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Wie zitten er achter
de ontwikkeling

“

VAN DE TUIN VAN TEDING?

Junior projectontwikkelaar Jasper Meijs is vanaf het begin
betrokken bij De Tuin van Teding. Projectontwikkelaar Erik Jan
de Jong sloot later aan, maar dat maakt zijn enthousiasme voor
het plan niet minder groot. Beide heren zijn het erover eens.

Erik Jan

HET IS EEN FANTASTISCHE
KANS OM ZO MOOI IN
HET GROEN TE WONEN

”

TUINEN VOOR IEDEREEN
Bijzonder aan De Tuin van Teding is dat het gebouwd wordt

Jasper

midden in de bestaande groene omgeving. Niet de hele kavel
wordt bebouwd. De helft wordt straks openbaar groen, die gaan

“Het is een fantastische kans om zo mooi in het groen te wonen,

we samen met de buurtbewoners en kopers inrichten. Er is ook

vlak bij de binnenstad tegen deze prijs.”

nog een deel gezamenlijke tuin van de kopers. “Mocht het zo
zijn dat de kopers nog iets aangepast willen zien in het ontwerp,

Met deze uitspraak is gelijk het bruggetje gemaakt naar een van

dan staan we daarvoor open. We zijn dit traject gezamenlijk

de speerpunten van Van Wijnen: ‘Samen bouwen aan een ruimte

begonnen en zo willen we het ook afsluiten.”

voor een beter leven.’ Jasper: “Dat doen we door kwaliteit toe
te voegen aan een plek en óók door betaalbare koopwoningen

DAT IS WEL HEEL DUURZAAM

aan te bieden in deze overspannen markt. Iedereen verdient een

Als we de mannen vragen naar de duurzaamheid zijn ze kort.

kans op een mooi, nieuw huis en hoe leuk is het als je daar een

“Dat is dik in orde, doordat we bouwen volgens de BENG-eisen.

steentje aan bij kunt dragen. Bij De Tuin van Teding zijn de prijzen

De appartementen zijn voorzien van een ventilatielucht/water

vooraf vastgelegd.”

combi warmtepomp die een kant-en-klare oplossing biedt voor
het leveren van ventilatie, cv-verwarming en warmtapwater.

SAMEN MET DE BUURT

De efficiënte regeling biedt een comfortabel binnenklimaat en

Erik Jan vult aan. “Het leuke is dat deze ontwikkeling tot stand

houdt daarbij tegelijkertijd rekening met het milieu.

is gekomen door participatie van bewoners uit de buurt. Ik was
toen nog niet aangehaakt, maar als ik de eerste volumestudies

TOT SLOT

leg naast hetgeen we nu gaan bouwen, is het plan echt mooier

“De animo is groot. Wij hopen hier straks veel Kuyperwijkers

geworden.” Jasper: “Ja, eens! De voorstellen die we in eerste

te zien die de kans hebben gepakt om binnen hun eigen wijk

instantie maakten waren grootser, met meer appartementen.

wooncarrière te maken.”

Het plan dat er nu ligt past qua grootte en hoogte perfect bij
de buurt. We hebben na de eerste participatiebijeenkomsten de
input verwerkt en zo zijn we stapje voor stapje gekomen tot het
ontwerp dat er nu ligt.”
“Het ontwerp is zeker niet alledaags met de afgeschuinde
balkons en de kop die gedraaid ligt ten opzichte van de rest
van het gebouw, maar ik ben wel blij dat we hiervoor gekozen
hebben. Het gebouw biedt veel woonkwaliteit en staat straks
trots aan de groene laan”, aldus Erik Jan.
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De architect
neemt je mee

DOOR DE TUIN VAN TEDING

Marc Bukman zit met zijn architectenbureau in hartje Delft.
Alleen al om die reden was een ontwerp maken voor De Tuin van
Teding hem op het lijf geschreven. Daarbij is Steenhuis Bukman
Architecten sterk in eigentijdse oplossingen inpassen in de
context. Als we Marc vragen waar hij zijn inspiratie vond,
begint hij te vertellen. In zijn enthousiasme neemt hij ons
moeiteloos mee.
“De meeste woningen en appartementengebouwen uit de
buurt stammen uit de jaren 50. Niet per se een bouwstijl die
bekendstaat om haar rijkheid en charme. Tot je goed gaat kijken,
want er zijn prachtige dingen te zien en daar hebben wij ons
dan ook met plezier door laten inspireren. Mooie spiegelingen in
de positie van ramen en opvallende trappenhuizen zijn slechts
enkele voorbeelden.”

Een tuin voor
jou, voor mij,

OPEN EN TOCH MET VOLDOENDE PRIVACY
“Niet alleen de uitstraling van het gebouw telt voor ons.
We willen bewoners ook een superfijn thuis bieden waar ze
maximaal genieten van de groene omgeving waarin ze wonen.
De kopappartementen hebben een enorm groot bloemkozijn in
de zijgevel en de glazen balustrades van de balkons geven een

VOOR ONS ALLEMAAL

transparant karakter aan het gebouw. Achter de lamellen vind je
een beschutte plek met privacy en schaduw. Bijkomend voordeel
is dat de verticale lamellen bij het balkon vaak ter plaatse van
een slaapkamer komen, zodat je hier minder inkijk hebt.”
WARM WELKOM
Als je straks thuiskomt in De Tuin van Teding staat je een warm

Het appartementengebouw komt midden in het bestaande

manier in elkaar overlopen. Iedereen een eigen ‘buiten’ en volop

welkom te wachten. Marc legt uit: “De entree heeft net als het

groen en dat groen gaan we verrijken. De appartementen op

ruimte om elkaar te ontmoeten in de groene openbare ruimte.

gebouw geen voor- of achterzijde. Overal even mooi. De glazen

de begane grond krijgen een privétuin en er is ook nog een

puien op alle verdiepingen zorgen ervoor dat je bij binnenkomst

gezamenlijke tuin voor de bewoners. Deze komt aan de oostzijde

ARCHITECT MARC BUKMAN

gelijk weer naar buiten kijkt. Ik kan niet wachten om hier straks

ter plaatse van de achteruitgang. Na de oplevering worden de

“Als ik belangstellenden voor deze nieuwbouw een tip mag geven,

een rondje te lopen en te zien hoe mooi alles op zijn plek

kopers uitgenodigd hierin binnen de kaders mee te denken.

ga eens kijken bij de tuinen achter de Van Blommesteinstraat.

is gevallen.”

“

MOOI HOE HIER ALLES
OP ZIJN PLEK VALT!

”

Deze zijn ooit ontworpen door Mien Ruys, een heel bekende
Als je straks in je eigen tuin, de gezamenlijke tuin of op je balkon

landschapsarchitect. De tuinen zijn er nog steeds en worden met

zit, kijk je uit op een grote groenzone. Dit openbaar groen richten

liefde door de bewoners onderhouden. Ik vermoed én hoop dat

we samen met een landschapsarchitect, de buurt én de bewoners

het straks ook in De Tuin van Teding zo zal zijn.

van De Tuin van Teding in. Het resultaat is dat de privétuinen,

Het wordt prachtig.”

gezamenlijke tuin en het openbaar groen op een natuurlijke
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Locatie en
voorzieningen

WESTER
KWARTIER

GA JE MEE EEN BLOKJE OM?

in Kuyperwijk. Veel mensen kennen Stoffer nog wel van de

Kies je voor De Tuin van Teding? Dan kies je voor gemak om de

wagen met het gebakje bovenop.
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hoek, gezelligheid dichtbij en groen om je heen. Om de hoek heb
je de PLUS… of fiets iets verder. Vlakbij vind je ook de

EVEN DE NATUUR IN?

Albert Heijn. Superhandig alles zo dichtbij!

Na een lange (thuis)werkdag even lekker je hoofd leegmaken?
In de vele parken rondom De Tuin van Teding maak je prachtige

WAAR DAN?

wandelingen. Ga je vandaag voor het Wilhelminapark of kies je

De Tuin van Teding ligt aan de Teding van Berkhoutlaan ter

voor een rondje dicht bij huis in het Hof van Delftpark? Bij het

hoogte van de Sasboutstraat. Dat betekent dat je zo naar hartje

Hof van Delftpark zijn ook de sportvelden van Ring Pass Delft.

Delft fietst en met de auto rijd je in 5 minuten de A4 op. Reis je

Overigens ben je met een kwartiertje fietsen ook in het

met het openbaar vervoer? De bus stopt om de hoek.

Delftse Hout.

TREK?

DOKTER NODIG?

Op een ontspannen zaterdagochtend haal je de heerlijkste

We hopen natuurlijk dat je er niet vaak hoeft te zijn, maar toch

verse broodjes en gebakjes bij Banketbakkerij Stoffer. Als je

fijn om te weten: een huisartspraktijk en tandarts is om de hoek

uit de buurt komt, weet je dat deze bakkerij een begrip is

gevestigd. Zo wordt een bezoekje een stuk makkelijker gemaakt.

A4

VOORHOF

N223

Het ziekenhuis is minder dan 10 minuten rijden.
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TIPS NODIG?
Het spreekt bijna voor zich dat je in Delft je hart kunt ophalen.
Maar als we je mogen tippen… check de website van ‘Firma van
Buiten’ eens. Dit leerwerkbedrijf leidt mensen met een afstand
SHOP TILL YOU DROP?
Op een vrije dag fiets je in 7 minuten naar hartje Delft. De dag
begin je met een goede kop koffie in een van de vele leuke
tentjes. Wandel op je gemak langs de prachtige grachten en
bewonder de historie en architectuur van de stad. Voor een dagje
shoppen hoef je zeker niet naar een andere stad. Delft heeft een
groot winkelaanbod. winkelketens tot boetiekjes, vintage stores
en speciaalzaken. Misschien is dat wat Delft zo aantrekkelijk
maakt, de veelzijdigheid van de stad!
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“

tot de arbeidsmarkt op om in de horeca te werken. Van private
dinner met een groep tot catering en nog veel meer.

DELFT BRUIST VAN
DE VERRASSENDE
PLEKKEN!

”

AVONDJE UIT?
Borrelen, uit eten, foodfestival of…. verzin het maar. Delft is
een geweldige bruisende stad waar altijd wat leuks te doen is.
Maar goede kans dat je hier vandaan komt en dat we jou niets
nieuws vertellen. Het leuke aan Delft is dat er naast het levendige
centrum nog veel meer verrassend leuke plekken met horeca zijn.
Tegenover de molen bijvoorbeeld. Ken je het al?
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Vogelvlucht

DE TUIN VAN TEDING
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DE TUIN VAN TEDING
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Situatie

P

P
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VERDIEPINGSOVERZICHT

P

In De Tuin van Teding komen 32 appartementen in

P

3 verschillende types, galerij appartementen,

30

kopappartementen zijn op 2 manieren in te delen.

N

4e verdieping

P

32

Waar je voorkeur ook naar uitgaat, altijd geniet je van een
woningbreed balkon of terras en mooi uitzicht op het groen.

P

De woonoppervlaktes lopen uiteen van circa 69 tot 102 m2.

31

P

bovenaan met erker en dakterras. De galerij- en

P

kopappartementen en één special: het XL appartement

P

Iedereen heeft een extra berging op de begane grond. Ideaal
voor bijvoorbeeld de fiets.

23

24

25

26

27

galerij. Met uitzondering van de 3 appartementen op de begane

P

N

3e verdieping

P

op elke verdieping. De op de verdiepingen gelegen
appartementen zijn ook via de lift te bereiken.
Op de volgende pagina’s laten we je de woningen zien en

14

15

16

17
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19

verderop in de brochure kun je meer lezen over de duurzaamheid

20
21

en afwerking van de sanitaire ruimte. Heb je vragen of wil je hulp
2e verdieping

N

P

bij het maken van een keuze, bel dan met de makelaars van

P

De kopappartementen bereik je direct vanuit de centrale hal

29

P

grond. Die hebben een eigen voordeur aan de straat.

28

P

22

P

De appartementen op de lange zijde worden ontsloten via een

P

Olsthoorn Makelaars. Het team helpt je graag.

P
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Galerij appartement type A

N

1e verdieping

P

Galerij appartement type B

02

begane grond

N

05
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XL appartement
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Kopappartement type D
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Kopappartement type C
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Exterieurimpressie
SASBOUTSTRAAT

16

17

Galerij appartement
CIRCA 87 M2

BOUWNUMMERS 1 t/m 3, 6 t/m 11, 14 t/m 19 en 22 t/m 27
Zowel op de begane grond als op de 1e tot en met de 3e
verdieping komen prachtige 3-kamerappartementen van circa
87 m2 groot. Dit appartement is er in 2 varianten. Je hebt de
keuze uit een balkonbrede woonkamer (type A) met open keuken
en 2 slaapkamers aan de entreezijde óf je kiest voor de indeling

“

VOOR WELKE
INDELING
KIES JIJ?

”

met doorzonwoonkamer (type B). Dan loopt de woonkamer met
open keuken door van het balkon tot aan de galerij. Optioneel
kun je kiezen om hier een derde slaapkamer te realiseren.
In alle gevallen heb je een superfijn balkon of een tuin (als je op
de begane grond woont) die maar liefst ruim 7 meter breed is.
Bouwnummer 1 heeft ook een zijtuin. Vanaf het balkon kijk je heel
mooi uit op het groen voor de deur en achter de lamellen vind je
beschutting en privacy.

23

24

25

26

27

16

17

18

19

08

09

10

11

N

3e verdieping
KENMERKEN
• woonoppervlakte circa 87 m2
• begane grond, 1e t/m 3e verdieping

14

15

• balkon of terras op het noordoosten
bij bouwnrs. 2, 3, 6, 15 t/m 19 en 22

2e verdieping
N

• 2 slaapkamers, optioneel een derde
• 1 inpandige berging en een berging
op de begane grond
• overal vloerverwarming

06

• afgewerkte badkamer

07

• oplevering zonder keuken

N

1e verdieping

01

02

03

N

begane grond
Galerij appartement type A
Galerij appartement type B

18

19

Interieurimpressie
GALERIJ APPARTEMENT TYPE B

20

21

3 410

m

22
5000

3
1

2

2950

3060
1350
1520

*maten zijn ca. maten

2510

4450

4450

7030

Bouwnummers 8, 10, 24 en 26 zijn gespiegeld
Bouwnummers 7 t/m 11 en 23 t/m 27 hebben geen zijramen
Bouwnummer 1 heeft een rechthoekig terras en een zijtuin

7250

GALERIJ APPARTEMENT

TYPE A

BOUWNUMMERS
1920

1, 7 t/m 11, 14 en 23 t/m 27

SCHAAL 1:50

0

1100
INSTALLATIE

2700

23

3040

4450

4450

Bouwnummers 3, 16 en 18 zijn gespiegeld
Bouwnummers 6 en 22 hebben zijramen
Bouwnummer 2 en 3 hebben een rechthoekig terras

4140

TYPE B (OPTIE 3E SLAAPKAMER)

BOUWNUMMERS

BOUWNUMMERS

2, 3, 6, 15 t/m 19 en 22

2, 3, 6, 15 t/m 19 en 22
8620

SCHAAL 1:50

2510

GALERIJ APPARTEMENT

TYPE B

2510

GALERIJ APPARTEMENT

*maten zijn ca. maten

0

SCHAAL 1:50
*maten zijn ca. maten

0

1920

1920
1100

1100
INSTALLATIE

12100

INSTALLATIE

2950

2950

1520

1

1520

1

2

2

1350

24

3

m

3 410

3 410

3

3060

2500

3 410

2500
m

Bouwnummers 3, 16 en 18 zijn gespiegeld
Bouwnummer 6 en 22 hebben zijramen

3040

4140

3060
1350

2700

2700

25

Interieurimpressie
GALERIJ APPARTEMENT
TYPE B

26

27

Exterieurimpressie
VAN BLOMMESTEINSTRAAT

28

29

Kopappartement
CIRCA 69 M2

BOUWNUMMERS 4, 5, 12, 13, 20, 21, 28, 29, 31 en 32

“

LEKKER ONTSPANNEN
MET HET ZONNETJE
IN HUIS

Op de kop van De Tuin van Teding komen 10 prachtige
appartementen van circa 69 m2 groot. Het fijne aan deze
appartementen is het balkon of terras dat op het zuidoosten
ligt en supermooi uitzicht biedt op de groene omgeving. Via het

”

opvallende grote raam in de zijgevel komt veel licht binnen én
kijk je leuk uit.
Ook deze appartementen hebben 2 slaapkamers. Natuurlijk is

31

ook aan de praktische zaken gedacht. Zo is er in de inpandige
berging genoeg plaats voor een wasmachine en droger. Je fiets

32

kun je kwijt in de berging op de begane grond. Geniet jij straks
4e verdieping

N

van dit praktisch ingedeelde appartement met de stad
op fietsafstand?

28
29
N

3e verdieping
KENMERKEN

20

• woonoppervlakte circa 69 m2
• begane grond, 1e t/m 4e verdieping
• balkon of terras op het zuidoosten
• 1 inpandige berging en een berging

21
2e verdieping
N

• 2 slaapkamers
op de begane grond
• overal vloerverwarming

12

• afgewerkte badkamer
• oplevering zonder keuken

13
N

1e verdieping

04

begane grond

N

05

Kopappartement type C
Kopappartement type D

30

31

Interieurimpressie

KOPAPPARTEMENT BEGANE GROND
TYPE D

32

33

1650

1650

1350

4110

2 47 0

7530

1100

1100

2 47 0

3230

4110

1900
1900

KOPAPPARTEMENT

KOPAPPARTEMENT

TYPE C

TYPE D

BOUWNUMMERS

BOUWNUMMERS

12, 13, 28 en 29

4, 5, 20, 21, 31 en 32

SCHAAL 1:50

SCHAAL 1:50

*maten zijn ca. maten

*maten zijn ca. maten

0

4235

0

2

1

4235

1

m

Bouwnummers 5, 21 en 32 zijn gespiegeld
Bouwnummer 4 en 5 hebben een rechthoekig terras

2000

INSTALLATIE

Bouwnummer 13 en 29 zijn gespiegeld

INSTALLATIE

2000

1350

7250

3070

4110

3

3

KOPAPPARTEMENT - TYPE C
34

2

m

KOPAPPARTEMENT - TYPE D
35

Interieurimpressie

KOPAPPARTEMENT BEGANE GROND
TYPE D
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Exterieurimpressie
TEDING VAN BERKHOUTLAAN
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XL appartement
CIRCA 102 M2

BOUWNUMMER 30
Het grootste appartement van De Tuin van Teding vind je op de
hoogste verdieping. Hier op vierhoog heb je optimale privacy en
geniet je volop van het vrije uitzicht en de zon. Dit appartement
heeft namelijk een balkon op het noordoosten én een riant
dakterras op het zuidwesten.
Kom straks binnen en laat je verrassen door de zee aan ruimte
en hoe mooi het licht binnenvalt via de erker. De woonkamer met
open keukenruimte is ruim 56 m2 groot en leent zich voor allerlei

“

OPTIMAAL GENIETEN
VAN PRIVACY EN
HET VRIJE UITZICHT

”

indelingen. Een leefkeuken met eiland, thuis werken, een grote
eettafel en een riante zithoek; het kan hier!
Natuurlijk is ook aan de praktische zaken gedacht. Zo is er in
de inpandige berging genoeg plaats voor een wasmachine en
droger. Je fiets kun je kwijt in de berging op de begane grond.

30

N

4e verdieping
KENMERKEN
• woonoppervlakte circa 102 m2
• bovenste woonlaag
• balkon op het noordoosten

XL appartement

• dakterras van circa 24 m op het zuidwesten
2

• 2 slaapkamers
• 1 inpandige berging en een berging
op de begane grond
• overal vloerverwarming
• luxe afgewerkte badkamer
• oplevering inclusief keuken

40

41

“

RUIM, LICHT,
EEN FIJN BALKON
ÉN RIANT DAKTERRAS!

”

6860

3980

XL APPARTEMENT
7540

BOUWNUMMER
30
SCHAAL 1:50
3060

*maten zijn ca. maten

0

4490

1100

7250

1

1600
1920

2950

3

2500

m

4120

2

INSTALLATIE
2510

42

1350

4450

1880

XL APPARTEMENT

43

Interieurimpressie
XL APPARTEMENT

44
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De badkamer
De badkamers in De Tuin van Teding zijn comfortabel en mooi!
Wij zorgen voor een goede basis en jij bent vrij om daar je eigen
draai aan te geven: het grote voordeel van het kopen van
een nieuwbouwappartement.
In het toilet en de badkamer komen wand- en vloertegels van
het kwaliteitsmerk Rako. Dat blijft mooi en je hebt keuze uit
veel verschillende kleurencombinaties. Zo creëer je die tijdloze,
stijlvolle badkamer die past bij jouw smaak.
Het sanitair is van het merk Ideal Standard. Uiteraard zijn
ook persoonlijke wensen en ideeën bespreekbaar. Het casco

“

EEN COMFORTABLE
BADKAMER NAAR
EIGEN SMAAK!

”

opleveren van de badkamer of het toilet is niet mogelijk, daarom
bieden we je de mogelijkheid om via onze leveranciers te kiezen
voor diverse andere mogelijkheden. Daarbij is het prettig dat de
badkamer en het toilet worden afgewerkt voor de oplevering.

Jouw droomkeuken
Voor de één hoort koken er gewoon bij, voor de ander is het

“

een ware passie. Maar nergens kook je zo fijn als in je eigen
keuken. Een van de leukste dingen van verhuizen naar een

ZÓ FIJN OM TE
KOKEN IN MIJN EIGEN
DROOMKEUKEN

46

”

nieuwbouwappartement: zelf een droomkeuken uitzoeken! Met
uitzondering van het XL appartement worden de appartementen
opgeleverd zonder keuken.
Wel willen wij je graag laten inspireren door Bruynzeel; zij hebben
een mooie projectaanbieding voor alle kopers van De Tuin van
Teding. Heb je altijd gedroomd van een fijne keuken waar een
gezellig etentje al begint met een wijntje? Is koken jouw passie en
stel je hoge eisen aan de apparatuur? Droom, denk, doe!
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Duurzaam

Van Wijnen

EEN SOLIDE FAMILIEBEDRIJF

WONEN IN DE TUIN VAN TEDING

De appartementen in de Tuin van Teding zijn gasloos. Elk

De Tuin van Teding wordt ontwikkeld en gebouwd door Van

appartement wordt voorzien van een ventilatielucht/water

Wijnen: een solide familiebedrijf met zo’n 2.000 medewerkers.

combinatie warmtepompsysteem. Deze alles-in-één oplossing

We hebben meer dan 110 jaar ervaring in het ontwikkelen,

voorziet jouw appartement straks van warmte, warm tapwater

bouwen en onderhouden van huizen. Dit doen we met oog voor

én ventilatie met een minimale impact op de natuur. Door
de toepassing van slimme technologie geeft de installatie je
alle controle over je energieverbruik. Het appartement wordt
verwarmd door middel van vloerverwarming en je
kookt elektrisch.
Heel comfortabel! Dat comfort wordt nog groter door de
uitstekend geïsoleerde gevels en ramen. Om toch te zorgen
voor een fris huis wordt een uitgebalanceerd ventilatiesysteem
aangelegd. Door energie terug te winnen uit de warme
binnenlucht die door dit systeem stroomt, creëer je een
optimaal binnenklimaat.

“

HEERLIJK SAMEN
LEZEN OP DE
VERWARMDE VLOER

de toekomst. Zo creëren we huizen en omgevingen die de
tijd aankunnen.
Als betrokken vakliefhebbers kijken we voorbij de techniek.

”

We luisteren naar jouw woonwensen en denken met je mee.
Een ervaren wooncoach helpt je stap voor stap bij het maken
van de juiste keuzes om jouw droomhuis te realiseren.

Op het dak liggen natuurlijk zonnepanelen, zodat we een groot
deel van de benodigde energie zelf op kunnen wekken.

STICHTING GARANTIEWONING
Kwaliteit staat bij ons centraal. Naast de persoonlijke begeleiding
tijdens het aankopen en bouwen van jouw huis is dit terug te
zien in het gebruik van duurzame materialen en een zorgvuldige
afwerking. Om je extra zekerheid te geven draagt Van Wijnen
het keurmerk van Stichting GarantieWoning en wordt het project
aangemeld bij het SWK. De SWK regeling voldoet aan de eisen
van het keurmerk van Stichting GarantieWoning. Zo weet je
dat jouw huis en de bijbehorende garantieregeling voldoen
aan de vastgestelde criteria en reglementen van Stichting
GarantieWoning. Meer informatie over deze SWK-garantie wordt
verstrekt bij de aankoop van jouw huis.
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“

KWALITEIT STAAT
BIJ ONS CENTRAAL

”
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Advies en
begeleiding

“

VANAF AANKOOP TOT AAN
DE OPLEVERING STA JE ER
NIET ALLEEN VOOR

”

Een nieuw appartement kopen is best spannend. Er komt

HOE BEREIDEN WIJ JE VOOR OP AL DEZE KEUZES?

immers veel op je af. Je moet in korte tijd veel keuzes maken en

Om te beginnen ontvang je van ons een ideeënboekje met

er moet van alles geregeld worden: contractueel, financieel en

uitdrukmeubels. Heel handig! Hiermee krijg je een goed gevoel

ondertussen ga je kiezen uit woonwensen. Bij Van Wijnen sta

bij de ruimte en mogelijkheden. Met het ideeënboekje maak je

je er niet alleen voor. Vanaf het moment van aankoop tot de

een eerste stap om jouw woonwensen helder te krijgen. Wanneer

oplevering kun je rekenen op persoonlijke begeleiding. Onze

je bij ons op gesprek komt, nemen wij al jouw woonwensen

wooncoaches denken met je mee en geven je graag advies.

door. Wij denken mee en adviseren. Vaak kunnen wij tijdens
het gesprek al laten weten of jouw wensen uitvoerbaar zijn. Zo

WAAROM EEN WOONCOACH?

creëren we samen een huis dat helemaal past bij jouw wensen!

Als je hebt besloten een nieuw appartement te kopen, moet je
in korte tijd veel keuzes maken. Van welke woonwensen wil je

JE EIGEN KOPERSPORTAAL

gebruikmaken en wat heb je in gedachten voor sanitair en de

Ervaring leert dat klantinformatie een belangrijk onderdeel is

keuken? De wooncoach zorgt ervoor dat je precies weet wat je

na de aankoop van een nieuwbouwhuis. Hiervoor maakt Van

kunt kiezen en wanneer je in actie moet komen. Verder mag je

Wijnen gebruik van een digitaal kopersportaal. Via dit platform

rekenen op professioneel advies. Onze wooncoaches hebben veel

kun je je nieuwbouwhuis van A-Z goed volgen. Met het digitale

ervaring en weten precies hoe ze je moeten begeleiden tot de

en interactieve kopersportaal word je geïnformeerd over alle

realisatie van jouw droomwoning.

gebeurtenissen rondom je nieuwe woning. Hier vind je alle
belangrijke documenten zoals offertes, opdrachtbevestigingen

WELKE WOONWENSEN EN IDEEEN HEB JE?

en informatie over de stand van de bouw. De wooncoach is ook

Bij een nieuw huis is alles nieuw. Het grote voordeel als je

actief op dit digitale platform waardoor alle informatie optimaal

een nieuwbouwappartement koopt! De badkamer en het

op elkaar is afgestemd. We zijn vanaf aankoop tot de oplevering

toilet richten we in de basis voor je in. Bespreek met ons hoe

jouw vaste aanspreekpunt. Je kunt bij ons terecht met al jouw

je wilt wonen en wij vertalen je wensen in de indeling van je

vragen. Een berichtje op ons kopersportaal en wij zorgen voor

appartement. Wil je bijvoorbeeld een inloopkast? En welke

een antwoord. Met het kopersportaal heb je alle belangrijke

deuren en welk deurbeslag kies je? De wooncoach bespreekt

informatie altijd bij de hand!

dit allemaal met jou. Ook jouw wensen voor een tweede tvaansluiting, extra stopcontacten en wensen over de verlichting.
Alle mogelijkheden zijn opgenomen in de woonwensenlijst.
Dit soort details lijken nu misschien onbelangrijk, maar niemand
wil toch verlengsnoeren in een prachtige, splinternieuwe woning?
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Aandachtspunten
GOED OM TE WETEN

Wat komt er allemaal kijken bij het kopen van een huis?

BEDENKTIJD

EIGENDOMSOVERDRACHT

jouw aanspreekpunt. SWK zorgt ervoor dat we alle beloofde

Je vraagt het jezelf wellicht af en wij geven graag duidelijkheid.

De dag nadat je het exemplaar van de compleet ondertekende

Je wordt eigenaar van de grond na de ondertekening van de

garanties ook daadwerkelijk nakomen. Je weet dus zeker dat

Op die manier wordt deze belangrijke stap in jouw leven vooral

overeenkomst hebt ontvangen, gaat er één week bedenktijd in.

akte van levering. Dat gebeurt bij de projectnotaris op het

jouw huis aan de strenge SWK-kwaliteitsnormen voldoet. In het

een heel leuke stap! De belangrijke aandachtspunten zetten we

Als je wilt, kun je in deze periode zonder opgaaf van reden - en

moment dat:

boekje ‘SWK Garantie en waarborgregeling 2020’ staat meer

hier voor je op een rij. Heb je toch nog vragen? Geen probleem.

zonder consequenties - de overeenkomst ontbinden.

Het team van Olsthoorn Makelaars staat voor je klaar om je
verder te helpen.

OPSCHORTENDE VOORWAARDEN

• de opschortende voorwaarden zijn vervuld;

informatie. Ook over de garantietermijnen en de onderdelen die

• jij een goedkeuring hebt van jouw hypotheekverstrekker op

van garantie zijn uitgesloten.

de aangevraagde financiering.
In de Akte van levering wordt de grond aan je overgedragen.

KOOP- EN AANNEMINGSOVEREENKOMST

opschortende voorwaarden. Als we aan de opschortende

Vooraf maakt de notaris een (concept)nota van afrekening. Deze

De koop- en aannemingsovereenkomst bestaat uit twee delen

voorwaarde hebben voldaan laten wij dit aan je weten en is

krijg je toegestuurd. Op de nota staat welk bedrag op de datum

van het SWK-waarborgcertificaat zijn wij verplicht om

die onlosmakelijk aan elkaar zijn verbonden. Voor de aankoop

de koop- en aannemingsovereenkomst bindend. Wanneer de

van levering betaald moet zijn. Het is gebruikelijk dat je op de

6 jaar garantie op de kwaliteit van het huis te geven.

van de grond sluit je een koopovereenkomst met Van Wijnen

voorwaarden na 9 maanden (nog) niet vervuld zijn stellen we een

leverdatum ook gelijk je hypotheekakte tekent. De kosten voor de

Op sommige onderdelen is dit korter. Op het schilderwerk

Projectontwikkeling West B.V.. Voor de bouw van het huis sluit je

nieuwe opschortingsdatum vast.

Akte van levering zijn voor ons, de kosten voor het tekenen van

wordt bijvoorbeeld 1 jaar garantie gegeven. Voor ernstige

de hypotheekakte zijn voor jou.

gebreken (het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van de

een aannemingsovereenkomst met Van Wijnen Stolwijk B.V.
GRONDRENTE EN RENTE TIJDENS DE BOUW
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WAT BETEKENT DE SWK-GARANTIE VOOR JOU?

In de koop- en aannemingsovereenkomst staan een aantal

• Met de aanmelding van het bouwplan en de afgifte

woning) geldt een garantietermijn van 10 jaar.

De ondertekening van de koop- en aannemingsovereenkomst

De grondrente heeft betrekking op het bedrag dat je betaalt

SERVICE EN SWK-GARANTIE

verloopt digitaal. De verkooptekeningen en technische

voor de grond van de woning. De prijs van de door jou

Van Wijnen hanteert hoge standaardnormen. Daarom zijn

aannemingsovereenkomst is volgens het model van de SWK

omschrijvingen ontvang je als contractstuk, deze zijn onderdeel

gekochte nieuwbouwwoning wordt gebaseerd op de datum

wij aangesloten bij Stichting Waarborgfonds Koopwoningen

opgesteld. Je hebt dus altijd een veilig contract.

van de koop- en aannemingsovereenkomst. Wanneer jij en

zoals aangegeven op de prijslijst. Op het moment dat je

(SWK). Dat kan niet zomaar. Dit instituut hanteert strenge

Van Wijnen de overeenkomsten hebben ondertekend ontvangt

eigenaar wordt van de grond (bij de notariële overdracht,

selectienormen. Ze letten op vakbekwaamheid, deskundigheid,

richtlijnen van de SWK en vind je terug op de website

iedereen een volledig digitaal getekend exemplaar. Ook

als je de leveringsakte ondertekent), betaal je rente vanaf de

technische kwaliteit van de uitvoerders, kredietwaardigheid

van het project. Ook worden deze stukken ter inzage

gaat er een digitaal exemplaar naar de projectnotaris die de

datum die genoemd staat op de prijslijst. Dit heet grondrente

en nog veel meer. Elk bouwplan dat we voor garantie bij SWK

gedeponeerd bij de notaris.

notariële akte van levering maakt. Verder wordt na het tekenen

of grondkostenrente. Bij de aanneemsom (het bedrag wat je

aanmelden wordt gecheckt op de technische eisen van SWK.

• Je blijft nooit met een onafgebouwd huis zitten als er tijdens

van de overeenkomst het waarborgcertificaat van Stichting

betaalt voor het huis zelf) werkt dit ongeveer hetzelfde. Als Van

Verder kijken ze of de omvang van het project passend is met

de bouw iets mis gaat met de bouwer. SWK bemiddelt en

Waarborgfonds Koopwoningen (SWK) aangevraagd.

Wijnen Stolwijk B.V. is gestart met de bouw voordat je de koop-

de financiële en technische capaciteiten van de bouwer. Pas als

zorgt ervoor dat jouw huis door een andere bouwer zonder

Daarover vertellen we verderop meer.

en aannemingsovereenkomst tekent, betaal je rente over de

aan alle eisen wordt voldaan, mag het huis onder SWK-garantie

meerkosten wordt afgebouwd.

termijnen die inmiddels gepasseerd zijn, zo geheten vervallen

worden verkocht en ontvang je ten tijde van het in vervulling

Met het tekenen van de koop- en aannemingsovereenkomst

termijnen. Een benaming hiervoor is rente tijdens de bouw. Is de

gaan van de opschortende voorwaarden waarborgcertificaat.

gaan we beiden een verplichting aan. Van Wijnen levert de

bouw nog niet begonnen op het moment van koop, dan betaal je

grond en is verantwoordelijk voor de bouw van jouw huis. Jij

deze rente niet.

• Een groot deel van de tekst van de koop- en

• De verkoopdocumentatie is samengesteld volgens de

• Bij geschillen over de kwaliteit van de woning, kan de SWK
uitspraak doen. Deze uitspraak is bindend is voor jou en
de bouwer.

SWK maakt zich sterk voor jouw belangen. Wij vinden het heel

betaalt de grond en de bouwkosten. Deze verplichting kan alleen

prettig je op deze manier dat extra stukje zekerheid te bieden.

Wij wensen je als toekomstige bewoner van De Tuin van Teding

vervallen als de opschortende voorwaarden uit de koop- en

Dankzij de SWK heb je de garantie dat het huis altijd wordt

veel woongenot in jouw nieuwe (t)huis en nieuwe woonomgeving!

aannemingsovereenkomst van toepassing worden.

afgebouwd. Verder heeft SWK een belangrijke taak als het gaat

“

om de garantie op het huis. Wij verstrekken deze garantie en zijn

DE VOORWAARDEN
EN GARANTIE

”
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Ontwikkeling van:

Bouwer/aannemer:

Van Wijnen Projectontwikkeling West

Van Wijnen Stolwijk B.V.

Calandstraat 4

Benedenkerkseweg 48

3316 EA Dordrecht

2821 LD Stolwijk

www.vanwijnen.nl

www.vanwijnen.nl

Makelaar:

Olsthoorn Makelaars
Santiagosingel 1
2548 HN Den Haag
nieuwbouw@olsthoornmakelaars.nl
070 308 46 56
www.olsthoornmakelaars.nl

Disclaimer: deze brochure is met de grootste zorg samengesteld. Echter kunnen aan de brochure,
tekeningen, maatvoeringen, impressies e.d. geen rechten worden ontleend. De interieur impressies
dienen ter inspiratie, voor de standaard afwerking verwijzen wij naar de verkooptekeningen en
technische omschrijving.

Verkoopdocumentatie:
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