 
medische voorzieningen zoals de 
huisarts, apotheek en tandarts zijn 
binnen handbereik.

VRI JE  T I JD
Bent u sportief? Tennissen, 
voetballen, korfballen of 
zwemmen…het kan allemaal in 
Doesburg. 
Of wat dacht u van zangles? Wat 
fijn dat deze verenigingen allemaal 
op fietsafstand zijn!

LIGGING
De Oude IJssel, de IJssel, bossen, 
rivierduinen, landgoederen… 
vanuit uw voordeur stapt u zo het 
coulisselandschap in. 
Gelegen tegen de Duitse grens, 
maar in het midden van de 
driehoek Zutphen, Arnhem en 
Doetinchem bezoekt u deze 
grotere steden binnen een half 
uur.
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“Historie, avontuur 

en natuur binnen 

fietsafstand”
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SITUATIEKAART

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 dient nader uitgewerkt te worden en 
goedkeuring van overheidsinstanties te hebben. Hieraan kunnen uitdrukkelijk geen rechten worden ontleend.

KOPPELW
EG

KOPPELWEG

OUDE IJSSEL

39 40 41 42 43

39 T/M 55
DE  SLUYSWACHTERDE  BRUGWACHTER
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TYPES

STALL INGSGARAGE /  PARKEREN

Hoekappartement type A

Tussenappartement type B

Hoekappartement type C

Hoekappartement type D

Penthouse type E
KOPPELW

EG

KOPPELWEG

OUDE IJSSEL

39 40 41 42 43

39 T/M 55

ENTREE

LIFT

39

55
55 44 45 46 47 48

54 53 52 51 50 49
40

54 53 52 51 50

49

42 41

44 43

46 45

48 47

39 40 41 42 43
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APPARTEMENTEN 
TYPE A | B | C | D

HET APPARTEMENTENGEBOUW VAN FASE 1B BESCHIKT PER VERDIEPING 

OVER TWEE OF DRIE APPARTEMENTEN EN HEEFT ÉÉN BOUWLAAG 

MEER DAN HET APPARTEMENTENGEBOUW UIT FASE 1A.   HIERDOOR 

IS HET GEBOUW HOGER EN SMALLER EN ZORGT HET VOOR EEN 

FRAAI HOOGTEACCENT IN HET STEDENBOUWKUNDIGE SILHOUET. 

DAARNAAST HEEFT DIT NIEUWE COMPLEX ZIJN EIGEN IDENTITEIT EN 

UITSTRALING GEKREGEN DOOR DE AFWIJKENDE ARCHITECTONISCHE 

OPZET. ZO PRESENTEREN DE APPARTEMENTENGEBOUWEN ZICH ALS 

TWEE UNIEKE ‘WACHTERS’ AAN DE OUDE I JSSEL, DE BRUGWACHTER 

EN DE SLUYSWACHTER. OP DETAILNIVEAU ZIT ER VERWANTSCHAP 

IN BIJVOORBEELD HET METSELWERK TEN OPZICHTE VAN DE ANDERE 

GEBOUWEN, WAARDOOR HET ZICH MENGT IN HET TOTAALBEELD.

TYPE A  |  B  |  C  |  D
Binnen het gebouw worden in totaal 16 appartementen en 1 luxe penthouse 
ontwikkeld in vijf verschillende typen. Zo kunt u bij de appartementen kiezen uit een 
drie- of vierkamerappartement. Voor alle appartementen geldt dat ze duurzaam 
en toekomstbestendig ontwikkeld zijn en zonder gasaansluiting gerealiseerd 
worden. Daarbij worden ze voorzien van vloerverwarming en -koeling, een luxe 
badkamer, een warmtepomp met bodembron en wordt de ventilatie geregeld 
door warmteterugwinning. Daarnaast heeft elk appartement een ruim balkon met 
uitzicht op de Oude IJssel en een eigen parkeerplek in de stallingsgarage of in het 
openbaar gebied en een privéberging in de half verdiepte stallingsgarage. Vanuit 
de stallingsgarage brengt de lift u naar de verdieping van uw appartement. In De 
Brugwachter woont u uitermate comfortabel, van alle moderne gemakken voorzien 
en dagelijks geniet u van het voortreffelijke uitzicht en de mooie omgeving.
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“Zorgeloos en 
comfortabel wonen met 
een prachtig uitzicht”

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

 Ruim hoekappartement met uitzicht op de Oude  
 IJssel
 Toegang tot appartement vanuit het trappenhuis
 2 Ruime slaapkamers
 Gastentoilet
 Inpandige berging met warmtepomp met   

 bodembron, WTW-unit en wasmachine-
 aansluiting
 Badkamer met luxe Villeroy & Boch sanitair   

 voorzien van bad, douche, wastafel en tweede   
 toilet
 Zeer ruime en lichte woonkamer en keuken
 Vloerverwarming en -koeling per vertrek   

 regelbaar
 Ventilatie met warmteterugwinning (WTW) 
 Ruim hoekbalkon van ca. 16,9 m² op het

 zuidoosten
 Berging (ca. 5 m2) en eigen parkeerplaats in

 openbaar gebied 
 Persoonlijke woonwensen bespreekbaar
 Woningborg-garantie

APPARTEMENT 
TYPE A 
BOUWNUMMER 39

TOTAAL APPARTEMENT
gebruiksoppervlakte ca. 105,2 m²

WOONKAMER & KEUKEN  
oppervlakte ca. 47 m²

SLAAPKAMER 1
oppervlakte ca. 17,7 m²    

SLAAPKAMER 2
oppervlakte ca. 11,2 m²   
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SFEERPLATTEGROND TYPE  A

SCHAAL 1 :80

0M 1M 2M 3M
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SPECIF ICATIES
 

 Ruim tussenappartement met uitzicht op de   
 Oude IJssel
 2 Ruime slaapkamers
 Gastentoilet
 Inpandige berging met warmtepomp met   

 bodembron, WTW-unit en wasmachine-
 aansluiting
 Badkamer met luxe Villeroy & Boch sanitair   

 voorzien van bad, douche, wastafel en tweede   
 toilet
 Zeer ruime en lichte woonkamer en keuken
 Vloerverwarming en -koeling per vertrek   

 regelbaar
 Ventilatie met warmteterugwinning (WTW) 
 Ruim balkon over de volledige breedte van het

 appartement van ca. 15,7 m² op het zuiden
 Berging (ca. 5 m2) en eigen parkeerplaats in

 openbaar gebied of in de gemeenschappelijke
 stallingsgarage
 Persoonlijke woonwensen bespreekbaar
 Woningborg-garantie

APPARTEMENTEN
TYPE B 
BOUWNUMMERS 40 | 43 | 46 | 49 | 52 

TOTAAL APPARTEMENT
gebruiksoppervlakte ca. 135,1 m²

WOONKAMER & KEUKEN  
oppervlakte ca. 68,2 m²

SLAAPKAMER 1
oppervlakte ca. 21,6 m²    

SLAAPKAMER 2
oppervlakte ca. 12,7 m²   
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SFEERPLATTEGROND TYPE  B

SCHAAL 1 :80

0M 1M 2M 3M
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INTERIEURIMPRESSIE TYPE B
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SPECIF ICATIES
 

 Ruim hoekappartement met uitzicht op de
 Oude IJssel
 3 Ruime slaapkamers
 Gastentoilet
 Inpandige berging met warmtepomp met   

 bodembron, WTW-unit en wasmachine-
 aansluiting
 Badkamer met luxe Villeroy & Boch sanitair   

 voorzien van bad, douche, wastafel en tweede   
 toilet
 Zeer ruime en lichte woonkamer en keuken
 Vloerverwarming en -koeling per vertrek   

 regelbaar
 Ventilatie met warmteterugwinning (WTW) 
 Ruim hoekbalkon van ca.15,5 m2 op het

 zuidwesten
 Berging (ca. 5 m2) en eigen parkeerplaats in

 openbaar gebied of in de gemeenschappelijke
 stallingsgarage
 Persoonlijke woonwensen bespreekbaar
 Woningborg-garantie

APPARTEMENTEN
TYPE C 
BOUWNUMMERS 41 | 44 | 47 | 50 | 53

TOTAAL APPARTEMENT
gebruiksoppervlakte ca. 121,8 m²

WOONKAMER & KEUKEN  
oppervlakte ca. 52,5 m²

SLAAPKAMER 1
oppervlakte ca. 13,9 m²    

SLAAPKAMER 2
oppervlakte ca. 11 m²   

SLAAPKAMER 3
oppervlakte ca. 10,9 m²   
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SFEERPLATTEGROND TYPE  C

SCHAAL 1 :80

0M 1M 2M 3M

19

41 | 44 | 47
50 | 53

BOUW-
NUMMERS

A
P

P
A

R
T

E
M

E
N

T
 |

 T
Y

P
E

 C



20



INTERIEURIMPRESSIE TYPE C
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SPECIF ICATIES
 

 Ruim hoekappartement met uitzicht op de   
 Oude IJssel
 3 Ruime slaapkamers, waarvan de

 hoofdslaapkamer uitzicht heeft op het centrum
 van Doesburg
 Gastentoilet
 Inpandige berging met warmtepomp met   

 bodembron, WTW-unit en wasmachine-
 aansluiting
 Badkamer met luxe Villeroy & Boch sanitair   

 voorzien van bad, douche, wastafel en tweede   
 toilet
 Zeer ruime en lichte woonkamer en keuken
 Vloerverwarming en -koeling per vertrek   

 regelbaar
 Ventilatie met warmteterugwinning (WTW) 
 Ruim hoekbalkon van ca. 16,9 m2 op het

 zuidoosten
 Berging (ca. 5 m2) en eigen parkeerplaats in

 openbaar gebied of in de gemeenschappelijke
 stallingsgarage
 Persoonlijke woonwensen bespreekbaar
 Woningborg-garantie

APPARTEMENTEN
TYPE D 
BOUWNUMMERS 42 | 45 | 48 | 51 | 54

TOTAAL APPARTEMENT
gebruiksoppervlakte ca. 120,3 m²

WOONKAMER & KEUKEN  
oppervlakte ca. 47 m²

SLAAPKAMER 1
oppervlakte ca. 19,7 m²    

SLAAPKAMER 2
oppervlakte ca. 12,7 m² 

SLAAPKAMER 3
oppervlakte ca. 11,6 m²  
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SFEERPLATTEGROND TYPE  D

SCHAAL 1 :80

0M 1M 2M 3M
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INTERIEURIMPRESSIE TYPE A EN D
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PENTHOUSE 
TYPE E

WONEN OP HET HOOGSTE NIVEAU
Op de zesde woonlaag en daarmee bovenste bouwlaag van het 
appartementengebouw is één appartement en één luxe penthouse ontwikkeld. 
Meer ruimte en een mooier uitzicht kunt u zich niet wensen!

De indeling van het penthouse is bijzonder: fraaie zichtlijnen, grote raampartijen en 
mooie kamers met veel licht. Graag nemen we u mee naar binnen om u een indruk 
te geven van wonen op dit hoge niveau.

Het penthouse in De Brugwachter heeft in de half verdiepte stallingsgarage een 
eigen parkeerplek met direct aangrenzend een ruime privéberging. Vanuit de 
stallingsgarage, waar u als bewoner(s) alleen toegang toe heeft, brengt de lift u naar 
uw penthouse op de bovenste verdieping.

FENOMENAAL UITZICHT EN COMFORT GEGARANDEERD
U betreedt uw penthouse via de ruime hal met garderobe die u direct toegang 
geeft tot twee ruime slaapkamers, één van de twee badkamers, het gastentoilet en 
de inpandige berging. Via de glazen deur loopt u de ruime en lichte living  binnen. 
U kunt zó doorlopen naar het ruime dakterras of balkon waar u geniet van het 
fenomenale uitzicht! Of u nu graag in de zon zit of liever uw krant in de schaduw 
leest, op uw gedeeltelijk overdekte dakterras of balkon heeft u hier alle mogelijkheid 
toe. Alle windstreken en mooie plekjes in de omgeving zoals de Oude IJssel, IJssel, 
ophaalbrug en het centrum van Doesburg zijn vanaf uw unieke penthouse te zien. 
Aan het dakterras is ook de masterbedroom gelegen, met aangrenzend de tweede 
privé badkamer. In de royale living is meer dan voldoende ruimte voor een grote 
eettafel en meerdere zitgedeeltes. Fijn als u van lang tafelen met meerdere mensen 
houdt. Uw droomkeuken komt hier dan ook helemaal tot zijn recht!

Uiteraard is het penthouse duurzaam en toekomstbestendig ontwikkeld en wordt 
zonder gasaansluiting gerealiseerd. De energie voor vloerverwarming- en koeling 
wordt geleverd door een warmtepomp met bodembron en is per vertrek regelbaar. 
Ventileren gebeurt met warmteterugwinning (WTW-unit). De afgezogen lucht wordt 
gebruikt om de verse, binnenkomende lucht op te warmen. Dit zorgt niet alleen 
voor een prettig binnenklimaat, maar beperkt ook de energielasten. Als u over de 
winterse Oude IJssel of IJssel uitkijkt, heeft u het lekker warm. Terwijl in de zomer het 
juist aangenaam koel in uw penthouse is.
Wat een comfort!
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“Exclusief wonen in 
een riant penthouse”

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

 Zeer royaal en luxe penthouse met fenomenaal
 uitzicht over de Oude IJssel en de omgeving
 3 Ruime slaapkamers
 Gastentoilet
 Zeer ruime en lichte woonkamer en keuken
 Inpandige berging met warmtepomp met   

 bodembron, WTW-unit en wasmachine-
 aansluiting
 Badkamer 1 met luxe Villeroy & Boch

 sanitair voorzien van bad, douche, wastafel en
 wandhangend toilet
 Badkamer 2 met luxe Villeroy & Boch sanitair 

 voorzien van douche, wastafel en wandhangend
 toilet
 Vloerverwarming en -koeling per vertrek   

 regelbaar
 Ventilatie met warmteterugwinning (WTW) 
 Ruim balkon van ca. 15,7 m2 op het zuidoosten
 Gedeeltelijk overdekt dakterras van ca. 69 m2

 op het zuidwesten
 Berging (ca. 6,5 m2) met aangrenzend

 eigen parkeerplaats in gemeenschappelijke
 stallingsgarage
 Persoonlijke woonwensen bespreekbaar
 Woningborg-garantie

PENTHOUSE
TYPE E 
BOUWNUMMER 55

TOTAAL PENTHOUSE
gebruiksoppervlakte ca. 182,6 m²

WOONKAMER & KEUKEN  
oppervlakte ca. 88,8 m²

SLAAPKAMER 1
oppervlakte ca. 24 m²    

SLAAPKAMER 2
oppervlakte ca. 19 m² 

SLAAPKAMER 3
oppervlakte ca. 9,8 m²  
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SFEERPLATTEGROND TYPE  E

SCHAAL 1 :80

0M 1M 2M 3M
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INTERIEURIMPRESSIE TYPE E
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DUURZAAMHEID
DUURZAAM ÉN COMFORTABEL WONEN
Wacht niet langer om van het comfort te gaan genieten. Eén van de kenmerken van uw appartement of 
penthouse is de uitstekende isolatie van de gevels, vloer en het dak. Dat houdt in dat u het in de winter 
aangenaam warm zult hebben, terwijl uw appartement in de zomermaanden juist heerlijke verkoeling 
biedt. Het bouwbesluit stelt eisen aan energiezuinigheid van nieuwe appartementen. Alle appartementen 
in het gehele plan De Sluyswachter voldoen hieraan en daarmee ook aan de huidige wetgeving. Zij krijgen 
daarom
met recht het energielabel A.

WARMTEPOMP MET BODEMBRON
De appartementen en het penthouse zijn voorzien van een warmtepomp met bodembron welke energie 
levert voor de vloerverwarming en -koeling. Hierdoor heeft u minder last van stofcirculatie en is de 
temperatuur altijd aangenaam in huis. De kamers binnen de woning zijn per vertrek regelbaar om zo in de 
winter en zomer een heerlijk binnenklimaat te creëren. Zo bent u verzekerd van comfortabel wonen met 
lage energiekosten.

WTW-UNIT
De ventilatie speelt een belangrijke rol en zorgt voor voldoende frisse lucht, zonder dat u een raam open 
hoeft te zetten. De warme zomerzon blijft dus lekker buiten! Ventileren gebeurt met warmteterugwinning 
(WTW-unit). De afgezogen lucht wordt gebruikt om de verse, binnenkomende lucht op te warmen. Dit zorgt 
niet alleen voor een prettig binnenklimaat, maar beperkt ook de energielasten.

WILT U NOG MEER GRIP OP UW WOONLASTEN?
Uw gezinssituatie, het weer en uw verbruiksgedrag bepalen uiteindelijk of u energiezuinig woont. Bent u 
weinig of veel thuis en heeft u apparaten met een energiezuinig label? Dit heeft allemaal invloed op uw 
werkelijke verbruik en dus de energiekosten.

Maar ook uw hypotheeklasten kunnen door energiebesparende maatregelen lager uitvallen.
Verschillende banken stimuleren energiezuinige maatregelen door een specifieke groene hypotheek
of aantrekkelijke hypotheekkorting aan te bieden. Uw hypotheekadviseur kan u hierover van alle
informatie voorzien.

Zoals u ziet gaan wooncomfort en duurzaamheid in De Brugwachter heel goed samen en leveren u ook
nog eens lagere woonlasten op. Dat is dubbelop genieten van uw appartement of penthouse!

Op de impressie hiernaast ziet u duurzame toepassingen weergegeven.
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 “De warmtepomp met 

bodembron vervangt de 

traditionele CV-ketel”

WTW-UNIT

WARMTEPOMP

VLOERVERWARMING VERDELER

 “Milieubewust

en lagere woonlasten”
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SANITAIR
De appartementen en het penthouse worden voorzien van 
Villeroy & Boch O.Novo sanitair en Grohe Eurostyle kranen 
conform op tekening aangegeven (of gelijkwaardig). De koper 
kan in overleg met de aannemer en de leverancier naar eigen 
wens sanitair wijzigen en/of uitbreiden. Dit zal als meerwerk 
worden berekend.

Toiletruimte
 wandhangende closetcombinatie met softclosing 

 bril en deksel
 fontein met chromen plugbekersifon
 fonteinkraan

Badkamer
Badcombinatie
 Kunststof ligbad 170 x75 cm 
 thermostatische badmengkraan met handdouchehouder,  

 handdouche en doucheslang

Douchecombinatie
 verdiepte douchehoek met afvoerplug
 thermostatische douchemengkraan met glijstang,   

 doucheslang en handdouche

Wastafelcombinatie
 wastafel met chromen plugbekersifon
 wastafelmengkraan
 spiegel rond 60 cm met chromen spiegelklemmen

Toiletcombinatie
 wandhangende closetcombinatie met softclosing bril en  

 deksel

TEGELWERK
Voor de wand- en vloertegels is voor de aankoop van de 
tegels een stelpost opgenomen. De stelposten zijn inclusief 
21% btw, aannemersprovisie en levering franco werk. Voor 
het aanbrengen van de wandtegels is uitgegaan van een 
standaardformaat tegel tussen de 25 x 40 cm en 30 x 60 cm, 
standaard jollystrips en een standaard voegbreedte. Voor 
het aanbrengen van de vloertegels is uitgegaan van een 
standaardformaat tegel tussen de 30 x 30 cm en 45 x 45 cm 
en een standaard voegbreedte. De wanden in de badkamer 
worden tot aan het plafond betegeld. In het toilet worden 
wandtegels aangebracht tot circa 1.400 mm boven de vloer 
(één en ander afhankelijk van het gekozen tegelformaat). 
De vloertegels worden niet-strokend met de wandtegels 
aangebracht. In de keuken worden geen tegels aangebracht. 
Voor de keuze van de tegels kunt u terecht bij een door de 
aannemer aan te wijzen leverancier/showroom. Eventueel 
meer- en/of minderwerk dat hieruit volgt zal rechtstreeks met 
de aannemer worden verrekend.

KEUKENINRICHTING
De keukeninrichting wordt niet standaard meegeleverd.
U hebt de vrijheid bij een leverancier van uw keuze 
een keuken naar uw 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 u aan te brengen keuken wordt 
geplaatst tegen de wanden van de op de verkooptekening 
aangegeven indicatieve keukenzone. Hiertoe moet een 
correcte installatietekening aangeleverd worden vóór een 
door de aannemer nader aan te geven sluitingsdatum. 
Voor eventuele extra leidingen of groepen wordt verwezen 
naar de verrekenprijzen zoals genoemd in de meer- en 
minderwerklijst van de aannemer.

SANITAIR, TEGELWERK
& KEUKENINRICHTING

“Al uw woonwensen 
gaan in vervulling”
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ALGEMENE
INFORMATIE
DE KOOP VAN EEN NIEUWBOUWWONING
Een appartement koopt u niet dagelijks. Het is een 
belangrijke stap in uw leven. Wij vinden het dan ook van groot 
belang helder te zijn over de procedures en voorwaarden die 
bij de koop van een nieuwbouwappartement aan de orde 
komen. Hieronder geven wij precies aan wat u koopt als u 
een overeenkomst sluit met Jansen Bouwontwikkeling B.V. 

DE KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST
Voor de aankoop van uw appartement sluit u een koop-/
aannemingsovereenkomst met Jansen Bouwontwikkeling 
B.V. U verplicht zich daarmee tot het betalen van de koop-/
aannemingssom, terwijl Jansen Bouwontwikkeling B.V. zich 
verplicht tot levering van de grond en de bouw van uw 
appartement. Nadat u de koop-/aannemingsovereenkomst 
heeft getekend stuurt de verkopende makelaar deze naar 
ons door, waarna wij de koop-/aannemingsovereenkomst 
medeondertekenen. U 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 opstellen. Hiervoor zal een splitsingstekening 
gemaakt worden waarin de gemeenschappelijke en privé-
eigendommen inzichtelijk worden gemaakt. De makelaar 
vervult een bemiddelende rol bij de verkoop van de 
appartementen. 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.

APPARTEMENTSRECHT
Het appartement dat u koopt maakt onderdeel uit van een 
woongebouw. Ieder appartement heeft beschikking over 
een berging en parkeerplaats die deel uitmaakt van een 
gezamenlijke stallingsgarage. Een deel van de appartementen 
parkeert in het openbaar gebied. Strikt genomen vormt ieder 
appartement, berging en elke parkeerplaats een deel van het 
gebouw dat bevoegdheid geeft tot het alleengebruik van een 
bepaald gedeelte van het appartementengebouw. Volgens 
de wet is de officiële benaming voor ieder appartement en 
in deze situatie elke berging en parkeerplaats afzonderlijk 
een appartementsrecht. De benaming geeft aan dat er 
onderscheid wordt gemaakt tussen enerzijds het eigendom 
en anderzijds de gebruiksrechten. Het eigendom van het 
appartementengebouw inclusief berging en autostalling 
behoort aan alle eigenaars van het appartementengebouw 
gezamenlijk. Daarnaast heeft iedere eigenaar het 
gebruiksrecht van een privégedeelte (het appartement) en 
het medegebruiksrecht van die gedeelten van het gebouw, 
die voor gemeenschappelijk gebruik zijn bestemd. Hieronder 
vallen het trappenhuis, de entreehal, de bergingsgang, 

de stallingsgarage, de openbare parkeerplekken en de 
gezamenlijke installaties (bijvoorbeeld de algemene 
verlichting). Appartementsrechten ontstaan door de splitsing 
van het appartementengebouw in juridische zin. Om het 
appartementengebouw in appartementsrechten te splitsen 
wordt door de notaris een zogenaamde splitsingsakte 
opgemaakt. Deze splitsingsakte wordt tezamen met de 
splitsingstekeningen, waarop de grenzen van de gezamenlijke 
en de privégedeelten van het appartementengebouw staan 
aangegeven, ingeschreven in de openbare registers. Pas 
als dit laatste heeft plaatsgevonden is de splitsing formeel 
en ontstaan de appartementsrechten, die dan afzonderlijk 
verkocht kunnen worden. De eigendomsoverdracht gebeurt 
door middel van de akte van levering via de notaris.

Vereniging van Eigenaars
Als eigenaar van een appartement bent u, met de overige 
mede-eigenaars van het gebouw, verantwoordelijk voor 
onderhoud en beheer van het appartementengebouw en 
de daarvan deel uitmakende autostalling. Deze gezamenlijke 
verantwoordelijkheid schept een band tussen de eigenaars. 
Om dit juridisch te onderbouwen moet sinds 1973 bij 
elke splitsing van een gebouw of gezamenlijk terrein in 
appartementsrechten een Vereniging van Eigenaars (VvE) 
worden opgericht. Iedere eigenaar is automatisch lid van 
deze VvE. In de wet zijn regels opgenomen waaraan een VvE 
moet voldoen. Zo moet de VvE tenminste één keer per jaar 
een ledenvergadering organiseren. In deze zogenaamde 
Vergadering van Eigenaars worden de financiële stukken 
besproken en wordt de voorschotbijdrage in de geraamde 
kosten, bestemd voor onderhoud, verzekering en dergelijke 
per eigenaar vastgesteld. De gang van zaken ten aanzien 
van het appartementengebouw en de autostalling wordt 
grotendeels bepaald in de Vergadering van de VVE. Het 
bestuur van de VvE neemt alle beslissingen over het 
beheer van de gemeenschappelijke gedeelten van het 
appartementengebouw. Zij is daarbij gebonden aan de 
bepalingen in het splitsingsreglement. Daarnaast zijn 
er enkele zaken die niet in het splitsingsreglement zijn 
vastgelegd en waarvan de regeling aan de Vereniging van 
Eigenaars wordt overgelaten. 

NOTARIS
De eigendomsoverdracht van de appartementsrechten 
gebeurt door middel van de akte van levering bij de notaris. 
Ruim vóór de datum van de notariële levering ontvangt u 
van de notaris een afrekening waarop het op de datum 
van levering verschuldigde bedrag is aangegeven, inclusief 
onderstaande bijkomende kosten. Ook blijkt uit deze 
afrekening welk bedrag de notaris zal ontvangen van uw 
geldverstrekker en welk bedrag u eventueel (tijdig) aan de 
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notaris moet betalen. Hierbij wordt er meestal vanuit gegaan 
dat het hypotheekbedrag dat in depot blijft, gelijk is aan de 
vanaf de leveringsdatum nog verschuldigde bouwtermijnen.

Op de leveringsdatum worden maximaal drie akten getekend, 
te weten:
 de splitsingsakte met betrekking tot gebruik, onderhoud  

 en beheer van het appartementengebouw;
 de akte van levering van het appartementsrecht van de   

 verkoper aan de koper;
 de hypotheekakte met betrekking tot de lening die u van  

 de geldverstrekker ontvangt.

De splitsingsakte en het reglement van splitsing
In de notariële akte van splitsing is een aantal belangrijke 
zaken opgenomen:
 beschrijving van het appartementengebouw;
 beschrijving van ieder afzonderlijk gedeelte van de   

 appartementen, bergingen en de parkeerplaatsen;
 beschrijving van het aandeel dat iedere eigenaar heeft in  

 het appartementengebouw (het zogenaamd breukdeel);
 het splitsingsreglement.

Vooral het splitsingsreglement is voor u als koper van groot 
belang. Hierin staat namelijk beschreven:
 hoe de Vereniging van Eigenaars is samengesteld en   

 functioneert;
 hoe het huishoudelijk reglement eruit ziet;
 welke lasten en kosten voor rekening van alle eigenaren  

 gezamenlijk komen;
 hoe het gebruik, het onderhoud en het beheer van   

 de gemeenschappelijke en de privégedeelten van het   
 appartementengebouw is geregeld;
 hoe de jaarlijkse begroting voor beheer en onderhoud (de  

 exploitatierekening) eruit moet zien;
 hoe de voorschotbijdragen in de servicekosten moeten   

 worden betaald;
 hoe het appartementengebouw verzekerd moet zijn en   

 op welke wijze wordt uitgekeerd bij schade.

Begroting en servicekosten
De definitieve begroting voor de servicekosten wordt 
vastgesteld door de Vereniging van Eigenaars. Bij de notaris 
kunt u een folder opvragen waarin het appartementsrecht 
uitgebreid staat beschreven.

OPSCHORTINGSDATUM
In de koop-/aannemingsovereenkomst worden 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 u een 
nieuwe opschortingsdatum voor.

WANNEER MOET JE  GAAN BETALEN?
Na ondertekening van de koop-/aannemingsovereenkomst 
wacht u totdat alle opschortende voorwaarden in uw koop-/
aannemingsovereenkomst zijn vervuld. U zult daarover 

schriftelijk door ons worden geïnformeerd. Op dat moment 
dient u ook een afspraak te maken bij de notaris voor de 
notariële levering van de grond. Wanneer met de bouw van 
het appartementengebouw is gestart ontvangt u van ons de 
factuur voor de eerste bouwtermijn. Vervolgens ontvangt u, 
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:  U dient er zelf op toe te zien dat deze periode niet 
wordt overschreden, om te voorkomen dat overeengekomen 
rente in rekening wordt gebracht.

PRI JSLI JST
De vermelde koop-/aannemingssommen zijn inclusief:
 grond- en ontwikkelingskosten,
 bouwkosten, inclusief eventuele loon- en 
 materiaalkostenstijging,
 notaris- en kadasterkosten voor de aankoop van de   

 woning, 
 makelaarscourtage,
 omzetbelasting,
 honorarium van architect en constructeur,
 gemeentelijke (bouw)leges,
 garantiecertifcaat Woningborg,
 aansluitkosten water, elektra en riolering,
 het tot in de meterkast brengen van de kabel voor de cai  

 en telecom.

De genoemde koop-/aannemingssommen 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).

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 nieuwbouwappartement gaat vaak 
gepaard met omkaderde wijzigingsmogelijkheden en 
beperkte vrijheid in variaties. Jansen Bouwontwikkeling 
B.V. werkt met een concept waarin de wensen van de 
koper centraal staan. Dat wil zeggen dat de aannemer en 
Jansen Bouwontwikkeling B.V. zoveel mogelijk meedenken 
in het wijzigen, indelen en afwerken van uw appartement 
of penthouse. Wij hebben drie labels ontwikkeld in de 
categorieën indeling, installatie en afwerking. Hieronder 
geven wij u een indicatie van de mogelijkheden binnen de 
labels: 

Inde l ing
Verander de indeling van de woonkamer en de keuken, 
creëer een inloopkast in de slaapkamer, voeg twee 
slaapkamers samen of verander de badkamer.

37



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, of kies voor nog meer 
wooncomfort door de installatie van een Domotica-systeem.

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

Deze labels vindt u terug in de Koperskeuzelijst meer- en 
minderwerk. Hierop kunt u uw keuzes aangeven. In de 
labels is onderscheid gemaakt tussen een eerste en 
een tweede traject. Dit onderscheid is gebaseerd op het 
feit dat de aannemer op het moment van de start van 
de verkoop van de appartementen nog niet bekend is. 
Meer- en/of minderwerk dat in het eerste traject valt 
kan worden verrekend met Jansen Bouwontwikkeling 
en eventueel worden meegenomen in uw koop-/
aannemingsovereenkomst. Let op! U kunt dit meer- en/of 
minderwerk ook altijd nog in het hierna vermelde tweede traject 
rechtstreeks met de aannemer regelen.

Alle keuzes die u in het tweede traject maakt, regelt en 
verrekent u rechtstreeks met de aannemer. In de koop-/
aannemingsom van het appartement is bijvoorbeeld voor 
het tegelwerk een stelpost opgenomen. Voor de keuze 
hiervan kunt u in het tweede traject terecht bij een door de 
aannemer aan te wijzen leverancier/showroom. Dit geldt ook 
voor het eventueel wijzigen van het standaard sanitair zoals 
dit in het verkoopbestek staat omschreven. De makelaar kan 
u nader informeren over de labels en het gebruik hiervan. 
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 
beoordeelt Jansen Bouwontwikkeling en/of de aannemer 
de uitvoerbaarheid van keuzemogelijkheden. De definitieve 
sluitingsdata worden nog bepaald. U dient er rekening mee 
te houden dat bij minderwerk waarbij onderdelen komen 
te vervallen ook alle daarmee in relatie staande garanties 
komen te vervallen.

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

OPLEVERING
De oplevering van het appartement zal plaatsvinden 
binnen het termijn welk genoemd is in de koop-/
aannemingsovereenkomst. Tijdens de oplevering wordt het 
appartement door de koper en de opdrachtgever/aannemer 

gezamenlijk geïnspecteerd en worden de eventueel 
geconstateerde onvolkomenheden in een proces-verbaal van 
oplevering vastgelegd. Circa twee weken vóór de oplevering 
wordt u schriftelijk op de hoogte gebracht van de definitieve 
datum en het tijdstip van opleveren.

5% OPLEVERINGSREGELING
Door Jansen Bouwontwikkeling B.V. zal op het moment van 
oplevering een bankgarantie worden gesteld ten bedrage 
van 5% van de koop-/aannemingssom. Omdat wij deze 
bankgarantie als ondernemer stellen, hoeft u de helft van de 
laatste termijnbetaling niet meer bij de notaris in depot te 
zetten, maar dient u de laatste termijn volledig te voldoen. 
Voor aanvullende informatie verwijzen wij u naar de koop-/
aannemingsovereenkomst.

CONSTRUCTIE  EN AFWERKING
Een nieuwbouwappartement heeft in de eerste periode 
van bewoning een hoge vochtigheidsgraad. Daarom raden 
wij u aan in deze periode goed te ventileren en niet te hard 
te stoken. Desondanks blijft het mogelijk dat er (krimp)
scheurtjes ontstaan, zowel in wanden als in vloeren. Bij 
wandafwerkingen kunnen met name harde stucafwerkingen 
maar ook bepaalde soorten behang breken of scheuren. 
Tegelvloeren, grindvloeren, natuursteenvloeren, houten 
vloeren, pvc-vloeren, enz. kunnen niet zonder meer op 
de afwerkvloer worden aangebracht. Door droging en 
werking van de onderliggende constructievloer en van de 
afwerkvloer ontstaan (krimp)scheurtjes die doorgegeven 
(kunnen) worden aan de definitieve vloerafwerking. Speciale 
voorzieningen in de afwerkvloer zijn in dit geval vereist. Wij 
adviseren u hierover – mede in verband met garantie – onder 
andere bij de aannemer, uw leverancier en Woningborg 
navraag te doen.

VERKOOPDOCUMENTATIE
Deze brochure heeft als doel potentiële gegadigden een 
indruk te geven van het project en de appartementen 
daarin en betreft geen contractstuk. Aan deze brochure 
kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Bij de 
makelaar zijn de contractstukken aanwezig, op basis 
waarvan u een aankoopbeslissing kunt nemen. De in deze 
brochure en de verkoopdocumentatie gebruikte kleuren 
en de artist impressions zijn een zo getrouw mogelijke 
weergave van de werkelijkheid. Het openbare gebied 
rondom het appartementengebouw, zoals aangegeven in 
de brochure en de verkoopdocumentatie, 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 (bouw)ondernemer zo spoedig 
mogelijk aan u kenbaar gemaakt. De bouwnummers hebben 
geen betrekking op de opleveringsvolgorde.

MAATVOERING
De op de tekeningen aangegeven maten zijn ‘circamaten’. 
Circamaten zijn ruwe maten, dat wil zeggen dat de 
aangegeven maten gemeten zijn tussen de bouwkundige 
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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 kopers van 
nieuwbouwappartementen tegen de risico’s van een 
eventueel faillissement van de bouwonderneming tijdens de 
bouw en bouwkundige gebreken na oplevering. Bovendien 
is aan het certificaat het keurmerk van de Stichting Garantie 
Woning verstrekt, mocht u voor het appartement Nationale 
Hypotheek Garantie (NHG) willen aanvragen.

Woningborg  gee f t  u  meer  zekerhe id 
Voordat een bouwonderneming zich kan inschrijven bij 
Woningborg, toetst Woningborg de bouwonderneming 
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 koper en bouwonderneming.

Wanneer  komt  u  in  he t  bez i t  van  he t 
Won ingborg -cer t i f i caat?
Woningborg zendt u het certificaat toe, zodra zij voor het 
bouwplan de zogenaamde ‘planacceptatie’ heeft afgegeven. 
Op de website van Woningborg - www.woningborggroep.
nl - kunt u 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  u?
Als u een appartement koopt met toepassing van de 
Woningborg Garantie- en waarborgregeling en u door 
Woningborg N.V. in het bezit bent gesteld van het 
Woningborg-certificaat, dan betekent dit voor u 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. Het
 modelcontract vormt de contractuele basis

 voor de rechtsverhouding tussen u als koper en de
 bouwonderneming. In dit modelcontract zijn de
 rechten en plichten van de koper en de  
 bouwonderneming evenwichtig vastgelegd.
 Gaat uw bouwonderneming tijdens de bouw failliet, dan

 zorgt Woningborg voor afbouw van uw woning. Is afbouw
 om wat voor reden dan ook onmogelijk, dan verstrekt
 Woningborg u een financiële schadeloosstelling.
 De bouwonderneming garandeert de kwaliteit van het

 appartement tot 6 jaar en 3 maanden na oplevering. Bij
 bepaalde ernstige gebreken zelfs tot 10 jaar. Woningborg
 waarborgt de garantieverplichting van de
 bouwonderneming, anders gezegd als de
 bouwonderneming niet meer kan of wil herstellen dan
 draagt Woningborg hier zorg voor.
 Wanneer na oplevering van het appartement geschillen

 tussen de koper en de bouwonderneming ontstaan over
 de bouwtechnische kwaliteit van het appartement dan
 kan Woningborg hierin bemiddelen.

LET  OP!  Het Woningborg-certificaat moet u in uw 
bezit hebben voordat u 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 bouwonderneming 
worden uitgevoerd (zoals bijvoorbeeld minderwerk), vallen 
niet onder de Woningborg Garantie- en waarborgregeling. 
Daarnaast worden in uw koop-/aannemingsovereenkomst 
en in de Woningborg Garantie- en waarborgregeling een 
aantal 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

ARCHITECTUUR
HARMONISCHE

Rebo ERA Makelaars
Wilhelminaweg 27

6951 BM Dieren 

T 0313 - 42 73 21

W www.rebo-eramakelaars.nl

Harmonische Architectuur
Voorsterweg 139

6971 KD Voorstonden

T 0575 - 476 370

W www.harmonischearchitectuur.com
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