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De afgelopen jaren heb ik Nieuwe Vesting zien transformeren van desolate plek naar gezellige
woonwijk waar veel stellen en gezinnen hun thuis hebben gevonden. Als ik rondwandel, zie
ik kinderen op straat spelen, buren een praatje maken en mensen die in hun voortuin van het
zonnetje genieten. Het groen in de wijk, in combinatie met de mooie architectuur, geeft Nieuwe
Vesting ontzettend veel sfeer. En de ligging… die blijf ik ideaal vinden. Je wandelt zo de oude
vesting in en ondertussen geniet je van het comfort van alles gloednieuw én energiezuinig.
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verkopen. Fijn dat de diversiteit van woningen zo groot is. Daardoor kan ik mensen met heel
uiteenlopende woonwensen blij maken. Ik ben enthousiast over deze nieuwe fase en hoop dat
jij dat ook bent na het lezen van deze brochure.
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“Dat dit ooit een industriegebied
was, kun je je nu al niet meer
voorstellen. En de toekomst
wordt alleen maar mooier.”
- ward koppejan

Volop keuze door de variatie in
aanbod

Ward Koppejan

Van Wijnen projectontwikkeling

Toegevoegde waarde
aan Hellevoetsluis
“Als je zolang aan de ontwikkeling van een wijk werkt, voel je steeds meer
verbondenheid. Ik voel me trots als ik de locatie bezoek. Wat ontzettend leuk dat
we op deze unieke plek bij de haven en de oude vesting van Hellevoetsluis een
compleet nieuwe wijk realiseren.”
“Van Thekla hoor ik dat mensen het naar hun zin hebben en dat er zelfs bewoners
zijn die wooncarrière maken binnen Nieuwe Vesting. Ze stromen door naar een
groter huis en kiezen daarmee heel bewust nog een keer voor deze wijk. Een groter
compliment kun je als ontwikkelaar niet krijgen.”

Als lukt wat je voor ogen hebt

Het is duidelijk: Ward is enthousiast. Ook over het feit
dat er in Nieuwe Vesting zo’n divers woningaanbod
is. “Je kunt hier perfect als gezin wonen, maar ook
jonge stellen en als je wat ouder bent, leef je hier
fijn. Vooral omdat je zo dicht bij de gezelligheid,
voorzieningen en het water woont. In deze fase is
het aanbod gevarieerder dan ooit: 27 woningen in 5
verschillende typen. Van groot herenhuis tot tweeonder-een-kapwoning, rijwoning, vrijstaand huis en
bungalow met bad- en slaapkamer op de begane grond.
Belangstellenden hebben echt wat te kiezen.”

Nieuwe Vesting nadert haar voltooiing. Een mooi
moment om even vooruit te kijken. Wat hoop je straks
te zien, Ward? “Mensen die zich gelukkig voelen in
de wijk en trots zijn op hun huis. Overal spelende
kinderen, nog meer groen en een mooie mix van
bewoners. Als dat het beeld is wat zich straks aftekent,
is onze missie geslaagd. Samen bouwen aan ruimte
voor een beter leven!”

Teamspirit
“We werken vanaf dag 1 met een vast team aan de
ontwikkeling en realisatie van Nieuwe Vesting. Je
ziet dat we steeds beter op elkaar ingespeeld raken.
We houden elkaar scherp én hebben aan een half
woord genoeg. Dat werkt prettig en bevordert het
resultaat. Ik wens ons gemotiveerde verkoopteam, dat
belangstellenden van A tot Z begeleidt bij de aankoop
van hun huis, opnieuw veel succes!”

“Mensen die binnen Nieuwe
Vesting verhuizen. Een groter
compliment kun je niet krijgen
als ontwikkelaar.”
- ward koppejan
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Gezellig
Hellevoetsluis

Lekker naar buiten
Ook de natuur is hier prachtig. Sterker nog, NLDelta
Biesbosch-Haringvliet werd een paar jaar geleden
verkozen tot het mooiste natuurgebied van Nederland.
En daar geniet je dagelijks van als je hier woont.
Bij het strand heb je een waanzinnig uitzicht over het
Haringvliet. Al hoef je niet per sé naar het strand te
gaan: vergeet niet dat je hier gewoon bij de haven
woont. En heb je een hond? Tussen Hellevoetsluis en
Rockanje, boven de Haringvlietdam, mogen honden
het hele jaar loslopen op het strand. Weidsheid, mooie
duinen en woeste zee, dat is toch puur genieten!

ALSOF HET ELKE DAG EEN BEETJE VAKANTIE IS
Hellevoetsluis heeft een sfeervol centrum en uitstekende voorzieningen.
De stad staat bekend om de watersport. Er zijn maar liefst 6 jachthavens
die stuk voor stuk gesierd worden door leuke terrassen. Verder heeft
Hellevoetsluis theater De Twee Hondjes, een bioscoop, scholen en prima
medische voorzieningen.
Wonen aan de oude Vestingwerken betekent gezellig op stap en lopend naar
huis! Lekker leven en genieten horen bij Hellevoetsluis. Op de terrassen van
de vele restaurants en (muziek)cafés in de oude Vesting geniet je cultureel
en culinair in unieke nautische sfeer. Verder vind je de Struytse Hoeck op
loopafstand.

MAASVLAKTE

30 MIN.

A15
N218

ROTTERDAM
35 MIN.

eg

NIEUWE

N57

OUDDORP

20 MIN.
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hellevoetsluis

Je bent er zo
Vanaf Hellevoetsluis ben je zo in Zeeland,
Ouddorp, Goeree Overflakkee én Rotterdam.
Via de N57 steek je het water over naar de
Zeeuwse eilanden of je rijdt de andere kant
op richting de A15 naar Rotterdam. Het
uitgestrekte havengebied van Rotterdam ligt
praktisch in de achtertuin van Hellevoetsluis.
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“Uitwaaien, nieuwe
energie opdoen en
genieten maar.”
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Hellevoetsluis ligt op Voorne-Putten, een prachtig dubbeleiland tussen het
Haringvliet, de Oude Maas, het Brielse Meer en het Spui. Het fijne is dat
je hier echt ´buiten´ woont in een gezellig stadje, maar ook zo in Hoek van
Holland, Den Haag of Rotterdam bent. Of rijd de andere kant uit richting de
Zeeuwse eilanden. Vakantiegevoel in eigen land, want watersporten kan hier
echt overal. Geniet van de haven zo dichtbij en het strand op fietsafstand.
Nieuwe Vesting ligt op een ideale locatie in Hellevoetsluis. Je woont hier aan
de oude vesting, om precies te zijn aan de Molshoek. Wie Hellevoet een beetje
kent, weet dat je dan alle voorzieningen, horeca en winkels bij de hand hebt. Op
loopafstand vind je diverse basisscholen. Iets oudere kinderen fietsen met zo’n
10 minuten naar één van de middelbare scholen.
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Voel je Welkom
IN DE HUISKAMER
VAN hellevoetsluis
De tientallen schilderijen aan de wand geven een ontzettend leuke sfeer
en het terras voor de deur lonkt op een mooie dag. Als iets duidelijk wordt
als we eigenaar Koen Harsma spreken, is dat het hier allemaal draait om
gastvrijheid, je thuisvoelen en ontspanning! En dat natuurlijk wel onder het
genot van goed eten en drinken!

Details!
“We letten op de kleine dingen. Zo krijg je van ons een lekker zelfgebakken
koekje bij de koffie en brandt de lokale kaasboer de borrelnootjes in onze
eigengemaakte kruidenmix. Het bier is van een bevriende Hellevoeter en
de slager van om de hoek komt dagelijks het vlees brengen. We houden het
simpel, klein en persoonlijk en daarmee kunnen we iedereen die binnenkomt
dat warme gevoel geven.”
Koen benadrukt dat hij dit verhaal vertelt, maar dat alles valt en staat met
zijn betrokken team. Ik hecht veel waarde aan die service en daar hamer ik
op bij ons team. Want pas als je met elkaar snapt waar het om draait, kun je
constante kwaliteit bieden.”

6 dagen in de week open tot 18.00 uur
De Waag is 6 dagen in de week open voor ontbijt, koffie en lunch. Dat de
menukaart zo normaal is, maakt ze bijzonder. Hier kun je nog een goede
uitsmijter, kroket en smakelijke tomatensoep krijgen. Dat… en meer. Want
op de kaart staan ook allerlei heerlijke zoete lekkernijen, salades en pasta’s.
Stuk voor stuk scherp geprijsd, zodat De Waag voor iedereen haalbaar is.

Vrijgezellig
Als we Koen spreken, zitten we in de tweede lockdown. “Vlak voor de eerste
lockdown ben ik eigenaar geworden van Restaurant Pieters. Hier kunnen
mensen juist weer terecht voor een geweldig diner. Ik hoop echt dat we heel
snel weer open kunnen en dat we de vrijgezellige vrijdagavondborrel één
keer in de maand terug kunnen laten komen in De Waag. Dat is al vanaf het
begin een groot succes. Al 4 jaar lang komen er op vrijdagavond tussen de
40 en 60 vrijgezelle mensen in alle leeftijden naar De Waag. Vooral voor de
gezelligheid, maar we hebben ook een paar mooie liefdes zien ontstaan. Dat
maakt ons werk heel leuk.”

De Waag
In een voormalige noodkerk uit 1664 is restaurant
De Waag gevestigd. De Waag is ontworpen door
niemand minder dan Pieter Post, leerling van Jacob
van Campen. Deze architect zette ook zijn naam
onder het ontwerp van het Mauritshuis en het
stadhuis van Maastricht.
Wil jij ook gezellig een keer lekker ontbijten,
borrelen of lunchen bij De Waag? Check even de
website. Je kunt de_waag_hellevoetsluis ook volgen
op Instagram en Facebook.
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Nieuwe Vesting
steelt je hart

“Dit is echt zo’n plek waar al het goede
samenkomt. Oud en nieuw, rust en
reuring. Nog even en Nieuwe Vesting is
voltooid.”

Wonen met de historische vestingwerken van Hellevoetsluis aan
de ene kant en het Haringvliet aan de andere. Geen saaie doorsnee
nieuwbouwlocatie, maar één waar historie en nieuwbouw elkaar
ontmoeten, ook in de naam. ‘Nieuwe Vesting’ verwijst naar de oude
vesting van Hellevoetsluis. Daar loop je trouwens zo naartoe. Heerlijk
genieten van een avondje uit, lekker eten of een terrasje.

Ruim opgezet, groen en waterrijk
Nieuwe Vesting ligt langs de groene oostoever van het kanaal dat dwars door
Voorne loopt. Grofweg van de pittoreske Sluisbrug tot aan de Koedijk. De wijk
is ruim opgezet en bestaat uit een rijk aanbod van verschillende woningtypen.
Het vele water en groen zorgen niet alleen voor een afwisselende aanblik, maar
ook voor voldoende speelruimte voor kinderen en fiets- en wandelpaden binnen
de wijk. 60% van de woningen is de afgelopen jaren opgeleverd en bewoond.
Je verhuist dus naar een levendige wijk met bewoners van alle leeftijden.

NIEUWE
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Vragen aan Bob
OVER DE GESCHIEDENIS
VAN HELLEVOETSLUIS
Bob Benschop is als archivaris en historicus werkzaam bij het Streekarchief Voorne-Putten.
Hier wordt de historie van de regio bewaard en kun je terecht met al je vragen over vroeger.
Tijd voor een belletje, want als iemand ons meer kan vertellen over de geschiedenis van de
plek waar Nieuwe Vesting nu komt, is Bob het wel. Hellevoetsluis is namelijk zijn specialisme.

Tot hoever gaat de geschiedenis van Hellevoetsluis terug?
“Dat hangt van de plek af. De geschiedenis van de haven gaat terug tot 1600 en die van het
poldergebied zelfs tot de 14e eeuw. In 1600 werd de geul gegraven die de aanzet gaf tot het
bouwen van de vesting. 50 jaar later werden er aarden wallen gemaakt en nog eens 50 jaar
later werden die vervangen door de huidige verdedigingswerken. Hellevoetsluis was door de
Marinewerf en de koopvaardij een plek met volop reuring. Je kunt je er vast iets bij voorstellen
wat er gebeurde als de bemanning aan land ging en moest wachten tot ze de sluizen konden
passeren naar open zee.”

Waaruit kun je de historie van Hellevoetsluis af lezen?
“In de Tweede wereldoorlog is één zijde van de vesting afgebroken om schootsveld te maken,
de andere kant bleef intact. Daarom staan er in de stad nog talloze 19e-eeuwse gebouwen.
De Watertoren, de Vuurtoren en het historische Droogdok sieren de stad ook al eeuwen. Het
gemeentehuis zit in het ‘s Landhuis uit de 17e eeuw. Het water dat aan weerszijden van het
parkje bij Nieuwe Vesting loopt, is trouwens een restant van de verdedigingswerken uit 1870.
Je ziet de historie terug in het landschap.”

En hoe zit het met het spoor?
“In 1905 kwam de RTM-tram naar Hellevoetsluis. De tram liep tussen Rotterdam
en Spijkenisse en splitste ter hoogte van Nieuwe Vesting. De ene lijn ging via de
noordkant van het eiland, langs Brielle naar het strand van Oostvoorne. De andere
liep aan de zuidkant en reed via diverse dorpen naar Hellevoetsluis. In 1966 legde
Rotterdam de metro aan en wilde het van de RTM-tram af. De tramverbinding
werd opgeheven en de buslijnen namen het over. Dat was veel flexibeler. Nu
kon je ook naar de haven van Rotterdam. Leuk detail is dat in Nieuwe Vesting de
straatnamen verwijzen naar de tram die hier ooit reed.”

Wat kun je vertellen over de plek waar Nieuwe Vesting
verrijst?
“Door de trambaan en de ligging aan het water was dit een interessante
vestigingsplaats voor bedrijven. Transport was makkelijk en medewerkers
konden de plek goed bereiken. Er zat een visfabriek die sardientjes inblikte.
Die vis werd gevangen in het Haringvliet. Door overbevissing werd de in 1891
gebouwde fabriek al in 1896 gesloten. Na de Tweede Wereldoorlog werd
het als bedrijfsterrein Molshoek intensiever gebruikt, bijvoorbeeld door het
bandenbedrijf van Arie van den Ban.”

Er zat toch ook een gasfabriek bij Nieuwe Vesting in
de buurt. Hoe zit het daarmee?
Ja, dat klopt. In de periode van 1850 tot 1930 werden in de gasfabriek kolen
verhit. Het vrijgekomen gas werd in gashouders opgevangen. Via leidingen werd
het bij de woningen geleverd. Als je gas wilde gebruiken, moest je een gasmuntje
in een apparaat gooien dat in je huis hing. Zoiets als de douche op de camping.”

Langs de Nieuwe Vesting loopt kanaal Door Voorne.
Wat kun je daarover vertellen?
“Het kanaal is tussen 1827 en 1830 gegraven. Toen was er geen zwaar materieel beschikbaar,
dus goede kans dat het kanaal met ‘de hand’ gegraven is. De 10 kilometer was opgeknipt
in stukken van 100 meter die allemaal apart werden aanbesteed. Het is 40 jaar in gebruik
geweest, tot de aanleg van de Nieuwe Waterweg er kwam en het kanaal niet meer nodig was.
Nu wordt het water alleen maar gebruikt voor kleine bootjes en kano’s. Door de bruggen en het
winkelcentrum over het water heen, kan de boot niet hoger dan een meter zijn.”

Hellevoetsluis van vroeger
Waar moet ik gaan kijken als ik het Hellevoetsluis van vroeger wil
beleven? Het brandweermuseum is heel leuk en ook Historyland
is een aanrader. Toen de Noordzee in de IJstijd droog lag liepen er
allerlei dieren rond, zoals mammoeten en wolharige neushoorns.
De skeletten worden tegenwoordig vaak opgevist en Arie van
den Ban (van de banden) heeft er een museum van gemaakt in
een oude boerderij. Echt super-leuk voor kinderen, want buiten is
ook van alles te zien en te doen. Zelf vind ik het Droogdok echt de
moeite waard om te bezoeken én als je in de Vuurtoren wilt: dat
kan één keer per maand. Voor al deze tips adviseer ik de website
even te bekijken voor meer en actuele informatie.”
www.bezoekhellevoetsluis.nl
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“Elk huis heeft een
eigen identiteit.”
- richard van Tiggele

Geinspireerd op
OUD HELLEVOETSLUIS
Met veel plezier maakte architect Richard van Tiggele van Venster Architekten het ontwerp
van Nieuwe Vesting. Dat deed hij niet alleen voor 27 eengezinswoningen ,waarover je alles
leest in deze brochure. Ook de andere woningen en de mooie appartementengebouwen in
deze nieuwe wijk danken hun charmante uitstraling aan deze architect uit Gouda.
We spreken Richard en vragen hem waar hij zijn inspiratie vond en wat je daarvan terugziet in
Nieuwe Vesting.

Richard van Tiggele

Moderne vertaling van historische elementen
“De architectuur in Nieuwe Vesting is een moderne vertaling van de historische bebouwing
van Hellevoetsluis. Door de toepassing van verschillende kleuren metselwerk, tuitgevels en
mooie verticale raampartijen ontstaat een aantrekkelijk beeld dat helemaal van nu is én past
bij de historische vesting.”

Venster Architekten

Zo zit Nieuwe Vesting in elkaar
“Nieuwe Vesting is opgebouwd uit drie delen: de Singel, het Kanaal en het Hof. Aan de kant
van de historische vesting, met uitzicht op de haven komen de herenhuizen van deze fase.
De singel vormt de overgang naar de bestaande wijken aan de oostzijde van Hellevoetsluis.
Langs de singel komt een lagere afwisselende bebouwing. In het hart van het plan maken we
sfeervolle hofjes.”

Elk huis een eigen identiteit
“Deze fase is qua woningaanbod heel gevarieerd. Net als bij de andere woningen in Nieuwe
Vesting, waarvoor ik het ontwerp maakte, heb ik ‘gespeeld’ met steenkleuren en details. Op
die manier krijgt elk huis een eigen identiteit en past alles bij elkaar. Omdat ik mensen een fijn,
licht huis wilde geven met mooi zicht naar buiten, heb ik gekozen voor veel staande ramen. Het
verticale en individuele karakter van de huizen wordt hierdoor versterkt.”

“Door verschillende kleuren
metselwerk, tuitgevels en
verticale raampartijen
ontstaat een aantrekkelijk
beeld dat van nu is en past
bij de historische vesting.”

“Nieuwe Vesting nadert haar voltooiing. Natuurlijk heb ik er al eens rondgelopen om mijn
ontwerpen gebouwd te zien, maar als de wijk straks af is, doe ik dat zeker nog een keer. Dan
hoop ik vooral te zien dat mensen genieten van hun nieuwe huis en woonomgeving. Dat ze zich
thuis en geborgen voelen en trots zijn op hun huis.”

- richard van Tiggele

18 | NIEUWE VESTING

NIEUWE VESTING | 19

Situatie
27 woningen
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De prachtige 4-laagse herenhuizen van circa 175 m2 of 183 m2 staan straks aan de Spoorbaan. Wie hier straks woont,
heeft een tuin op het oosten en een voortuin op het westen. Terwijl de zon ondergaat kijk je supermooi uit op het
water en de dobberende bootjes.
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5 bungalows. Heerlijk zo’n buitenéen alles gelijkvloers
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Aan de Vierasser komen 5 bungalows met slaap- en badkamer op de begane grond. Je zou het misschien niet zeggen,
maar achter de gevels gaat circa 121 m² en 126 m² woonoppervlakte schuil. De twee-onder-een-kapbungalows
hebben een fantastisch grote tuin en parkeren kan op eigen terrein.

Wat vind je van deze charmante eengezinswoningen van circa 118 m en 122 m groot? Ze staan straks aan één van
de leuke straatjes in Nieuwe Vesting. De steenkleuren verschillen en er zijn huizen met een tuitgevel. Altijd heb je
3 slaapkamers en een ruime, vrij indeelbare 2e verdieping.
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2 prachtige twee-onder-een-kapwoningen met oprit
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Aan de groenzone met water komen deze prachtige tweekappers van circa 160 m2. De woningen hebben grote,
staande ramen in de voorgevel. Heel sfeervol, want door de ramen schijnt de ochtendzon binnen. De achtertuin ligt
op het westen, waardoor je tot in de late uurtjes heerlijk buiten zit.
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Wordt de laatste vrijstaande woning in Nieuwe Vesting jouw nieuwe thuis? Het huis is circa 160 m² groot en staat op
een kavel van maar liefst 302 m². Door de ruime kavel en het groen en water voor de deur krijg je echt een vrij gevoel.
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Vogelvlucht

nieuwe vesting

Disclaimer: omwille van het beeld is de te handhaven bomenrij verwijderd.
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“Hier wil je
opgroeien!”
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Impressie

herenhuizen

26 | NIEUWE VESTING

NIEUWE VESTING | 27

Plattegrond
Begane grond

“de grote ramen
in de zijgevel
van BNR 1 en 7
geven extra
lichtinval”

Herenhuizen

met vrij uitzicht op de haven

In Nieuwe Vesting komen 7 riante herenhuizen.
Met een woonoppervlakte van circa 175 m² en
183 m² kun je hier prima met een groot gezin
wonen. De woningen zijn door de extra woonlaag
ook ideaal voor mensen die kantoor aan huis
willen.

hebben als keuken. Maar je zou hier ook perfect
een leefkeuken in combinatie met werkruimte
kunnen maken. Op de 1e verdieping heb je namelijk
nog een woonkamer over de hele verdieping.
Hiervandaan kijk je schitterend uit op de
jachthaven voor de deur.

Alle herenhuizen hebben een tuin op het oosten
met achterom. Voor de deur is parkeergelegenheid.
In de voortuin geniet je trouwens volop van de
avondzon. Bouwnummer 1 – het herenhuis op de
hoek - heeft een zeer riant kavel en parkeerplaats
op eigen terrein. De hoekwoningen hebben
extra ramen in de zijgevel en de herenhuizen op
bouwnummer 3 en 6 krijgen een tuitgevel. Waar
gaat jouw voorkeur naar uit?

Op de 2e verdieping zijn er 3 slaapkamers, waarvan
1 woningbreed. De badkamer heeft een douche,
wastafel en 2e toilet. Optioneel kun je kiezen
voor een ligbad. De 3e verdieping is een ruime,
vrij indeelbare verdieping. Als je kiest voor één
van de twee bouwnummers met tuitgevel, is de 3e
verdieping wat groter en biedt de plek nog meer
indelingsmogelijkheden.

Bouwnummers: 1 t/m 7

bouwnummers 1 t/m 7

WP

kenmerken

Herenhuizen Begane grond

De indeling van de woningen is nagenoeg gelijk.
De begane grond is een ruimte die wij bestempeld
1
2
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* Bouwnummers 5, 6 en 7 zijn gespiegeld.
* Bouwnummers 1 en 7 zijn hoekwoningen met grote ramen in de zijgevel en daardoor met extra lichtinval.
* De voorgevels en gevelopeningen van de herenhuizen variëren in beperkte mate van elkaar, zie hiervoor de separate verkooptekeningen.
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• Woningen met langskap		
woonoppervlakte van circa 175 m2
• Woningen met tuitgevel 		
woonoppervlakte van circa 183 m2
• 4 woonlagen: 2 woonverdiepingen, 		
1 slaapverdieping en 1 vrij indeelbare 		
3e verdieping
• Achtertuin op het oosten
• Voortuin op het westen (avondzon, zicht op de
haven)
• 3 slaapkamers
• Luxe badkamer met douche, wastafel en 2e
toilet
• Vloerverwarming standaard in de
verblijfsruimten, vloerkoeling optioneel
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Herenhuizen Eerste verdieping

Herenhuizen Tweede verdieping

Bouwnummers: 1 t/m 7

Plattegrond
Tweede verdieping

Bouwnummers: 1 t/m 7

Plattegrond
eerste verdieping

* Bouwnummers 5, 6 en 7 zijn gespiegeld.
* Bouwnummers 1 en 7 zijn hoekwoningen met grote ramen in de zijgevel en daardoor met extra lichtinval.
* De voorgevels en gevelopeningen van de herenhuizen variëren in beperkte mate van elkaar, zie hiervoor de separate verkooptekeningen.

* Bouwnummers 5, 6 en 7 zijn gespiegeld.
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HERenhuiZEN

*Disclaimer: stalen pui / deuren en diverse inrichtingselementen zijn opgenomen ter inspiratie en behoren niet tot de standaard levering. Vraag de wooncoach naar de mogelijkheden.
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Plattegrond
Derde verdieping met TUITGEVEL

Herenhuizen Derde verdieping

Herenhuizen Derde verdieping

Bouwnummers: 3 en 6

Bouwnummers: 1, 2, 4, 5 en 7

Plattegrond
DERDE verdieping

* Bouwnummers 5 en 7 zijn gespiegeld.
* Bouwnummers 1 en 7 zijn hoekwoningen met grote ramen in de zijgevel en daardoor met extra lichtinval.

* Bouwnummer 6 is gespiegeld.
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HERenhuiZEN

*Disclaimer: stalen pui / deuren, keuken en diverse inrichtingselementen zijn opgenomen ter inspiratie en behoren niet tot de standaard levering. Vraag de wooncoach naar de mogelijkheden.
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Plattegrond
Begane grond

Drie-onder-een-kapbungalow

CHARMANT EN VEEL GEMAK

In één van de leuke straatjes die Nieuwe Vesting
rijk is, komen drie-onder-een-kapbungalows met
bad- en slaapkamer op de begane grond. Het
charmante ensemble is ontworpen met twee
kleuren gevelsteen en in het midden komt een
woning met tuitgevel. De hoekwoningen hebben
één of twee ramen in de zijgevel. Je zou het
misschien niet zeggen, maar achter de gevels gaat
circa 121 m2 en 126 m² woonoppervlakte schuil.
Echt een lekker ruim huis dus.

Bouwnummers: 8 t/m 10

bouwnummers 8 t/m 10
is tuingericht. Via de schuifpui kijk je heerlijk uit op
de tuin. Deze ligt op het noordoosten, waardoor je
op heel warme dagen ook een plekje in de schaduw
vindt.

Kom straks binnen in de ruime entree. Dat kan via
de voordeur of zet de fiets in de inpandige berging
aan de voorzijde en loop binnendoor naar de hal.
De keuken ligt aan de voorzijde en de woonkamer

Drie-onder-een-kapbungalow Begane grond

Via de woonkamer kom je in de slaapkamer die
direct toegang heeft tot de grote badkamer met
douche, wastafel, 2e toilet en optioneel een bad.
Ideaal, voor nu óf de toekomst. Op de 1e verdieping
hebben we een indeling gemaakt, zodat deze
ruimte gebruikt kan worden om te werken, voor
hobby’s of om spullen op te bergen. De woning op
bouwnummer 9 heeft een grotere 1e verdieping
door de mooie tuitgevel.

BINNENHAVEN

• Woningen met langskap
woonoppervlakte van circa 121 m2
• Woningen met tuitgevel
woonoppervlakte van circa 126 m2
• Slaap- en badkamer op de begane grond
• Grote achtertuin op het noordoosten
• 1 slaapkamer
• Ruimte op de verdieping om te werken,
hobby of opbergen
• Vloerverwarming standaard in de
verblijfsruimten, vloerkoeling optioneel
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* Bouwnummer 10 is gespiegeld.
* Bouwnummers 8 en 10 zijn hoekwoningen met 1 of 2 grote ramen in de zijgevel en daardoor met extra lichtinval.
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Plattegrond
EERSTE verdieping met TUITGEVEL

Drie-onder-een-kapbungalow Eerste verdieping

Drie-onder-een-kapbungalow Eerste verdieping

Bouwnummer: 9

Bouwnummers: 8 en 10

Plattegrond
eerste verdieping

* Bouwnummer 10 is gespiegeld.
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Plattegrond
Begane grond

Rijwoningen

Bouwnummers: 11 t/m 22

op een fantastische plek

bouwnummers 11 t/m 22
Kom straks aanrijden, parkeer je auto voor de
deur en geniet van het leuke straatje waaraan
dit huis staat. De rijtjes met eengezinswoningen
krijgen veel karakter door de verschillende
steenkleuren, staande ramen en tuitgevels. Achter
de huizen gaan fijne tuinen schuil. Ze liggen op het
zuiden of noordoosten en hebben allemaal een
achterom en berging.
De 12 rijwoningen zijn circa 118 m2 en 122 m²
groot en verschillen alleen van elkaar in kleur,
ligging en kapvorm. Bouwnummer 12, 14, 18 en
20 hebben een tuitgevel. De hoekwoningen op
bouwnummer 16 en 17 hebben als extra ramen
in de zijgevel. De indeling van alle woningen is
nagenoeg gelijk.

Rijwoningen Begane grond

De keuken ligt aan de voorzijde en de woonkamer
is tuingericht. Door de grote glazen pui kijk je
heerlijk vrij de tuin in. Op de 1e verdieping zijn
er 3 slaapkamers en een badkamer met douche,
wastafel, 2e toilet en optioneel een bad. De 2e
verdieping is vrij indeelbaar. Je zou hier prima nog
een kamer kunnen maken. Of misschien wel een
werkplek. De 2e verdieping van de woningen met
tuitgevel is groter en heeft een raam in de gevel aan
de voorzijde. Waar gaat jouw voorkeur naar uit?

• Woningen met langskap
woonoppervlakte van circa 118 m2
• Woningen met tuitgevel
woonoppervlakte van circa 122 m2
• Achtertuin op noordoosten of zuidwesten
• Parkeren voor de deur of in het parkeerhof
• 3 slaapkamers
• Vrij indeelbare 2e verdieping
• Luxe badkamer met douche, wastafel 		
en 2e toilet
• Vloerverwarming standaard in de
verblijfsruimten, vloerkoeling optioneel
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* Bouwnummers 13, 15, 16, 19, 21 en 22 zijn gespiegeld.
* Bouwnummers 11, 16, 17 en 22 zijn hoekwoningen.
* Bouwnummers 16 en 17 hoekwoningen met grote ramen in de gevel en daardoor met extra lichtinval.
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RIJWONINGEN
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Plattegrond
Tweede verdieping

Rijwoningen Eerste verdieping

Rijwoningen Tweede verdieping

Bouwnummers: 11 t/m 22

Bouwnummers: 11, 13, 15, 16, 17, 19, 21 en 22

Plattegrond
eerste verdieping

* Bouwnummers 13, 15, 16, 19, 21 en 22 zijn gespiegeld.
* Bouwnummers 11, 16, 17 en 22 zijn hoekwoningen.

* Bouwnummers 13, 15, 16, 19, 21 en 22 zijn gespiegeld.
* Bouwnummers 11, 16, 17 en 22 zijn hoekwoningen.
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Bouwnummers: 12, 14, 18 en 20

Plattegrond
TWEEDE verdieping met TUITGEVEL

Vandaag

Rijwoningen Tweede verdieping

trekken we er
lekker opuit!
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RIJWONINGEN

*Disclaimer: stalen pui / deuren, keuken en diverse inrichtingselementen zijn opgenomen ter inspiratie en behoren niet tot de standaard levering. Vraag de wooncoach naar de mogelijkheden.
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Plattegrond
Begane grond

Heerlijk alles gelijkvloers

twee-onder-een-kapbungalows

Zoek je iets unieks? Wil je ruimte? En geef je
de voorkeur aan een bad- en slaapkamer op de
begane grond? Bekijk deze charmante tweeonder-een-kapbungalows. Eén van de twee
(bouwnummer 47) heeft een tuitgevel en is
daardoor op de 1e verdieping iets groter. Verder
zijn de woningen gelijk qua indeling. Je auto
parkeer je naast het huis op je riante kavel van
circa 284 m2 en 295 m2. Kom binnen en geniet van
circa 121 m2 of 126 m² woonoppervlakte en heel
veel comfort.

Bouwnummers: 46 en 47

bouwnummers 46 EN 47
ruime badkamer. Ideaal als je geen zin meer hebt
om trappen te lopen óf met oog op de toekomst.
Handig is de inpandige berging voor je fiets. Je
kunt deze berging binnendoor bereiken vanuit de
entreehal.

Twee-onder-een-kapbungalow Begane grond

Op de 1e verdieping hebben we een indeling
gemaakt, zodat deze ruimte gebruikt kan worden
om te werken, voor hobby’s of om spullen op te
bergen. De woning op bouwnummer 47 heeft een
grotere 1e verdieping door de mooie tuitgevel.
Waar val jij voor?

Deze bungalow heeft de keuken aan de voorzijde
en een tuingericht woonkamer. Via de woonkamer
kom je in de slaapkamer met aansluitend een

• Woningen met langskap
woonoppervlakte van circa 121 m2
• Woningen met tuitgevel
woonoppervlakte van circa 126 m2
• Slaap- en badkamer op de begane grond
• Parkeren op eigen terrein
• Enorme tuin op het westen/zuidwesten
• 1 slaapkamer
• Ruimte op de verdieping om te werken,
hobby of opbergen
• Vloerverwarming standaard in de
verblijfsruimten, vloerkoeling optioneel
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TWEE-onder-eenkapbungalows
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Plattegrond
eerste verdieping

Plattegrond
EERSTE verdieping MET Tuitgevel

4200

Bouwnummer: 47
Twee-onder-een-kapbungalow Eerste verdieping

Twee-onder-een-kapbungalow Eerste verdieping

Bouwnummer: 46

2650
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Vrijstaand geschakelde
woning

Twee-onder-een-kapwoningen
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Plattegrond
Begane grond

Ultiem vrij wonen in deze

Vrijstaand geschakelde woning

Wordt deze laatste vrijstaand geschakelde woning
die we verkopen in Nieuwe Vesting jouw thuis?
Het huis is circa 160 m² groot en staat op een
kavel van circa 302 m². Door de ruime kavel en het
groen en water voor de deur krijg je echt een vrij
gevoel.

Bouwnummer: 45

bouwnummer 45

Parkeer je auto op de oprit, waar plaats is voor 2
auto’s, en ga naar binnen. De woning heeft een
zijentree, waardoor de ruimte op de begane grond
verdeeld is een zitgedeelte en leefkeuken. Kook
je straks aan de tuinzijde of liever straatgericht?
Aan jou de keuze. Ook kun je ervoor kiezen om
garageberging bij het huis te betrekken. Nog
meer leefruimte! Bekijk straks alle opties die we
aanbieden.

Vrijstaand geschakelde woning Begane grond

Op de 1e verdieping van dit bijna 6 meter brede
huis zijn er 3 slaapkamers, waarvan 1 woningbreed.
Maak je in een inloopkast in de grootste kamer? De
badkamer heeft een douche en wastafel. Een bad
is optioneel mogelijk. Het toilet vind je apart op
de overloop. Door de dwarskap heeft dit huis een
heel grote, vrij indeelbare 2e verdieping, voorzien
van twee ramen. Al een idee wat je met deze riante
ruimte gaat doen?

• Woonoppervlakte van circa 160 m2
• Parkeren op eigen terrein voor de garage
• Grote tuin op het westen, ook bereikbaar via
zijpad langs de rechterkant van de woning.
• Sfeervolle leefkeuken en woonkamer in
positie uitwisselbaar
• 3 slaapkamers
• Vrij indeelbare 2e verdieping
• Ruimte op de verdieping om te werken, hobby
of opbergen
• Vloerverwarming standaard in de
verblijfsruimten, vloerkoeling optioneel
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VRIJSTAAND
geschakelde
WONING

*Disclaimer: stalen pui / deuren, keuken en diverse inrichtingselementen zijn opgenomen ter inspiratie en behoren niet tot de standaard levering. Vraag de wooncoach naar de mogelijkheden.
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Vrijstaand geschakelde woning Eerste verdieping

Vrijstaand geschakelde woning Tweede verdieping

Bouwnummer: 45

Plattegrond
Tweede verdieping

Bouwnummer: 45

Plattegrond
eerste verdieping
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78 | NIEUWE VESTING

NIEUWE VESTING | 79

Plattegrond
Begane grond

Heerlijk vrij wonen in een grote

twee-onder-een-kapwoning

Aan een groenstrook met water komt deze
prachtige tweekapper. De charmante huizen
vallen op door de grote, staande ramen in de
voorgevel. Heel sfeervol, want door de ramen
schijnt de ochtendzon binnen. De tuin van deze
tweekappers ligt op het westen, waardoor je tot in
de late uurtjes heerlijk buiten zit. Fijn ook dat de
garage aan het huis gekoppeld is. Optioneel kun je
de ruimte bij het leefgedeelte betrekken.

leefkeuken. Wij hebben de keuken achter bedacht,
maar optioneel kun je de indeling ook omdraaien en
aan de voorzijde van het huis koken.
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Woonoppervlakte van circa 160 m2
Parkeren op eigen terrein voor de garage
Grote tuin op het westen
Sfeervolle leefkeuken en woonkamer in
positie uitwisselbaar
3 slaapkamers
Vrij indeelbare 2e verdieping
Ruimte op de verdieping om te werken,
hobby of opbergen
Vloerverwarming standaard in de
verblijfsruimten, vloerkoeling optioneel
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Twee-onder-een-kapwoning Begane grond

Op de 1e verdieping van dit bijna 6 meter brede
huis zijn er 3 slaapkamers, waarvan 1 woningbreed.
Een inloopkast zou hier niet misstaan. De badkamer
heeft een douche, wastafel en optioneel een bad.
Het toilet vind je apart op de overloop. Wil je nog
meer kamers, een thuiswerkplek of lekker thuis
sporten? De vrij indeelbare 2e verdieping is ideaal.
Je kunt er zelf je eigen draai aan geven.

De twee-onder-een-kapwoningen zijn circa
160 m² groot en hebben een oprit voor 2 auto’s.
Via de zijentree kom je binnen. Door de zijentree is
de begane grond verdeeld in een zitgedeelte en een

•
•
•
•

Bouwnummer: 43 en 44

bouwnummer 43 en 44
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TWEE-ondereen-kapwoningen

*Disclaimer: stalen pui / deuren, keuken en diverse inrichtingselementen zijn opgenomen ter inspiratie en behoren niet tot de standaard levering. Vraag de wooncoach naar de mogelijkheden.
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Twee-onder-een-kapwoning Eerste verdieping

Twee-onder-een-kapwoning Tweede verdieping

Bouwnummer: 43 en 44

Plattegrond
Tweede verdieping

Bouwnummer: 43 en 44

Plattegrond
eerste verdieping

* Bouwnummer 44 is gespiegeld.

* Bouwnummer 44 is gespiegeld.
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TWEE-ondereen-kapwoningen

*Disclaimer: stalen pui / deuren, keuken en diverse inrichtingselementen zijn opgenomen ter inspiratie en behoren niet tot de standaard levering. Vraag de wooncoach naar de mogelijkheden.
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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 nieuwbouwhuis: zelf
een droomkeuken uitzoeken! Omdat wij je graag alle keuzevrijheid willen geven, worden de woningen
opgeleverd zonder keuken.

Wel willen wij je graag laten inspireren door Bruynzeel; zij hebben een mooie projectaanbieding voor
alle kopers van Nieuwe Vesting. Heb je altijd gedroomd van een fijne, keuken, waar 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!

Sanitairshowroom
Vraag de wooncoach naar
de juiste (digitale) sanitairshowroom

Laat je inspireren door de nieuwe trends!
Een opvallende trend is het afstemmen van de keukenfronten op de kasten in de woonkamer of zelfs
andersom. Zo ontstaat in de living een prachtige, harmonieuze sfeer. Dit kan uitgesproken modern
worden uitgevoerd in hoogglans laminaat, maar ook heel warm en robuust in bijvoorbeeld geolied eiken.
Een andere trend die niet meer te stoppen is, is de opkomst van de semiprofessionele apparatuur in de
keuken. Nederland telt steeds meer amateurkoks die met hun kookambities ook steeds hogere eisen
stellen aan hun keukeninrichting. Er is dan ook een steeds ruimer aanbod aan glimmende rvs-fornuizen,
ovens en vrieskasten die een hoofdrol mogen spelen in de keuken. En waarom niet?

De badkamers
In de badkamer van Nieuwe Vesting is het elke dag weer genieten. Hier zijn de
badkamers luxe, comfortabel en mooi! Wij zorgen voor een comfortabele basis
en jij bent vrij om daar je eigen draai aan te geven: het grote voordeel van een
nieuwbouwwoning kopen.

Thekla is de makelaar van Nieuwe Vesting! Van haar krijg je de sanitair- en
tegelspecificatie waar gedetailleerd in staat hoe de standaard afwerking is. Alvast
een tipje van de sluier: in de toilet- en badkamer komen wand- en vloertegels van
het kwaliteitsmerk Rako. Dat blijft mooi en je hebt keuze uit veel verschillende
kleurcombinaties! Zo creëer je die tijdloos, stijlvolle badkamer die past bij jouw smaak.
Het sanitair komt uit de tijdloze designserie van Ideal Standard. Een prachtig merk dat
bekend staat om hun innovatieve concepten, die worden gekenmerkt door een hoge
mate van design, duurzaamheid en functionaliteit. Zowel het standaard tegelwerk als
het sanitair kan bekeken worden in de showroom van Van Wijnen in Dordrecht.
Het is natuurlijk prettig dat de badkamer en het toilet zijn afgewerkt voor de
oplevering. Maar het casco opleveren van deze ruimtes behoort tevens tot de
mogelijkheden.
Uiteraard zijn persoonlijke wensen en ideeën ook bespreekbaar. Daarnaast bieden we
je de mogelijkheid om via onze leveranciers te kiezen voor diverse andere opties en
varianten.

Keukenshowroom
Bruynzeel Keukens
Vraag de wooncoach naar
de juiste vestiging
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Tegelshowroom

Vraag de wooncoach
naar de tegelshowroom!
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Duurzaam
comfortabel
wonen

Zonnepanelen
Sommige huizen hebben standaard zonnepanelen.
In het meer- en minderwerktraject kun je optioneel
voor (extra) zonnepanelen kiezen.

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.
De 27 woningen in deze fase van Nieuwe Vesting zijn duurzaam. Sommige huizen
hebben standaard zonnepanelen, zie hiervoor de separate verkooptekeningen. In het
meer- en minderwerktraject kun je optioneel voor (extra) zonnepanelen kiezen. Ook dit
maakt het huis extra duurzaam! Daarbij treffen we andere maatregelen om het milieu
en jouw energierekening te sparen. Dankzij de uitstekende isolatie en een duurzaam
verwarmingssysteem is het comfort groot. Tocht heb je hier niet. Om te zorgen voor een fris
huis wordt er een uitgebalanceerd ventilatiesysteem toegepast. De woningen zijn gasloos,
dus kook je elektrisch met inductie of keramisch. Standaard is er in alle verblijfsruimten
vloerverwarming aanwezig. Als koper kun je optioneel ervoor kiezen om het systeem ook te
laten koelen (zgn. vloerkoeling). Thekla legt je met plezier uit hoe het allemaal werkt.

“In alle verblijfsruimten
vloerverwarming. Heerlijk
comfortabel.”
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“Kan niet wachten om straks al
die blije kopers weer te spreken
en te helpen bij het vervullen van
hun woondroom.”
- thekla trouw

“Zo leuk om ook voor deze 27 woningen weer allemaal enthousiaste mensen te treffen. Overtuigen is niet
meer nodig, maar ik stop wel veel tijd in het uitleggen van alles. Van het proces tot hoe het huis in elkaar zit en
welke opties er mogelijk zijn. We zijn net zolang met elkaar in gesprek tot voor de koper alles duidelijk is en
een weloverwogen keuze gemaakt kan worden.”

Liefde voor Hellevoetsluis en Nieuwe Vesting
Als we Thekla vragen wat ze van Hellevoetsluis vindt, raakt ze bijna niet uitgepraat. “Wat een leuke
vestingstad is dit! Als de zon schijnt, krijg ik altijd een beetje een vakantiegevoel. Je hebt hier alles. Van
dagelijkse voorzieningen tot goede horeca en theater. Winkelen kan goed in Winkelcentrum De Struytse
Hoeck! En nu het Quackstrand is opgeknapt, mag Hellevoetsluis zich echt wel tot één van de Nederlandse
badplaatsen rekenen, vind ik.”

Kennis maken met
THEKLA TROUW
“Ik loop al wat jaartjes mee in Nieuwe Vesting. Hoe anders was het toen ik begon.
Het voormalig industrieterrein lag ideaal, maar toen was nog moeilijk voor te stellen
hoe mooi de wijk zou worden. Ik moest echt alles uit de kast trekken om mensen
te overtuigen dat dit dé plek is waar je wilt wonen als je een nieuw huis zoekt in
Hellevoetsluis. Maar het lukte en heel langzaam ontstond er bij iedereen liefde voor de
plek.”
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Thekla Trouw
Thekla wordt door Van Wijnen ingehuurd om jou te helpen bij het
vinden van je droomhuis in Nieuwe Vesting. Dat doet ze op haar
eigen betrokken wijze met een dijk aan kennis en ervaring. Thekla
woont in Geervliet op Voorne-Putten. Als ze niet aan het werk is,
zeilt ze graag. Ook op de wateren bij en rondom Hellevoetsluis.
Maak kennis en zit straks met haar aan tafel.
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Advies & Begeleiding
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 en
ondertussen ga je kiezen uit woonwensen. Bij Van Wijnen sta je er niet alleen voor. Vanaf
het moment van aankoop tot de oplevering kun je rekenen op persoonlijke begeleiding.
Onze wooncoaches denken met je mee en geven je graag advies.

Waarom een wooncoach?
Als je hebt besloten een nieuwe woning te kopen, moet je in korte tijd veel keuzes maken.
Van welke woonwensen wil je gebruikmaken en wat heb je in gedachten voor sanitair en de
keuken? De wooncoach zorgt ervoor dat je precies weet wat je kunt kiezen en wanneer je
in actie moet komen. Verder mag je rekenen op professioneel advies. Onze wooncoaches
hebben veel ervaring en weten precies hoe ze je moeten begeleiden tot de realisatie van
jouw droomwoning.

Welke woonwensen en ideeen heb je?
Bij een nieuw huis is alles nieuw. Het grote voordeel als je een nieuwbouwwoning koopt! De badkamer, het toilet
en de keuken* richten we in de basis voor je in. Bespreek met ons hoe je wilt wonen en wij vertalen je wensen in
de indeling van je woning. Wil je bijvoorbeeld een inloopkast? En welke deuren en welk deurbeslag kies je? De
wooncoach bespreekt dit allemaal met jou. Ook jouw wensen voor een tweede tv-aansluiting, 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?

Hoe bereiden wij je voor op al deze keuzes?
Om te beginnen ontvang je van ons een ideeënboekje met uitdrukmeubels. Heel handig! Hiermee krijg je een goed
gevoel bij de ruimte en mogelijkheden. Met het ideeënboekje maak je een eerste stap om jouw woonwensen helder
te krijgen. Wanneer je bij ons op gesprek komt, nemen wij al jouw woonwensen door. Wij denken mee en adviseren.
Vaak kunnen wij tijdens het gesprek al laten weten of jouw wensen uitvoerbaar zijn. Zo creëren we samen een huis
dat helemaal past bij jouw wensen!

Je eigen kopersportaal
Ervaring leert dat klantinformatie een belangrijk onderdeel is na de aankoop van een nieuwbouwhuis. Hiervoor
maakt Van Wijnen gebruik van een digitaal kopersportaal. Via dit platform kun je je nieuwbouwhuis van A-Z goed
volgen. Met het digitale en interactieve kopersportaal word je geïnformeerd over alle gebeurtenissen rondom je
nieuwe woning. Hier vind je alle belangrijke documenten zoals offertes, opdrachtbevestigingen en informatie over
de stand van de bouw. De wooncoach is ook actief op dit digitale platform waardoor alle informatie optimaal op
elkaar is afgestemd. We zijn vanaf aankoop tot de oplevering jouw vaste aanspreekpunt. Je kunt bij ons terecht met
al jouw vragen. Een berichtje op ons kopersportaal en wij zorgen voor een antwoord. Met het kopersportaal heb je
alle belangrijke informatie altijd bij de hand!

* De woning wordt standaard geleverd zonder keuken.
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Aandachtspunten
Goed om te weten

Nog even op een rij:
EIGENDOMSOVERDRACHT

KOOP- EN AANNEMINGSOVEREENKOMST

BEDENKTIJD

De koop- en aannemingsovereenkomst bestaat uit twee
delen die onlosmakelijk aan elkaar zijn verbonden. Voor
de aankoop van de grond sluit je een koopovereenkomst
met Van Wijnen Projectontwikkeling West B.V.. Voor
de bouw van het huis sluit je een aannemingsovereenkomst met Van Wijnen Dordrecht B.V.

De dag nadat je het exemplaar van de compleet
ondertekende overeenkomst hebt ontvangen,
gaat er één week bedenktijd in. Als je wilt, kun je in
deze periode zonder opgaaf van reden - en zonder
consequenties - de overeenkomst ontbinden.

Je wordt eigenaar na de eigendomsoverdracht. Dat
gebeurt bij de projectnotaris op het moment dat:
• de opschortende voorwaarden zijn vervuld;
• jij een goedkeuring hebt van jouw
hypotheekverstrekker op de aangevraagde
financiering.
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.

OPSCHORTENDE VOORWAARDEN

SERVICE EN SWK-GARANTIE

In de koop- en aannemingsovereenkomst staan een
aantal opschortende voorwaarden. Als we aan de
opschortende voorwaarde hebben voldaan laten
wij dit aan je weten en is de koop- en aannemingsovereenkomst bindend. Wanneer de voorwaarden na 9
maanden (nog) niet vervuld zijn stellen we een nieuwe
opschortingsdatum vast.

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 het project
passend is met de financiële en technische capaciteiten
van de bouwer. Pas als aan alle eisen wordt voldaan,
mag het huis onder SWK-garantie worden verkocht en
ontvang je na het tekenen van de overeenkomst het
waarborgcertificaat.

Wat komt er allemaal kijken bij het kopen van een huis? Je vraagt het jezelf wellicht af en wij geven graag
duidelijkheid. Op die manier wordt deze belangrijke stap in jouw leven vooral een heel leuke stap! De belangrijke
aandachtspunten zetten we hier voor je op een rij. Heb je toch nog vragen? Geen probleem. Bel Thekla, die helpt
je graag verder.

De ondertekening van de koop- en aannemingsovereenkomst verloopt digitaal. De verkooptekeningen
en technische omschrijvingen ontvang je als contractstuk, deze zijn onderdeel van de koop- en aannemingsovereenkomst. Wanneer jij en Van Wijnen de overeenkomsten hebben ondertekend ontvangt iedereen een
volledig getekend exemplaar. Ook gaat er een digitaal
exemplaar naar de projectnotaris die de notariële akte
van levering maakt. Verder wordt na het tekenen van
de overeenkomst het waarborgcertificaat van Stichting
Waarborgfonds Koopwoningen (SWK) aangevraagd.
Daarover vertellen we verderop meer.
Met het tekenen van de koop- en aannemingsovereenkomst gaan we beide een verplichting aan.
Van Wijnen levert de grond en is verantwoordelijk
voor de bouw van jouw huis. Jij betaalt de grond en de
bouwkosten. Deze verplichting kan alleen vervallen
als de opschortende voorwaarden uit de koop- en
aannemingsovereenkomst van toepassing worden.
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GRONDRENTE EN RENTE TIJDENS DE BOUW
De grondrente heeft betrekking op het bedrag dat je
betaalt voor de grond van het huis. De prijs van het
door jou gekochte nieuwbouwhuis wordt gebaseerd
op de datum zoals aangegeven op de prijslijst. Dit heet
grondrente of grondkostenrente. Bij de aanneemsom
(het bedrag wat je betaalt voor het huis zelf) werkt
ongeveer hetzelfde. Als Van Wijnen Dordrecht B.V.
is gestart met de bouw voordat je het koopcontract
tekent, betaal je rente over de termijnen die inmiddels
gepasseerd zijn, zo geheten vervallen termijnen. Een
benaming hiervoor is rente tijdens de bouw. Is de bouw
nog niet begonnen op het moment van koop, dan betaal
je deze rente niet.

SWK maakt zich sterk voor jouw belangen. Wij vinden
het heel prettig je op deze manier dat extra stukje
zekerheid te bieden. Dankzij de SWK heb je 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 dat we alle beloofde
garanties ook daadwerkelijk nakomen. Je weet dus
zeker dat jouw huis aan de strenge SWK-kwaliteitsnormen voldoet. In het boekje ‘SWK Garantie en
waarborgregeling 2020’ staat meer informatie. Ook
over de garantietermijnen en de onderdelen die van
garantie zijn uitgesloten.

WAT BETEKENT DE SWK-GARANTIE VOOR
jou?
• 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 korter. Op het
schilderwerk wordt bijvoorbeeld 1 jaar garantie
gegeven.
• De tekst van de koop- en aannemingsovereenkomst
is volgens het model van de SWK opgesteld. Je hebt
dus altijd een veilig contract.
• De verkoopdocumentatie is samengesteld volgens
de richtlijnen van de SWK en vind je terug op de
website van het project. Ook worden deze stukken
ter inzage gedeponeerd bij de notaris.
• Je blijft nooit met een half afgebouwd huis zitten
als er tijdens de bouw iets mis gaat met de bouwer.
SWK bemiddelt en zorgt ervoor dat jouw huis door
een ander wordt afgebouwd. Eventuele schade
wordt tot een bepaald maximum 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 Nieuwe
Vesting veel woongenot in jouw nieuwe (t)huis en
nieuwe woonomgeving!
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Bij het Financieren
van een nieuwbouwwoning is
er meer mogelijk dan je denkt!

Op dit moment is de hypotheekrente extreem laag. Hierdoor ontstaat er meer leencapaciteit.
Daarbij is er een hogere hypotheek mogelijk, omdat je een energiezuinig huis koopt. En wist
je dat je ook de lasten tijdens de bouwperiode kunt meefinancieren? Hierdoor heb je geen
dubbele maandlasten. 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 het eerste gesprek dat we met elkaar hebben, staan we uitvoerig stil bij je financiële situatie.
Samen maken we een plan waaruit blijkt of het verstandig is om te verhuizen. Op die manier
kan je weloverwogen een besluit nemen en wordt het genieten van een mooie, nieuwe woning
alleen maar groter.

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.
• 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!
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Stichting Garantiewoning

Van Wijnen
een solide
familiebedrijf

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. 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.

Nieuwe Vesting wordt ontwikkeld en gebouwd door Van Wijnen: een
solide familiebedrijf met ruim 1900 medewerkers. We hebben meer
dan 110 jaar ervaring in het ontwikkelen, bouwen en onderhouden
van woningen. Dit doen we met oog voor de toekomst. Zo creëren we
woningen en omgevingen die de tijd aankunnen.
Als betrokken vakliefhebbers kijken we voorbij de techniek. We luisteren
naar uw woonwensen en denken met u mee. Een ervaren wooncoach helpt
u stap voor stap bij het maken van de juiste keuzes om uw droomwoning te
realiseren.
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Bel Thekla
Thekla Trouw
Verkoopmanager Van Wijnen
06-53 50 64 97
thekla@nieuwevesting.nl

nieuwevesting.nl

Ontwikkeling van:

Van Wijnen Projectontwikkeling West
Calandstraat 4
3316 EA Dordrecht
www.vanwijnen.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: Nuvastgoed
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