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Historische hotspots 

Morspoort

Leidse hofjes

Koornbrug

De Burcht 

Hortus Botanicus

Hooglandse Kerk

Centraal wonen

Rijksmuseum van Oudheden

Zaagmolen De Heesterboom

Museum voor Volkenkunde

Pieterskerk

Restaurant WOODS

LeidenLocatie

De levendige stad Leiden is gunstig gelegen tussen Amsterdam,  

Rotterdam en Den Haag waarbij Schiphol binnen een half uur aan  

te rijden is. Tegenwoordig is het een stad van kennis en cultuur met  

32.000 studenten, het heeft dan ook de oudste universiteit van 

Nederland.  

De historische architectuur, het enorme aanbod aan musea, 

koffiebars, (vintage)winkels en restaurants en de knusse sfeer, 

maken Leiden een perfecte woonbestemming. 

Waar nu nog de loodsen staan van 

Noordman Hout, wordt binnenkort 

project De Molen gerealiseerd.  

De woningen van De Molen komen 

aan de Haagweg, direct aan het water 

gelegen van de Oude Rijn naast de 

historische molen De Heesterboom en 

restaurant Woods. Je woont hiermee 

op een toplocatie en op loopafstand 

van het gezellige centrum van Leiden. 

Hoe fijn is het om ’s morgens wakker te 

worden met uitzicht op het water?  

En met de geluiden die bij een ontluik-

ende stad horen?

Een historische locatie
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De architect

Duurzaam ontwerpen is geen wens, 

maar een vanzelfsprekendheid voor ons. 

Zonder concessies te doen aan comfort en 

esthetiek. Wij hebben continue aandacht 

voor de juiste materialen en het benutten 

van de laatste inzichten. Dat is de route 

naar gebouwen met een lage milieulast, 

minimale energiebehoefte en een lange 

levensduur. Wij zoeken daarbij naar het 

beste wat de natuur te bieden heeft. 

Daarbij zal de tijdloze uitstraling van onze 

architectuur ook toekomstige generaties 

blijven uitnodigen tot steeds weer 

hernieuwd gebruik. 

Aan de Haagweg wordt de houtloods 

van Noordman Hout vervangen door 

twee woongebouwen, bestaande uit 

een blok waterwoningen aan de Rijn 

en een appartementencomplex aan de 

Haagweg. Karakteristiek aan de locatie 

is de houtzaagmolen de Heesterboom, 

het rijksmonument gelegen op het 

belendende perceel. 

De eenvoudige en minimalistische 

vormgeving van de twee blokken 

vormt het decor voor de Heesterboom 

en verwijst tevens naar de voormalige 

houtloods. Het gebruik van hout is niet 

alleen vanuit een duurzaam aspect 

toegepast, maar ook als knipoog naar  

het verleden.  

Een comfortabel thuis
De woningen en appartementen zijn ontworpen 
door Architectenbureau Van Manen. Zij ontwerpen 
woningen waarin mensen zich vooral thuis en 
comfortabel voelen. 

In de artist impressions kunnen meer- en minderwerkopties zijn verwerkt
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Uniek wonen 
De 7 ruime en lichte waterwoningen komen 

direct aan het water. Deze woningen hebben 

een gebruiksoppervlakte van wel 228 m2 die 

zijn verdeeld over 3 woonlagen. Op de begane 

grond bevinden zich de eetkamer, keuken en 

de woonkamer. Deze heeft met een breedte 

van 7,30m toegang tot het terras aan het 

water. Met vrijwel verdiepingshoge ramen 

en terrasdeuren heb je hier een fantastisch 

uitzicht. En met de eigen ligplaats voor de 

deur, kun je vanaf je eigen steiger zo de 

binnenstad van Leiden in varen. Een luxe 

keuken behoort tot de standaard uitrusting 

van de woning. In een inpandige berging is 

ruimte voor de fietsen en parkeren doe je voor 

de deur op je eigen parkeerplaats. Daarnaast is 

er een mogelijkheid om een 2de parkeerplaats 

te kopen in de naastgelegen ondergrondse 

parkeergarage.

Op de 1e verdieping bevinden zich 3 ruime 

slaapkamers, 2 luxe badkamers en een 

separaat toilet. Nog een verdieping hoger zijn 

nog eens 2 slaapkamers gesitueerd, waarvan 

een met dakterras aan het water. Ook op 

deze bouwlaag is er een mogelijkheid een 

badkamer te creëren. 

7 Waterwoningen
aan de Rijn in Leiden

In de artist impressions kunnen meer- en minderwerkopties zijn verwerkt
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Wonen aan het water

In de artist impressions kunnen meer- en minderwerkopties zijn verwerkt
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Begane grond

Waterwoning

Eerste verdieping Tweede verdieping

Ligplaats sloep

Parkeerplaats voor de deur Badkamer optioneel te kiezen

7,60 m

4
,0

0
 m

SPECIFICATIES 

 X Gebruiksoppervlak woning van circa 228m2

 X Terras/ steiger bij water van ruim 30m2

 X Dakterras van 20m2 op het westen

 X Woonkamer/keuken van 60m2

 X Openslaande deuren naar zowel voor- als achter- 

zijde woning

 X Standaard 5 slaapkamers en 2 badkamers

 X Veel lichtinval door vrijwel verdiepingshoge ramen

 X Inpandige (fietsen)berging van ruim 5m2

 X Verdiepingshoogte 2,60m

 X 1 parkeerplaats

8
,0

0
 m

11,4
0

 m

2,73 m

12,33 m

7,30 m

7,30 m 7,30 m
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Een lichte woonkamer,  
keuken & eetkamer

In de artist impressions kunnen meer- en minderwerkopties zijn verwerkt

Waterwoning
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9 Appartementen
4 Penthouses Luxe 

appartementen 
Gelegen aan de Haagweg en direct 

achter de waterwoningen, wordt het 

appartementengebouw gerealiseerd 

bestaande uit 3 woonlagen. Hier komen 

appartementen in 7 verschillende typen, 

variërend in grootte van 75m2 tot 149m2.  

Alle appartementen zijn voorzien van een 

luxe keuken en badkamer en een ruim balkon 

met glazen balustrade. Ook hier worden 

vrijwel verdiepingshoge ramen toegepast 

die veel lichtinval geven. Alle appartementen 

hebben op de begane grond beschikking over 

een interne (fietsen)berging en een eigen 

parkeerplaats voor de deur.

Daarnaast is er een mogelijkheid om een 2de 

parkeerplaats te kopen in de naastgelegen 

ondergrondse parkeergarage.

In de artist impressions kunnen meer- en minderwerkopties zijn verwerkt
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Appartementen 1 - 5

& Penthouse 10

SPECIFICATIES

 X Prachtig hoekappartement/-penthouse 

 X Gebruiksoppervlak van circa 124m2

 X Appartementen beschikbaar op begane grond en 1e verdieping

 X Penthouse beschikbaar op 2e verdieping

 X Terras/balkon van 14 en 11m2

 X Door twee balkons zowel middag- als avondzon

 X Woonkamer/keuken van ruim 57m2

 X 3 slaapkamers , 1 badkamer en 2 toiletten

 X Veel lichtinval door extra zijramen

 X Alternatieve indeling mogelijk zie bouwnummers 4-9-13

 X 1 parkeerplaats

Appartement 1
Basis indeling

In de artist impressions kunnen meer- en minderwerkopties zijn verwerkt

5,70 m

16,94 m

13
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5 
m
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Appartement 9

In de artist impressions kunnen meer- en minderwerkopties zijn verwerkt
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SPECIFICATIES

 X Prachtig hoekappartement/-penthouse 

 X Gebruiksoppervlakte van circa 124m2

 X Appartementen beschikbaar op begane grond en 1e verdieping

 X Penthouse beschikbaar op 2e verdieping

 X Terras/balkon van 14 en 11m2

 X Door twee balkons zowel ochtend- als avondzon

 X Woonkamer/keuken van ruim 57m2

 X 3 slaapkamers, 1 badkamer en 2 toiletten

 X Veel lichtinval door extra zijramen

 X Alternatieve indeling mogelijk zie bouwnummers 1-5-10

 X 1 parkeerplaats

16,94 m

Appartement 9
Basis indeling

Appartementen 4 - 9

& Penthouse 13

In de artist impressions kunnen meer- en minderwerkopties zijn verwerkt

5,70 m

13,4
5 m
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Appartement 2

In de artist impressions kunnen meer- en minderwerkopties zijn verwerkt
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SPECIFICATIES

 X Gebruiksoppervlakte van circa 75m2

 X Beschikbaar op begane grond

 X Woonkamer/keuken van 43m2

 X Balkon van 6m2 op het westen

 X 1 slaapkamer, 1 badkamer en 1 toilet

 X 1 parkeerplaats

Appartement

2

In de artist impressions kunnen meer- en minderwerkopties zijn verwerkt

9,11 m

8,96 m
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Appartement

7

Appartementen

3 - 6 - 8

SPECIFICATIES

 X Gebruiksoppervlakte van circa 96m2

 X Beschikbaar op 1e verdieping

 X Woonkamer/keuken van 43m2

 X Balkon van ruim 15m2

 X 2 slaapkamers, 1 badkamer en 2 toiletten

 X 1 parkeerplaats

SPECIFICATIES

 X Gebruiksoppervlakte van circa 96m2

 X Beschikbaar op begane grond en 1e verdieping

 X Woonkamer/keuken van 48m2

 X Balkon van ruim 13m2 op het westen

 X 2 slaapkamers, 1 badkamer en 2 toiletten

 X 1 parkeerplaats

Appartement 3

9,11 m

11,70 m

7,
56

 m

9,15 m
11,70 m

7,
60

 m
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Appartement 11

In de artist impressions kunnen meer- en minderwerkopties zijn verwerkt
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SPECIFICATIES

 X Gebruiksoppervlakte appartement van circa 140m2

 X Penthouse op 2e verdieping

 X Balkon van 31m2 op het westen

 X Woonkamer van ruim 62m2

 X 3 slaapkamers, 2 badkamers en 2 toiletten

 X Extra daklicht in keuken en slaapkamer

 X 1 parkeerplaats

Penthouse

11

In de artist impressions kunnen meer- en minderwerkopties zijn verwerkt

9,
15

 m

17,70 m
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Penthouse

12

SPECIFICATIES

 X Gebruiksoppervlakte appartement van circa 150m2

 X Penthouse op 2e verdieping

 X Balkon van 14m2 op het westen

 X Woonkamer van ruim 62m2

 X 3 slaapkamers, 2 badkamers en 2 toiletten

 X Extra daklicht in de keuken

 X 1 parkeerplaats

In de artist impressions kunnen meer- en minderwerkopties zijn verwerkt

9,
15

 m

17,70 m
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Appartementen
westzijde

In de artist impressions kunnen meer- en minderwerkopties zijn verwerkt
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Kopersbegeleiding  
Uw woonwensen

Gedurende het bouwproces besteden wij veel aandacht aan het 

informeren van u als koper. Informatiemiddagen, nieuwsbrieven 

maar ook persoonlijke begeleiding. Hiervoor krijgt u uw eigen 

persoonlijke online kopersdossier op ‘www.volgjewoning.nl’. 

In dit dossier wordt gedurende het gehele bouwproces de 

relevante informatie (contractstukken, tekeningen, foto’s, 

leveranciersinformatie, meer- en minderwerkoffertes etc.) 

gepubliceerd. Telkens wanneer er informatie wordt geüpload 

ontvangt u hierover een e-mail.

Wat tot de standaarduitvoering van uw woning behoort 

is omschreven in de Technische Omschrijving en 

bijbehorende Verkoopcontracttekeningen (zogeheten 

Verkoopcontractstukken) die u zult ontvangen bij het 

ondertekenen van de koop- en aannemingsovereenkomst. Alles 

wat afwijkt van wat standaard in uw woning wordt aangeboden, 

is meer- of minderwerk. Na ondertekening van de koop- en 

aannemingsovereenkomst wordt u door de kopersbegeleider 

uitgenodigd voor een gesprek over uw woning, de 

mogelijkheden van het meer- en minderwerk en de keuzes voor 

keuken, sanitair, tegelwerk en binnendeurcombinaties. Uiteraard 

kunt u tijdens dit gesprek ook vragen stellen over het project 

en het bouwproces. Als u andere wijzigingen in uw woning 

wilt doorvoeren dan vermeld staan in de standaard meer- en 

minderwerklijst, dan kunt u dat bespreken in dit gesprek met de 

kopersbegeleider. Als deze wijzigingen mogelijk zijn, ontvangt u 

hiervoor een individuele offerte via ‘www.volgjewoning.nl’. 

De sluitingsdata geven de datum aan dat de desbetreffende 

getekende offerte in het bezit dient te zijn van de 

kopersbegeleider. De sluitingsdata voor het verstrekken van 

opdrachten tot meer- en minderwerk zullen via ‘volgjewoning’ 

met u worden gecommuniceerd. Na deze data is het niet 

meer mogelijk uw opdrachten tot meer- en minderwerk in 

behandeling te nemen en zal uw woning conform de Technische 

Omschrijving en bijbehorende verkoopcontracttekeningen 

worden uitgevoerd of conform het vóór de sluitingsdata 

overeengekomen meer- en minderwerk. Om teleurstellingen te 

voorkomen is het van belang dat u dus vóór deze sluitingsdata 

uw keuzes bepaalt en zich houdt aan de daarvoor aangegeven 

termijn(en).

Uw meer- en minderwerkwensen mogen verder niet in strijd zijn 

met de opzet van het bouwplan of de eisen waaraan de woning 

moet voldoen, dit betekent onder andere dat:

• De wijzigingen niet in strijd mogen zijn met de 

architectonische opzet van het plan (gevelbeeld/

welstandscriteria);

• De wijzigingen niet in strijd mogen zijn met vergunningen, 

verordeningen, ontheffingen, beschikkingen en dergelijke, die 

voor de opzet en bouw van het plan zijn afgegeven dan wel 

vereist zijn;

• De wijzigingen niet in strijd mogen zijn met de voorschriften 

van de overheid en nutsbedrijven (bijvoorbeeld Bouwbesluit-

eisen);

• De wijzigingen de draagconstructie van de woning niet 

mogen beïnvloeden;

• Wijzigingen het (bouw-)proces niet mogen onderbreken dan 

wel verstoren.

Tevens dient u er rekening mee te houden dat er bij meer- en 

minderwerk sprake kan zijn van bouwtijdverlenging (aantal 

werkbare werkdagen), dit wordt in de offertes aangegeven.
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StappenplanMaterialen & Showrooms

Sanitair
De woningen worden voorzien van een luxe badkamer en 

toiletruimte, hiervoor is een ruim budget opgenomen in uw 

koopsom. U krijgt zelf de kans om dit budget te besteden bij 

Tortu World in Sassenheim. Mocht u het toch nog luxer willen 

dan is dit uiteraard ook mogelijk tegen de hiervoor geldende 

meerkosten. Zie voor meer informatie de specificaties in de 

technische omschrijving.

Tortu World
Wasbeekerlaan 59

2171 AE Sassenheim

+31 (0)85 222 08 01

info@tortuworld.com

Tegelwerk
Het tegelwerk in de badkamers wordt plafondhoog aangebracht. 

De aparte toiletruimtes worden standaard tot 1 meter 50 

betegeld. Ook hier heeft u zelf de keuze in het tegelwerk. In 

de koopsom is een budget opgenomen per m2 voor het laten 

betegelen van de gewenste tegels bij een nader te bepalen 

tegelshowroom. Zie voor meer informatie de specificaties in de 

technische omschrijving.

Keuken
Bij de woning is een luxe keuken inbegrepen, aangezien wij 

het belangrijk vinden dat de woning naar uw smaak wordt 

opgeleverd, wordt er echter geen standaard keuken geplaatst.  

Er is een ruim budget voor de keuken opgenomen in de 

koopsom zodat u zelf uw droomkeuken kunt uitzoeken bij 

SieMatic Flagship Store in Amsterdam. Zie voor meer informatie  

de specificaties in de technische omschrijving.

SieMatic Flagship Store Amsterdam
Hobbemastraat 2

1071 ZA Amsterdam

+31 (0)20 705 9910

info@siematic-vondelpark.nl

Overige afwerking
• Gevels van wildverband langformaat metselwerk afgewisseld 

met gevelpanelen en verticale houten delen in verschillende 

breedte maten.

• Ruime terrassen en balkons van de appartementen zijn 

voorzien van glazen balustrades.

• Op alle woonlagen is vloerwarming aanwezig. 

• De woningen worden voorzien van balans-ventilatie met 

warmteterugwinningsunit.

• Woningen worden voorzien van aluminium buitenkozijnen 

voor buitendeuren en ramen.

• Woningen worden voorzien van houten binnenkozijnen met 

stompe vlakke binnendeuren.

• Lucht-warmtepompen en pv-panelen op het dak dragen bij 

aan de energievoorziening.

• Wanden worden sausklaar opgeleverd. 

• Plafonds worden gestuct en gesaust opgeleverd met dicht 

gesmeerde v-naden.

1. Woningaanbod 

De verkoop van De Molen is van start! Deze brochure geeft een 

handig overzicht van de verschillende woningen en appartementen. 

Bovendien staat online op www.wonenbijdemolenleiden.nl een handige 

woningzoeker. Zo krijgt u een goed beeld van het woningaanbod.  

2. Financiële ruimte 
Enthousiast geworden over De Molen? Raadpleeg alvast een 

hypotheekadviseur. Zo weet u al in dit stadium of het haalbaar is om hier 

een woning/ appartement te bemachtigen.  

3. Inschrijven 
Inschrijven voor De Molen kan uitsluitend online via  

www.wonenbijdemolenleiden.nl. U kunt drie verschillende  

voorkeuren opgeven voor de woningtypes. Per huishouden mag u zich 

één keer inschrijven. 

4. Orienterend gesprek 
Heeft u een woning/appartement toegewezen gekregen? Dan gaat u 

in gesprek met de woonadviseur van SENSE Vastgoed of De Leeuw. 

Vanaf dat moment heeft u een optieperiode van een week waarin u kunt 

bepalen of De Molen echt aan uw wensen voldoet. Uw adviseur staat voor 

u klaar om tussentijdse vragen te beantwoorden.  

5. Tekenen koop-/ aanneemovereenkomsten 
U heeft besloten om te kopen; gefeliciteerd! Tijdens de tekenafspraak 

tekent u de koop- en aannemingsovereenkomsten. Vanaf nu heeft u twee 

maanden de tijd om de financiering af te ronden. 

6. Notaris 
Als de financiering voor uw woning/ appartement rond is én alle 

opschortende voorwaarden uit het contract zijn verlopen kunt u naar de 

notaris voor de levering van de grond en dan gaat de sloop beginnen. 

7. Meer- en minderwerk 
Als koper heeft u uw eigen ideeën en woonwensen die u graag in uw 

woning verwezenlijkt ziet. Uw wensen worden na de aankoop van de 

woning besproken met de kopersbegeleider. Afhankelijk van de stand van 

de bouw en de wettelijke regelgeving zal worden gekeken of uw wensen 

uitvoerbaar zijn. Tijdens deze fase kiest u ook de keuken en het sanitair uit 

in de betrokken showrooms. 

8. Kijkmiddag 
Zodra er gebouwd wordt dan wordt u als koper met foto’s en video’s op de 

hoogte gehouden van de ontwikkelingen op het bouwterrein. Ook wordt 

er een kijkmiddag georganiseerd. Zo kunt u de bouw op de voet volgen!  

9. Verhuizen 
Na een grondige inspectie van uw woning krijgt u de sleutel en kunt u 

gaan verhuizen. Geniet van uw nieuwe thuis en uitzicht op deze toplocatie! 
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Verkoopinformatie

Koopovereenkomst
Door het ondertekenen van de koopovereenkomst verplicht u  

zich tot de betaling van de koopsom. De koopovereenkomst en 

aannemingsovereenkomst vormen een onverbrekelijk geheel.  

U ontvangt een kopie van de digitaal ondertekende koopovereen-

komst. De notaris krijgt deze ook.

Aannemingsovereenkomst 
Door het ondertekenen van de aannemingsovereenkomst verplicht 

u zich tot betaling van de aanneemsom. Vanuit de aannemer staat 

daar tegenover de plicht tot het leveren van een goede woning met 

aanhorigheden. U ontvangt een kopie van de digitaal ondertekende 

aannemingsovereenkomst. De notaris krijgt deze ook.

Wat omvat de koopovereenkomst en de  
aannemingsovereenkomst? 
De koopsom en de aanneemsom van de appartementen en de 

woningen zijn Vrij Op Naam (V.O.N.).

Vrij Op Naam wil zeggen, dat de hieronder genoemde kosten, die 

met het kopen van een eigen woning zijn gemoeid, in de koopsom 

en de aanneemsom zijn begrepen:

• Bouw- en installatiekosten

• Notariskosten voor de levering

• Makelaarscourtage en verkoopkosten

• Verkoop- en overdrachtskosten

• BTW (thans 21% eventuele wijzigingen worden conform de 

wettelijke voorschriften doorberekend)

• Architectenhonorarium, constructeurhonorarium en overige 

adviseurshonoraria

• Kadastraal inmeten

• Leges bouwvergunning

• Eenmalige aansluitkosten van de woning op het waternet, 

het riool, het kabelnetwerk, het telefoonnetwerk en het 

elektriciteitsnet.

• Garantiecertificaat van de Woningborg Garantie- en 

Waarborgregeling.

Niet in de koopsom en aanneemsom inbegrepen is:

• Abonnement en toetredingskosten voor telefoon (glasvezel) en 

kabel (cai).

• De kosten die verband houden met de realisatie van uw persoon-

lijke extra wensen behoren niet tot de koopsom en aanneemsom, 

zoals de kosten van het door u opgedragen meerwerk.

• De eventuele financieringskosten zijn niet opgenomen bij de 

koopovereenkomst, noch bij de aannemingsovereenkomst in-

begrepen. U kunt in dit verband denken aan afsluitprovisie voor 

een hypothecaire lening, notariskosten voor de hypotheekakte en 

renteverlies tijdens de bouw.

• De verkoopadviseur zal op uw verzoek een globale opstelling van 

deze kosten maken. Ten tijde van de overdracht zal door de koper 

een overeenkomst met de nutsbedrijven moeten zijn aangegaan 

voor de levering. Het organiseren en de kosten van een dergelijke 

overeenkomst zijn niet in de koop- en aannemingsovereenkomst 

begrepen.

Belastingdienst
Bij de berekening van de werkelijke woonlasten is het van belang 

te weten dat een aantal kosten fiscaal aftrekbaar zou kunnen 

zijn. Het gaat bij de hypotheek om de kosten van het rentedeel 

van uw hypotheekkosten, de afsluitkosten en de kosten van de 

hypotheekakte. Het rentedeel van uw hypotheek is jaarlijks mogelijk 

aftrekbaar. Voor uw persoonlijke situatie met betrekking tot de 

belastingdienst adviseren wij u om hierover contact op te nemen 

met uw eigen belastingadviseur, boekhouder of andere deskundige.

Wat en wanneer moet u iets betalen?
Koopsom
De koopsom bestaat uit de grond,- ontwikkelings- en bijkomende 

kosten, zoals genoemd in de koopovereenkomst. Deze factuur wordt 

ten tijde van de koop in rekening gebracht en dient, samen met 

eventuele vervallen bouwtermijnen, ten tijde van de levering bij de 

notaris voldaan te worden.

Bouwtermijnen
De aanneemsom wordt aan u in rekening gebracht in termijnen 

naar rato van de voortgang van de bouw. De termijnregeling staat 

in de aannemingsovereenkomst vermeld. U hoeft een bouwtermijn 

pas te betalen nadat u van de aannemer een factuur heeft 

ontvangen.  

Er zijn voorafgaande aan de levering bij de notaris twee mogelijk-

heden. Ofwel u beschikt over voldoende “eigen geld” en u betaalt 

rechtstreeks en direct de binnengekomen factuur. Ofwel u heeft 

geen “eigen geld” en de hypotheekakte is nog niet gepasseerd.  

U krijgt automatisch uitstel van betaling tot de levering bij de 

notaris; op ditzelfde moment zal uw hypotheekakte passeren.  

Over de verschuldigde maar nog niet betaalde termijnen wordt een 

rente berekend. Deze wordt u bij de notariële overdracht in rekening 

gebracht.

Telkens als de bouw weer zover gevorderd is dat één van de 

termijnen vervallen is, ontvangt u een (digitale) factuur. Deze 

verzendt u zo spoedig mogelijk, voorzien van uw handtekening, 

samen met het bij uw financiering behorende formulier, naar uw 

financier (hypotheekbank of andere geldgever), die vervolgens de 

verstreken termijnen betaalt.

Deze procedure kan per financier verschillen. Indien u uit “eigen 

geld” de woning betaalt maakt u het bedrag binnen 14 dagen 

over naar de aannemer. Bij te late betaling bent u een boeterente 

verschuldigd.

Mandelig terrein
Tussen de waterwoningen en het appartementengebouw ligt een 

gemeenschappelijk terrein met de parkeerplaatsen. Dit terrein kunt 

u bereiken middels recht van overpad op het naburig terrein met de 

inrit vanaf de Haagweg. Het terrein wordt gezamenlijk onderhouden 

door zowel de eigenaren van de waterwoningen als die van de 

appartementen. 

Prijsstijgingen 
De met u in de koopovereenkomst en de aannemingsovereenkomst 

overeengekomen totale V.O.N. prijs is vast, met uitzondering van 

wettelijke wijzigingen in het BTW-tarief. Loon- en materiaalprijsstij-

gingen tijdens de bouw worden dus niet doorberekend.

Vereniging van eigenaren
Voor de appartementen wordt er een vereniging van eigenaars 

opgericht, waar elke appartement koper lid van wordt. Deze VVE 

regelt de gemeenschappelijke voorzieningen van het complex zoals 

de schoonmaak, onderhoud en energieverbruik van de algemene 

ruimtes, liften, beheer en administratie van de VVE etc. Daarnaast 

regelt de VVE de opstalverzekering van het gebouw en reservering 

voor toekomstig groot onderhoud aan het gebouw. De kosten hier-

van komen voor rekening van de vereniging. De VVE zal tevens een 

raming opstellen van de voorschotbedragen waaruit de gezamenlijk 

kosten kunnen worden betaald; de zogenaamde servicekosten. Voor 

oplevering van de appartementen zal in de oprichtingsvergadering 

van de VVE de hoogte van het voorschotbedrag worden bepaald en 

een VVE bestuur worden gekozen uit de nieuwe eigenaren. 

Depotstorting
Om de Vereniging van Eigenaars van een startkapitaal te voorzien 

is een depotstorting per appartement en per parkeerplaats vast-

gesteld. Deze moet worden voldaan bij de notaris bij het notarieel 

transport. Zie voor de hoogte van het bedrag de koopovereenkomst.
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Colofon
Dit is een uitgave van HW2 bv. Niets uit deze uitgave mag openbaar 

worden gemaakt of verveelvoudigd zonder toestemming van HW2 bv.

Ontwerp en tekst: SENSE Vastgoed. Artist impressions en 

sfeerplattegronden: Zes x Zes Visuele Communicatie. 

Disclaimer
Deze brochure geldt niet als contractstuk. Er kunnen dan ook 

geen rechten worden ontleend aan de in deze brochure getoonde 

beeldimpressies en de in de tekst opgenomen sfeerbeschrijvingen. 

Alle afbeeldingen van interieur en exterieur, de zogenaamde ‘artist 

impressions’ zijn bedoeld om geïnteresseerden een goed idee van 

het ontwerp en het beoogde resultaat te geven. De in de brochure 

afgebeelde uitzichten geven een indicatie van de weidsheid van het 

uitzicht vanuit het gebouw, maar kunnen niet gezien worden als een 

directe afspiegeling van de werkelijke situatie. De in de brochure 

afgebeelde woningspecificaties zoals terras en vloerafwerkingen, 

badkamer- en keukenopstellingen en andere details, geven de 

mogelijkheden weer en dienen ter inspiratie. Zij gelden niet als 

onderdeel van de contractstukken. Hieraan kunnen geen rechten 

worden ontleend. De weergegeven maten zijn indicaties ten behoeve 

van een eerste inschatting van de ruimte.

In de verkooptekeningen staan exactere maten. Bij het eerste 

optiegesprek krijg je een uitgebreide set contractstukken plus 

een uitvoerige uitleg van de mogelijkheden en het aanbod. Op 

basis daarvan neem je dan de uiteindelijke aankoopbeslissing. 

Alleen aan de bepalingen in de uiteindelijk getekende koop- en 

aannemingsovereenkomst kunnen rechten worden ontleend.

In de artist impressions kunnen meer- en minderwerkopties zijn 

verwerkt. De indelingsvarianten kunnen tegen een meerwerkprijs 

worden gekozen.

Colofon

Verkoop en informatie

De Molen is een project van HW2 bv en wordt gebouwd  

door Du Prie bouw en ontwikkeling bv.

Architect
Van Manen

Verkoop Makelaars
De Leeuw

Molenwerf 4

2312 CK Leiden

071 405 16 30

nieuwbouw@deleeuw.nl 

SENSE Vastgoed

Willemsparkweg 221

1071 HC Amsterdam

020 471 19 04

demolen@sensevastgoed.nl 

Kopersbegeleiding
SENSE Vastgoed

Betrokken partijen

www.wonenbijdemolenleiden.nl

https://wonenbijdemolenleiden.nl/home
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