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Wonen in Maassluis is op zich al fantastisch: waterrijk wonen zo dicht bij
Vlaardingen, Schiedam, het Westland en Hoek van Holland. Maar wonen
in het oude hárt van Maassluis… hoe uniek is dat? Als verkoopmanager bij
van Wijnen, en omdat ik de omgeving zelf goed ken, weet ik hoe geweldig
je hier woont. Echt een authentiek stuk Zuid-Holland, ik laat het je in deze
brochure graag zien. Maar ik wil je eerst meenemen naar de laatste
woningen die in verkoop gaan in de nieuwe wijk GROEN.
GROEN is de naam die van Wijnen heeft gekozen voor de oude volksbuurt
Sluispolder-West. De jaren-60-wijk met laagbouwflats werd in de afgelopen
jaren volledig getransformeerd in een fris, eigentijds tuindorp: ruim
opgezet met stijlvolle jaren-30-woningen met diepe tuinen. De wijk is nu
onherkenbaar met veel nieuw groen maar ook nog steeds met mooie,
oude bomen. Dat symboliseert voor mij nu precies wat deze plek zo
bijzonder maakt. Op deze oude plek is alles vernieuwd met prachtige
nieuwe woningen. En toch blijft het in de kern een gezellige, dorpse buurt
waar je trots op bent dat je ervandaan komt.
Hier ken je elkaar, en zoek je elkaar op. Tref je elkaar op een terrasje aan het
water, wandel je met je hond naar de molen en de oude havenkom. Want je
woont gewoon op loopafstand van het centrum van Maasluis. Leuk, met de
Vlieten die erdoorheen stromen, de gezellige winkels, restaurantjes en
historische gebouwen. En dan woon je ook nog eens hartstikke gróen, in een
energiezuinige en moderne, gasloze woning. Kom jij ook wonen in GROEN?
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UITSTEKEND BEREIKBAAR
Maassluis ligt aan de A20 van Rotterdam
naar Naaldwijk. Pak de auto en je staat in
een kwartiertje in Vlaardingen of Schiedam,
in 30 minuten in Delft en in 20 minuten op
Rotterdam Airport.
Over uitstekende bereikbaarheid gesproken!

’s Ochtends een rondje hardlopen
door de polder, door naar je werk
in de Randstad en ’s avonds
na het eten nog even uitwaaien

WONEN
TUSSEN STAD
EN STRAND

op het Noordzeestrand? Dat kan
inderdaad allemaal als je in Maassluis
woont! Je woont hier heerlijk rustig
in een groen en waterrijk stukje
Zuid-Holland, maar vooral ook

NATUURLIJK
Hou je van water? Maassluis heeft zelfs een
leuk strandje! Ga je voor een maatje groter:
met de trein sta je in 10 minuten aan de Noord-

verrassend centraal: eigenlijk woon je

zeekust, met de auto in 20 minuten. Actief

precies tussen Rotterdam en het

genieten van de vrije natuur kun je ook in het

Noordzeestrand. Kan het idealer?

nabijgelegen natuurgebied Midden Delfland:
een karakteristiek veenweidegebied met monumentale boerderijen, molens en vaarten.
Je kunt hier skeeleren, fietsen en kanoën… of
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gewoon genieten van de rust.

05 GROEN

Het historische stadje Maassluis heeft een rijk en gevarieerd

DIVERS
MAASSLUIS

aanbod op cultureel en culinair gebied: restaurants, bistro’s en
eetcafés genoeg! Van een driegangendiner onder de hooiberg in
de Ridderhof tot een lunch op de terrasboot van Monsieur Paul,
van een bier- of whiskeyproeverij bij het Drankenkabinet tot
complete avond uit in een van de theaters: Maassluis blijft je
verrassen met een bruisend horeca aanbod!

ALLES IN DE BUURT

SHOPPEN

Het leuke van GROEN is dat je niet tussen de

Heb je zin om eens uitgebreid te stadten?

nieuw
bouwwijken woont, maar midden in

Met de auto rijd je in een klein half uur naar

Maassluis zelf.

Rotterdam. Maar het winkelaanbod in Maas-

Je loopt of fietst in een paar minuten naar het

sluis is ook verrassend veelzijdig met verschil-

winkelcentrum voor je boodschappen, de

lende winkelstraten, een horecaplein en leu-

slijter, bakker, kapper of drogist. Gewoon, in

ke winkels langs de vlieten. In winkelcentrum

je eigen buurt!

Koningshoek vind je ruim 60 winkels met alles
op het gebied van mode, lifestyle en beauty.
En parkeren in Maassluis is gratis!
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JAREN-30
ARCHITECTUUR
De populaire jaren-30-stijl met haar typerende brede dakoverstekken, roedes, ouderwetse gootklossen en markante tuitgevels,
geeft de woningen in GROEN een rijke en
warme uitstraling.
Door te spelen met bijzondere details zoals
erkers, afdakjes en raampartijen, krijgt elke
woning een eigen gezicht.
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De laatste woningen aan de Monseigneur Bekkerslaan maken GROEN
compleet. En hoe! De laan met prachtige bomen is nu al mooi, maar
wordt nog veel mooier met de jaren-30-woningen in deze laatste fase.

WONEN
IN GROEN

Prachtige koopwoningen in donkerrode steen met heerlijk diepe achtertuinen,
mooi bestraat met ruime groenstroken en beschutte groene hofjes,
omzoomd met hagen… Wil je een goede indruk? Ga zeker eens kijken
in de wijk die nu al is gerealiseerd rond het Da Costaplein.
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TYPE PLATAAN

TYPE LINDE

In GROEN heb je ruime keus uit
verschillende typen hoek- en tussenwoningen
met speelse details in jaren 30 stijl.
In totaal zijn er 23 woningen beschikbaar.
Ontdek welke woning het best bij jou past!

De LINDE is een mooie statige woning van

De PLATAAN is een mooie statige woning

maar liefst 5.40 meter breed. De gevelindelin-

met een breedte van 5.10 meter. De gevel-

gen op de 1ste verdieping variëren in raam-

indelingen op de 1ste verdieping variëren

partijen. Op de 1ste verdieping zijn maar liefst

in raampartijen. Op de 1ste verdieping zijn

3 slaapkamers en een mooie badkamer. Een

maar liefst 3 slaapkamers en een mooie

aantal woningen krijgen een speels afdakje

badkamer. Een aantal woningen krijgen een

boven de voordeuren.

speels afdakje boven de voordeuren.

TYPE PLATAAN+
Deze tussenwoning van 5.10 meter met tuitgevel springt letterlijk uit de rij door de opvallen-

TYPE LINDE+

de tuitgevel. Een heerlijk ruime gezinswoning

Deze 5.40 meter brede woning heeft een

met extra ruimte op tweede verdieping. Hier

fraaie tuitgevel die zorgt voor veel extra

creër je een geweldige werkkamer of een

ruimte op de tweede verdieping. Hier creër

extra ruimte voor je groter wordende gezin.

je een geweldige werkkamer of extra ruimte

TYPE PLATAAN++

voor je groter wordende gezin.

Dit is een hoekwoning van 5.10 meter met een
tuitgevel. Met veel lichtinval in de woonkamer
door de raampartijen in de zijgevel.

TYPE LINDE ++

TYPE PLATAAN +++

Dit is een royale hoekwoning van 5.40 meter.
Welke beschikt over een strookje tuin direct

Dit is de special van de wijk. Deze royale

naast de woning. Wat deze woning heel

hoekwoning van 5.10 meter met tuit en

speels maakt is een bijzondere indeling van

ruime erker aan de zijkant van de woning.

de zijgevel. Op alle verdiepingen zijn extra

Hier situeer je de eetkamer of een heerlijke

raam-partijen in deze gevel. Vanuit de keuken

werkkamer, laat je gedachten voor deze

heb je leuk uitzicht op de straat waardoor je

woning de vrije loop en creëer hier je

net een andere keuken kunt realiseren dan

woondroom.

in de overige woningtypes. Op alle woonverdiepingen zijn draaikiepramen aanwezig.

BLOK 11

TYPE LINDE++
BNR. 01
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TYPE LINDE
BNR. 02

TYPE LINDE
BNR. 03

TYPE LINDE+
BNR. 04

TYPE LINDE
BNR. 05

TYPE LINDE
BNR. 06

TYPE LINDE
BNR. 07

BLOK 12

TYPE LINDE
BNR. 08

TYPE LINDE+
BNR. 09

TYPE LINDE
BNR. 10

TYPE LINDE
BNR. 11

TYPE LINDE++
BNR. 12

Voor alle woningen is het mogelijk om te kiezen voor een uitbouw van 1.20 meter of 2.40 meter. De woningen worden uitgevoerd
met achterpui met een loopdeur naar de tuin. Liever een schuifpui of twee openslaande deuren? Geen probleem! In de woonwensenlijst vind je alle mogelijkheden en prijzen voor deze aanpassingen.

TYPE PLATAAN+++
BNR. 13

TYPE PLATAAN
BNR. 14

TYPE PLATAAN
BNR. 15

TYPE PLATAAN
BNR. 16

TYPE PLATAAN
BNR. 17

TYPE PLATAAN+
BNR. 18

TYPE PLATAAN
BNR. 19

TYPE PLATAAN
BNR. 20

TYPE PLATAAN
BNR. 21

TYPE PLATAAN
BNR. 22

TYPE PLATAAN++
BNR. 23

Alle woningen hebben een 1ste verdieping met 3 slaapkamers en een royale badkamer. Op de 2de verdieping is het mogelijk om
een extra kamer te creëren. Al dan niet met een dakkapel of een dakraam. Uiteraard zijn de woningen gasloos en in alle verblijfsruimtes is er vloerverwarming, wel zo heerlijk! Geen vervelende radiatoren meer en overal comfortabel warm. En wil je koelen in de
zomer? Ook dat is een optie die gekozen kan worden uit de woonwensenlijst.
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“EEN HEERLIJK
LICHTE LIVING
WAAR JE LEKKER
KUNT BIJKOMEN
VAN HET RAVOTTEN.”

GETOONDE IMPRESSIES ZIJN SLECHTS BEDOELD OM EEN ALGEMEEN
SFEERBEELD TE GEVEN. HIER KUNNEN GEEN RECHTEN AAN WORDEN ONTLEEND.
DE GETOONDE BINNENDEUR IS OPTIONEEL
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GETOONDE IMPRESSIES ZIJN SLECHTS BEDOELD OM EEN ALGEMEEN
SFEERBEELD TE GEVEN. HIER KUNNEN GEEN RECHTEN AAN WORDEN ONTLEEND.
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BEGANE GROND

EERSTE VERDIEPING

5150

5150

3310
2115

3910

4170

9420

2935

2810

2740

TUSSENWONING BASISINDELING
De getoonde plattegrond is tussenwoning type LINDE met bouwnummer 10 uit blok 11.
De plattegrond is in basis gelijk voor alle typen. De verschillen zitten voornamelijk
in de raamverdeling en in de breedtemaat. De woningen uit blok 11 (bnr. 1 tot en met 12)
hebben een breedte van 5.40 meter; die uit blok 12 zijn 30 cm minder breed.
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VERDIEPINGSVLOEREN WORDEN OPGEVANGEN DOOR EEN STAALCONSTRUCTIE IN DE
SCHEIDINGSLIJN VAN DE ERKER, OM DEZE REDEN WORDT ER EEN AFTIMMERING AANGERECHT
AAN DE ONDERZIJDE VAN DE STALENBALK.

“DE ERKER GEEFT
NOG MEER RUIMTE
VOOR BIJVOORBEELD
EEN EET- OF
WERKGEDEELTE.”

LICHTE LIVING
MET GLAZEN PUI
EN LOOPDEUR
Je living wordt bijna 9,50 meter diep, wat je
nog kunt laten uitbouwen met 1,20 of 2,40
meter. Deze woning heeft een glazen pui
met loopdeur. Wil je liever een schuifpui of
openslaande deuren? In de woonwensenlijst
tref je de mogelijkheden aan.

GETOONDE IMPRESSIES ZIJN SLECHTS BEDOELD OM EEN ALGEMEEN
SFEERBEELD TE GEVEN. HIER KUNNEN GEEN RECHTEN AAN WORDEN ONTLEEND.
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GETOONDE IMPRESSIES ZIJN SLECHTS BEDOELD OM EEN ALGEMEEN
SFEERBEELD TE GEVEN. HIER KUNNEN GEEN RECHTEN AAN WORDEN ONTLEEND.
DE GETOONDE BINNENDEUR IS OPTIONEEL.
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BEGANE GROND

EERSTE VERDIEPING

6610

3310

2635

9420

5150

4240

4170

3910

4850

2810

2635
2115

HOEKWONING MET ERKER
Afgebeelde plattegrond is de hoekwoning met tuitgevel en royale erker,
type PLATAAN+++ met bouwnummer 13 uit blok 12. In de royale erker,
aan de zijkant van de woning, situeer je bijvoorbeeld de eetkamer of
een heerlijke werkkamer.
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LEKKER
EIGENZINNIG
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TWEEDE VERDIEPING

TWEEDE VERDIEPING (TUITWONING)

1495

4850
5150

5590
5590
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TUSSENWONING BASISINDELING

HOEKWONING TUITGEVEL

Afgebeelde plattegrond is tussenwoning type LINDE met bouwnummer 10 uit blok 11.

Afgebeelde plattegrond is de hoekwoning met tuitgevel en erker type PLATAAN+++ met

De plattegrond is in basis gelijk voor alle typen. De verschillen zitten voornamelijk

bouwnummer 13 uit blok 12. Deze 2e verdieping is in basis gelijk voor alle tussenwoningen

in de raamverdeling en in de breedtemaat. De woningen uit blok 11 (bnr. 1 tot en met 12)

met tuitgevel. Echter de breedte maat kan afwijken. De tuitwoningen uit blok 12 (bnr. 13, 18 en 23)

hebben een breedte van 5.40 meter; die uit blok 12 zijn 30 cm minder breed.

hebben een breedte van 5.10 meter.
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Een tuindorp of tuinwijk is een term voor een
specifieke vorm van Europese stedenbouw
uit de jaren-30. In het tuindorp bij Utrecht
werden destijds woningen gebouwd voor
gegoede burgers. Het nieuwe dorp werd
aangeprezen als: “Wonen in een landelijke
omgeving, frissche lucht, veel zon, veel
groen en bloemen.” GROEN is geïnspireerd
op die tuindorpen van vroeger.

GROEN
TUINDORP
GROEN 34
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SANITAIRSHOWROOM

JOUW
DROOM
KEUKEN

Vraag de wooncoach naar de juiste sanitairshowroom.

TEGELSHOWROOM
Vraag de wooncoach naar de juiste tegelshowroom.

INCLUSIEF EEN
MOOIE BADKAMER

Voor de één hoort koken er gewoon bij, voor

prachtige, harmonieuze sfeer. Dit kan uit-

de ander is het een ware passie. Maar nergens

gesproken modern worden uitgevoerd in

kook je zo fijn als in je eigen keuken. Een van

hoogglans laminaat, maar ook heel warm en

de leukste dingen van verhuizen naar een

robuust in bijvoorbeeld geolied eiken. Een an-

nieuwbouwhuis: zelf een droomkeuken uit-

dere trend die niet meer te stoppen is, is de

zoeken! Omdat wij je graag alle keuzevrijheid

opkomst van de semiprofessionele appara-

willen geven, worden de woningen opgele-

tuur in de keuken. Nederland telt steeds meer

verd zonder keuken.

amateurkoks die met hun kookambities ook
steeds hogere eisen stellen aan hun keuken-

Wel willen wij je graag laten inspireren door

inrichting. Er is dan ook een steeds ruimer aan-

Bruynzeel; zij hebben een mooie projectaan-

bod aan glimmende rvs-fornuizen, ovens en

bieding voor alle kopers van GROEN. Heb je

vrieskasten die een hoofdrol mogen spelen in

altijd gedroomd van een fijne, keuken, waar

de keuken. En waarom niet?

Het sanitair komt uit de tijdloze designserie
van Ideal Standard. Een prachtig merk dat

In de badkamer van GROEN is het elke dag

bekend staat om hun innovatieve concep-

weer genieten. Hier zijn de badkamers luxe,

ten, die worden gekenmerkt door een hoge

comfortabel en mooi! Wij zorgen voor een

mate van design, duurzaamheid en functio-

comfortabele basis.

naliteit. Zowel het standaard tegelwerk als het
sanitair kan bekeken worden in de showroom

Thekla is de verkoopmanager van GROEN!

van Van Wijnen in Dordrecht.

Van haar krijg je de sanitair- en tegelspecificatie waar gedetailleerd in staat hoe de stan-

Het is natuurlijk prettig dat de badkamer en

daard afwerking is. Alvast een tipje van de

het toilet zijn afgewerkt voor de oplevering.

sluier: in de toilet- en badkamer komen wand-

Maar het casco opleveren van deze ruimtes

en vloertegels van het kwaliteitsmerk Rako.

behoort tevens tot de mogelijkheden.

Dat blijft mooi en je hebt keuze uit veel
verschillende kleurcombinaties! Zo creëer je

Uiteraard zijn persoonlijke wensen en ideeën

die tijdloos, stijlvolle badkamer die past bij

ook bespreekbaar. Daarnaast bieden we je de

jouw smaak.

mogelijkheid om via onze leveranciers te kiezen voor diverse andere opties en varianten.

een gezellig etentje al begint met een wijntje
in de keuken? Is koken jouw passie en stel
je hoge eisen aan de apparatuur? Droom,
denk, doe!

LAAT JE INSPIREREN DOOR
DE NIEUWE TRENDS!

KEUKENSHOWROOM

Een opvallende trend is het afstemmen van de

Bruynzeel Keukens. Vraag de wooncoach

keukenfronten op de kasten in de woonkamer

naar de juiste vestiging.

of zelfs andersom. Zo ontstaat in de living een
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“Zo leuk om ook voor deze laatste 23 woningen
weer allemaal enthousiaste mensen te treffen.
Ik geniet ervan om uit te leggen hoe mooi en
compleet de woningen zijn, welke opties er
zijn maar ook gewoon hoe het koopproces
in elkaar zit. We zijn net zolang met elkaar in
gesprek tot voor de koper alles duidelijk is.
Ik verwacht overigens wel een grote belangstelling, het zijn tenslotte de allerlaatste
woningen. En ideaal voor woningeigenaren die
in Maassluis willen blijven wonen en de stap
willen zetten naar modern, gasloos wonen.

HALLO,
JE SPREEKT
MET THEKLA
“Vanaf het begin heb ik GROEN zien groeien.
En dit is dan voor wonen in groen echt de laatste fase.
Wat een metamorfose! Inmiddels is het een prachtige wijk,
het beeld van de vervallen, gedateerde flats ligt ver achter

Heel interessant nu hun eigen huis zoveel
waard is en de hypotheekrente laag.”

MOOI AAN MAASSLUIS
Wat Maassluis zo mooi maakt? “Het oude
centrum heeft een heel leuke sfeer met
bruggetjes over de Vlieten, winkels waar je nog
ouderwets goede service krijgt, een boekwinkel, modezaken en je kunt zelfs een brood
van het Vlaamsch Broodhuys krijgen! En dan
ook nog restaurantjes en terrasjes aan het
water! Als je een sloepje in de haven legt, vaar
je zo naar het achterland in het Maasland. Als ik
zelf naar Maassluis ga, neem ik ook altijd de
veerpont terug naar Voorne-Putten. Dat heeft
gewoon wat!”

ons. Toch viel me toen al op, hoe trots de bewoners op
hun buurt waren. Huurders kwamen graag terug in de wijk.
De kopers volgden snel. En dat tekent deze wijk,

THEKLA TROUW

die inmiddels bestaat uit een fijne mix van echte

Thekla helpt jou namens Van Wijnen bij het

Maassluizenaars en nieuwe, jonge gezinnen die in de

vinden van je droomhuis in GROEN. Dat doet

diverse fases een koopwoning wisten te bemachtigen.
Het is hier heerlijk wonen, en vooral gezéllig!”

ze op haar eigen betrokken wijze met een dijk
aan kennis en ervaring. Ze houdt zelf enorm
van water en als ze niet aan het werk is, zeilt
ze graag. Ze woont in Geervliet op Voorne-Putten. Vlakbij eigenlijk! Ze begrijpt dus als
geen ander waarom jij hier wilt wonen. Maak
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kennis en kom straks zelf met haar 39
aan GROEN
tafel!

“GROEN IS ECHT
THUISKOMEN.
ZO VANUIT DE
HECTISCHE
RANDSTAD NAAR
EEN RUSTGEVENDE
GROENE OASE.”
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DUURZAAM
COMFORTABEL
WONEN

De woningen in GROEN zijn helemaal
ontworpen naar de wensen van (jonge)
gezinnen. In de wijk heb je bovendien alle
ruimte om lekker buiten te spelen. Kortom,
een fantastische omgeving om je kinderen
op te laten groeien! Nostalgisch, maar wel
modern en met alle voorzieningen vlakbij.

Verschil maken doen we bij Van Wijnen
samen met ontwikkelaars, corporaties en
beleggers. Vol passie investeren we in
toekomstbestendige en betaalbare
leefomgevingen waar bewoners
onbezorgd kunnen wonen. Zo bouwen
we daadkrachtig verder aan een
leefklimaat waar mensen nu en in de
toekomst duurzaam kunnen leven
zonder in te leveren. Dat is fijn voor
iedereen.

ECHT GROEN WONEN!
Net als in de eerdere fasen van GROEN
worden ook deze woningen heel energiezuinig. Dankzij een lucht/water-warmtepomp zijn ze bovendien gasloos, wat zorgt
voor lagere woonlasten. Alle gebruiksruimtes
in huis (m.u.v. de zolder) zijn voorzien van
vloerverwarming. Dat voelt niet alleen heel
aangenaam, het is ook nog eens veel mooier:
alles is prachtig strak afgewerkt zonder radiatoren! De ventilator voor de lucht/warmtepomp is netjes weggewerkt achter je berging
in de achtertuin. Kortom, in GROEN ben je
helemaal klaar voor een duurzame toekomst.
Wil je meer weten? Thekla legt het graag
uit bij het verkoopgesprek.
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ADVIES &
BEGELEIDING
WAAROM
EEN WOONCOACH?
Als je hebt besloten een nieuwe woning te

wensen over de verlichting. Alle mogelijkhe-

kopen, moet je in korte tijd veel keuzes maken.

den zijn opgenomen in de woonwensenlijst.

Van welke woonwensen wil je gebruikmaken

Dit soort details lijken nu misschien onbelang-

en wat heb je in gedachten voor sanitair en de

rijk, maar niemand wil toch verlengsnoeren in

keuken? De wooncoach zorgt ervoor dat je

een prachtige, splinternieuwe woning?

precies weet wat je kunt kiezen en wanneer
je in actie moet komen. Verder mag je rekenen

JE EIGEN KOPERSPORTAAL

op professioneel advies. Onze wooncoaches

Ervaring leert dat klantinformatie een be-

hebben veel ervaring en weten precies hoe

langrijk onderdeel is na de aankoop van een

ze je moeten begeleiden tot de realisatie van

nieuwbouwhuis. Hiervoor maakt Van Wijnen

jouw droomwoning.

gebruik van een digitaal kopersportaal. Via

WELKE WOONWENSEN
EN IDEEEN HEB JE?

VAN AANKOOP TOT OPLEVERING
Een nieuwe woning kopen is best spannend.
Er komt immers veel op je af. Je moet in
korte tijd veel keuzes maken en er moet van
alles geregeld worden: contractueel, financieel

“VANAF HET
MOMENT VAN
AANKOOP TOT DE
OPLEVERING
KUN JE REKENEN
OP PERSOONLIJKE
BEGELEIDING.”

kopersportaal word je geïnformeerd over alle
gebeurtenissen rondom je nieuwe woning.

nieuw. Het grote voordeel

Hier vind je alle belangrijke documenten zoals

als je een nieuwbouwwo-

offertes, opdrachtbevestigingen en informatie

ning koopt! De badkamer,

over de stand van de bouw. De wooncoach is

het toilet en de keuken*

ook actief op dit digitale platform waardoor

richten we in de basis voor

alle informatie optimaal op elkaar is afge-

je in. Bespreek met ons

stemd. We zijn vanaf aankoop tot de opleve-

hoe je wilt wonen en wij

ring jouw vaste aanspreekpunt. Je kunt bij ons

vertalen je wensen in de

terecht met al jouw vragen. Een berichtje op

indeling van je woning.

ons kopersportaal en wij zorgen voor een ant-

Wil je bijvoorbeeld een

woord. Met het kopersportaal heb je alle be-

inloopkast? En welke deuren en welk deur-

Bij Van Wijnen sta je er niet alleen voor.

beslag kies je? De wooncoach bespreekt dit

oplevering kun je rekenen op persoonlijke

goed volgen. Met het digitale en interactieve

Bij een nieuw huis is alles

en ondertussen ga je kiezen uit woonwensen.
Vanaf het moment van aankoop tot de

dit platform kun je je nieuwbouwhuis van A-Z

allemaal met jou. Ook jouw wensen voor een
tweede tv-aansluiting, extra stopcontacten en

langrijke informatie altijd bij de hand!
* De woning wordt standaard geleverd inclusief badkamer
en exclusief keuken.

begeleiding. Onze wooncoaches denken
met je mee en geven je graag advies.
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AANDACHTS
PUNTEN

In de Akte van levering wordt de grond en de opstallen (het huis) aan je overgedragen. Vooraf maakt
de notaris een (concept)nota van afrekening. Deze
krijg je toegestuurd. Op de nota staat welk bedrag
op de datum van levering betaald moet zijn. Het
is gebruikelijk dat je op de leverdatum ook gelijk
je hypotheekakte tekent. De kosten voor de Akte van
levering zijn voor ons, de kosten voor het tekenen
van de hypotheekakte zijn voor jou.

GOED OM TE WETEN

BEDENKTIJD

Wat komt er allemaal kijken bij het kopen van een

De dag nadat je het exemplaar van de compleet

huis? Je vraagt het jezelf wellicht af en wij geven

ondertekende overeenkomst hebt ontvangen, gaat

graag duidelijkheid. Op die manier wordt deze

er één week bedenktijd in. Als je wilt, kun je in

belangrijke stap in jouw leven vooral een heel leuke

deze periode zonder opgaaf van reden - en zonder

stap! De belangrijke aandachtspunten zetten we

consequenties - de overeenkomst ontbinden.

hier voor je op een rij. Heb je toch nog vragen? Geen
probleem. Bel Thekla, die helpt je graag verder.

OPSCHORTENDE VOORWAARDEN
In de koop- en aannemingsovereenkomst staan een

KOOP- EN AANNEMINGSOVEREENKOMST

aantal opschortende voorwaarden. Als we aan de

De koop- en aannemingsovereenkomst bestaat uit

wij dit aan je weten en is de koop- en aannemings-

twee delen die onlosmakelijk aan elkaar zijn verbon-

overeenkomst bindend. Wanneer de voorwaarden

den. Voor de aankoop van de grond sluit je een

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

koopovereenkomst met Van Wijnen Projectontwik-

nieuwe opschortingsdatum vast.

opschortende voorwaarde hebben voldaan laten

keling West B.V.. Voor de bouw van het huis sluit
je een aannemingsovereenkomst met Van Wijnen
Dordrecht B.V.

GRONDRENTE EN RENTE
TIJDENS DE BOUW
De grondrente heeft betrekking op het bedrag dat

SERVICE EN SWK-GARANTIE
Van Wijnen hanteert hoge standaardnormen. Daarom zijn wij aangesloten bij Stichting Waarborgfonds
Koopwoningen (SWK). Dat kan niet zomaar. Dit
instituut hanteert strenge selectienormen. Ze letten
op vakbekwaamheid, deskundigheid, technische
kwaliteit van de uitvoerders, kredietwaardigheid en
nog veel meer. Elk bouwplan dat we voor garantie bij
SWK aanmelden wordt gecheckt op de technische
eisen van SWK. Verder kijken ze of de omvang van

WAT BETEKENT DE SWK-GARANTIE

het project passend is met de financiële en techni-

VOOR JOU?

sche capaciteiten van de bouwer. Pas als aan alle
eisen wordt voldaan, mag het huis onder SWKgarantie worden verkocht en ontvang je na het tekenen van de overeenkomst het waarborgcertificaat.

• Met de aanmelding van het bouwplan en de
afgifte van het SWK-waarborgcertificaat zijn wij
verplicht om 6 jaar garantie op de kwaliteit van
het huis te geven. Op sommige onderdelen is dit

SWK maakt zich sterk voor jouw belangen. Wij

korter. Op het schilderwerk wordt bijvoorbeeld

vinden het heel prettig je op deze manier dat extra

1 jaar garantie gegeven.

stukje zekerheid te bieden. Dankzij de SWK heb je

• De tekst van de koop- en aannemingsovereen-

De ondertekening van de koop- en aannemings-

je betaalt voor de grond van het huis. De prijs van het

overeenkomst verloopt digitaal. De verkoopteke-

door jou gekochte nieuwbouwhuis wordt geba-

ningen en technische omschrijvingen ontvang je

seerd op de datum zoals aangegeven op de prijslijst.

als contract- stuk, deze zijn onderdeel van de koop-

Dit heet grondrente of grondkostenrente. Bij de aan-

en aannemings-overeenkomst. Wanneer jij en Van

neemsom (het bedrag wat je betaalt voor het

Wijnen de overeen-komsten hebben ondertekend

huis zelf) werkt ongeveer hetzelfde. Als Van Wijnen

ontvangt iedereen een volledig getekend exem-

Dordrecht B.V. is gestart met de bouw voordat je

plaar. Ook gaat er een digitaal exemplaar naar de

het koopcontract tekent, betaal je rente over de

projectnotaris die de notariële akte van levering

termijnen die inmiddels gepasseerd zijn, zo geheten

maakt. Verder wordt na het tekenen van de over-

vervallen termijnen. Een benaming hiervoor is rente

eenkomst het waarborgcertificaat van Stichting

tijdens de bouw. Is de bouw nog niet begonnen op

Waarborgfonds Koopwoningen (SWK) aange-

het moment van koop, dan betaal je deze rente

huis door een ander wordt afgebouwd. Even-

vraagd. Daarover vertellen we verderop meer.

niet. Nog even op een rij:

tuele schade wordt tot een bepaald maximum

Met het tekenen van de koop- en aannemingsover-

EIGENDOMSOVERDRACHT

eenkomst gaan we beide een verplichting aan. Van

Je wordt eigenaar na de eigendomsoverdracht. Dat

Wijnen levert de grond en is verantwoordelijk voor

gebeurt bij de projectnotaris op het moment dat:

de bouw van jouw huis. Jij betaalt de grond en de
bouwkosten. Deze verplichting kan alleen vervallen

• De opschortende voorwaarden zijn vervuld;

als de opschortende voorwaarden uit de koop- en

• Jij een goedkeuring hebt van jouw hypotheekver-

aannemingsovereenkomst van toepassing worden.

strekker op de aangevraagde financiering.

de garantie dat het huis altijd wordt afgebouwd. Verder heeft SWK een belangrijke taak als het gaat om
de garantie op het huis. Wij verstrekken deze garantie en zijn jouw aanspreekpunt. SWK zorgt ervoor

komst is volgens het model van de SWK opgesteld. Je hebt dus altijd een veilig contract.
• De verkoopdocumentatie is samengesteld vol-

dat we alle beloofde garanties ook daadwerkelijk

gens de richtlijnen van de SWK en vind je terug

nakomen. Je weet dus zeker dat jouw huis aan de

op de website van het project. Ook worden deze

strenge SWK-kwaliteitsnormen voldoet. In het boekje

stukken ter inzage gedeponeerd bij de notaris.

‘SWK Garantie en waarborgregeling 2020’ staat

• Je blijft nooit met een half afgebouwd huis zit-

meer informatie. Ook over de garantietermijnen en
de onderdelen die van garantie zijn uitgesloten.

-ten als er tijdens de bouw iets mis gaat met de
bouwer. SWK bemiddelt en zorgt ervoor dat jouw

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

Wij wensen je als toekomstige bewoner van GROEN
veel woongenot in jouw nieuwe (t)huis en nieuwe
woonomgeving!
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FINANCIEEL
GEZOND

“BIJ HET FINANCIEREN
VAN EEN NIEUWBOUWWONING IS ER
MEER MOGELIJK DAN
JE DENKT!”

Bij nieuwbouw is het mogelijk om de keuken, badkamer en vloeren volledig mee te
financieren. Uiteraard wordt er altijd rekening
gehouden met hetgeen verantwoord is in
jouw situatie. Bij de inschrijving voor jouw
nieuwe woning, vragen we je een quickscan te
maken door een financiële instelling. Hier
wordt je leencapaciteit bepaalt. Zodat je
weloverwogen je handtekening kunt zetten
onder de koop- en aannemingovereenkomst. Na het teken van de stukken is er een
financieringsvoorbehoud, dat wil zeggen dat
je 8 weken de tijd krijgt om de financiering
van jouw huis te regelen.

VOORDELEN
• Speciale nieuwbouwtarieven vanwege
een energiezuinig huis.
• Een hogere hypotheek vanwege
een energiezuinig huis.
• Meerwerk voor 100% mee te financieren
(keuken, badkamer, vloeren, etc.).
• Oplossing voor dubbele lasten tijdens
de bouw.

Op dit moment is de hypotheekrente extreem
laag. Hierdoor ontstaat er meer leencapaciteit. Daardoor is er een hogere
hypotheek mogelijk, omdat je een
energiezuinige woning koopt. En wist je dat je

• Mogelijkheden om de overwaarde van
de huidige woning voor te financieren.
• Onder voorwaarden nog steeds mogelijk
om aflossingsvrij te lenen, waardoor
maandlasten extreem laag zijn met
de huidige rente!

ook de lasten tijdens de bouwperiode kunt
meefinancieren? Hierdoor heb je geen dubbele
maandlasten.
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VAN WIJNEN
PROJECTONTWIKKELING
Calandstraat 4
3316 EA Dordrecht
www.vanwijnen.nl

GROEN wordt ontwikkeld en gebouwd door
Van Wijnen: een solide bedrijf met ruim 1900
medewerkers. We hebben meer dan 110 jaar
ervaring in het ontwikkelen, bouwen en
onderhouden van woningen. Dit doen we met
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Als betrokken vakliefhebbers kijken we voorbij

het gebruik van duurzame materialen en een

de techniek. We luisteren naar uw woonwensen

zorgvuldige afwerking.

en denken met u mee. Een ervaren wooncoach
helpt stap voor stap bij het maken van de juiste

Om je extra zekerheid te geven draagt

keuzes om uw droomwoning te realiseren.

Van Wijnen het keurmerk van Stichting
Garantie Woning. Zo weet je dat jouw huis en de

oog voor de toekomst. Zo creëren we woningen

STICHTING WAARBORGFONDS
KOOPWONINGEN

en omgevingen die de tijd aankunnen.

Kwaliteit staat bij ons centraal. Naast de

ting Waarborgfonds Koopwoningen. Meer infor-

persoonlijke begeleiding tijdens het aankopen

matie over deze SWK-garantie wordt verstrekt

en bouwen van jouw huis is dit terug te zien in

bij de aankoop van jouw huis.

bijbehorende garantieregeling voldoen aan de
vastgestelde criteria en reglementen van Stich-
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HOE
GROEN
BEN JIJ?
Ben je net zo enthousiast geworden als wij over wonen in GROEN Maassluis? Maak dan
een afspraak met Thekla Trouw: zij wil graag alle mogelijkheden met je bespreken en al je
vragen beantwoorden. Wacht niet te lang, want dit zijn voorlopig de laatste woningen die in
verkoop komen en de belangstelling is groot. Wil je op de hoogte blijven van de voortgang
van het project? Schrijf je dan in als belangstellende en je ontvangt vanaf nu onze nieuwsbrief. Bel Thekla Trouw: 06 - 53 50 64 97.

06 - 53 50 64 97 I woneninGROEN.nl

Wil je
wonen
in GROE
N?
Schrijf
je nú in!

