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Polders: 1000
Met het steviger worden van de dijken 
groeide het Hollandse vertrouwen in de 
strijd tegen het water. Een nieuw middel 
werd ingezet: de polder. Met behulp van 
windmolens werden ondiepe gebieden 
drooggelegd en ontstond er nieuw land.

Slag bij de Medway: 1667
Midden in de Tweede Engelse Zeeoorlog, 
beleefde De Ruyter zijn grootste moment. 
Hij voerde de vloot aan die de Engelsen op 
eigen terrein een grote slag toebracht. Een 
groot deel van de Engelse vloot werd in de 
Medway nabij Chatham vernietigd. De Ruyter 
werd vereerd als de nieuwe Hannibal.

Dijken: 1000
Rond 1000 bouwden de inwoners van het 
rivieren- en kustgebied dijken tegen over-
stromingen. De eerste dijken waren verre 
van stevig, dikwijls zorgde stormvloed 
voor doorbraak. Met het toenemen van 
de ervaring werden de dijken in de loop 
der tijd steviger. 

Terpen: 500 v.Chr. 
De eerste bewoners van de laaggelegen 
gebieden in Nederland bouwden kunst-
matige heuvels om een veilige plaats te 
hebben in geval van overstromingen. 
Deze vluchtheuvels werden vaak woon-
heuvels, waarop soms complete dorpen 
werden gebouwd.
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Naardereiland: 2014

Dankzij alle kennis en ervaring uit het 
verleden is water nu vooral iets om 
van te genieten. Het kabbelende water 
ontspant, inspireert, daagt uit en doet 
leven. Het levert een uitzicht dat steeds 
weer verandert en daarmee nooit 
verveelt. Naardereiland omarmt het 
water, zoals het water Naardereiland 
omringt. Het plan is ontworpen met 
aandacht voor de rol van het water 
voor de dieren en de planten. Zo geniet 
u nog meer van het (privé)strand, de 
jachthaven(s), de heerlijke uitzichten 
en de mooie omgeving. Hier woont u 
in luxe, met respect voor de omgeving.

Deltaplan: 1953
Hoewel het Deltaplan al bedacht was voor 
de watersnoodramp van 1953, gaf deze ramp 
de doorslag om de Nederlandse kustlijn 
met ongeveer 700 kilometer te verkorten. 
Dit werd bereikt door het aanleggen van 
gesloten en doorlaatbare dammen tussen 
de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden.

Afsluitdijk: 1932
Bij stormvloed kon de waterstand in de 
Zuiderzee hoog oplopen met gevaar voor 
het omringende land. Na de watersnood 
in 1916 besloot de regering tot de bouw 
van de 32 kilometer lange Afsluitdijk. 
Het binnendijkse deel heette voortaan 
IJsselmeer, het buitendijkse deel Waddenzee.
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Het beste van twee werelden

Naardereiland: haast nergens vind je zo’n mooie combinatie van 

beslotenheid geboden door de volwassen beplanting en openheid, 

gevormd door het Gooimeer. Perfect voor een eigentijds villapark 

met royale, groene bermen langs de wegen, ruime kavels en 

contact met het water. 

Eilandgevoel
Om het eilandgevoel te versterken, wordt er aan de 

westzijde water toegevoegd. Dit verbetert bovendien 

de kwaliteit van het water in de nieuwe en de bestaande 

haven. Om optimaal van het water te kunnen genieten 

is er voor iedere villa een plek beschikbaar in één van 

de eigen jachthavens van het Naardereiland. 

Behoud van ecologische waarden
Het gebied heeft ecologische waarden, met name voor 

vleermuizen. De bestaande natuurlijke oevers worden 

daarom zoveel mogelijk gehandhaafd en er worden 

nieuwe oevers toegevoegd waardoor extra foerageer-

gebied ontstaat. Ook bij de keuze voor beplanting en 

openbare verlichting is hiermee rekening gehouden. 

Optimale bereikbaarheid
Met een aansluiting op zowel de A1 als de A6 is het Naarder-

eiland optimaal ontsloten. De woningen liggen op ongeveer 

25 kilometer van het centrum van Amsterdam en in een 

half uur bent u bij Schiphol. Station Naarden-Bussum is op 

15 minuten afstand en er rijden regelmatig bussen tussen 

Almere en Bussum die ook nabij het gebied stoppen. 

Goed om te weten: in Naarden en Bussum zijn alle primaire 

voorzieningen zoals winkels, scholen en sportvelden 

voorhanden. 

8 De situatie nu en straks 

Satellietfoto van 
Naardereiland. 
Bron: Google Maps. Naardereiland biedt 

het beste van twee 
werelden: de rust 
van de natuur en 
het gemak van de 
steden vlakbij.



9Wat gaat er komen?

Luxe binnen handbereik
Geniet van fabelachtig mooie uitzichten, uw eigen strandje aan het Gooimeer, uw 

eigen privéhaven of van de bosrijke omgeving. Een luxueus gevoel, met het genot 

van de natuur en de gemakken van de stad dichtbij. Naardereiland biedt u dit, en 

nog veel meer! Met Naardereiland komt luxe binnen handbereik.

Unieke villa’s
Op Naardereiland verrijzen straks 45 unieke vrijstaande en geschakelde villa’s met 

garage. Rietgedekt en volumineus, met een wereld aan mogelijkheden om van de 

villa uw droomvilla te maken. Zo heeft u de keuze uit acht verschillende typen 

en drie bijzondere architectuurvarianten: sfeervol landelijk, vertrouwd klassiek en 

eigentijds modern. Elk type biedt volop ruimte om het huis aan uw wensen te laten 

voldoen: bijvoorbeeld door het realiseren van extra (slaap)kamers, een tweede 

badkamer of meer. U bepaalt. 

Alle ruimte voor uw privacy
De kavels zijn net als de villa’s ruim tot royaal van opzet, variërend van 331 m² tot 

zelfs 1245 m². Zo kunt u in alle rust en privacy genieten van het wonen en leven 

op Naardereiland.

Van alle gemakken voorzien
Uw gemak staat centraal. Daarom krijgen alle kavels een garage en een royale oprit 

waarop twee auto’s naast elkaar geplaatst kunnen worden. Bij elke villa hoort een 

eigen aanlegsteiger; direct bij de woning of in de collectieve haven. Bent u op zoek 

naar ontspanning buitenshuis? Sla uw slag op de golfbaan, geniet van het Gooimeer 

of maak gebruik van de fraaie fi ets- en wandelpaden.

Ervaar zelf hoe heerlijk
het leven kan zijn.  



10 Architect aan het woord

Alle dagen genieten

Ervaar het heerlijke vakantiegevoel wanneer 

u op Naardereiland aankomt. De prachtige 

villa’s, badend in het groen en grenzend aan 

het Gooimeer, toveren spontaan een glimlach 

op uw gezicht. Op Naardereiland voelt elke 

dag een beetje als vakantie.

Architect en eigenaar Edwin van Elk van EVE Architecten 

uit Nijverdal is de bedenker van de woningen. “Voor de 

architectuur van Naardereiland kozen wij voor één centraal 

thema: ‘eenheid door verscheidenheid’. Binnen het thema 

is volop ruimte voor variatie en maatwerk. Zo ontstaat op 

elke kavel een unieke villa en vormen alle woningen samen 

een harmonieuze wijk.”  

Eenheid door verscheidenheid
De architectuur van de woningen is geïnspireerd op de 

‘Gooische villa’. De stijlkenmerken worden op verschillende 

manieren toegepast: sfeervol landelijk, vertrouwd klassiek 

of eigentijds modern. “Dit resulteert in een stijlvol, 

gevarieerd beeld waarbij de onderlinge harmonie gewaar-

borgd is.” Om de villa’s nog meer allure te geven is ervoor 

gekozen om zoveel mogelijk bijgebouwen los te koppelen 

van de woningen.

Aandacht voor tuinen
Omdat de tuinen bijdragen aan de luxe, stijlvolle uitstraling 

van het geheel werkt EVE Architecten hiervoor samen met 

de tuinarchitecten en -ontwerpers van ODIN Landschaps- 

ontwerpers. ODIN kan er voor zorgen dat uw tuin naadloos 

aansluit op de woning en ontzorgt vanaf het eerste schets-

ontwerp tot aan de opleveringen van de tuin. 

EVE Architecten uit Nijverdal is een full 
service architectenbureau: stedenbouw, 
architectuur, interieur en bouw-
management. Onlangs vierde zij haar 
12½-jarig bestaan. 

Vanuit het prachtige Twente werkt ODIN 
Landschapsontwerpers aan ontwerpen 
voor tuin, erf, dorp en landschap. ODIN 
ontzorgt en vertaalt uw wensen zorg-
vuldig in een tijdloos of juist eigentijds 
ontwerp waarin karakter, beleving en 
eenvoud centraal staan! 



11Openbare ruimte

In balans met de omgeving
De openbare ruimte sluit geheel aan bij de chique sfeer van 

Naardereiland. Het biedt privacy, maar ook rust en volop 

ontspanningsmogelijkheden voor jong en oud. Goed om te 

weten: bij de inrichting is zoveel mogelijk rekening gehouden 

met de natuur en het behoud van de ecologische waarden. 

Bossfeer
Om de bossfeer te behouden (ook in de winter) worden met 

name wintergroene, bloeiende en meer exotische bomen 

toegevoegd aan de bestaande bomen. Dit verhoogt de 

seizoenbeleving en versterkt het villaparkkarakter. Op een 

aantal plekken worden openingen gelaten tussen de kavels 

wat de oriëntatie ten goede komt. 

Parels in de openbare ruimte 
In het bosachtige hart van het gebied komt een spannende 

boomhut die als ontmoetings- en speelplek gebruikt kan 

worden. Bij de entree van de Naarder Jachthaven aan het 

Gooimeer komt een informeel uitzichtpunt dat tevens als 

een soort baken fungeert voor de boten die vanaf het 

Gooimeer de havenmond in willen varen. Langs de nieuw 

te maken jachthaven komt een brede steiger waar het goed 

fl aneren is.

Fraaie wegen
Het villapark wordt ontsloten door informele, land-

schappelijke wegen die zowel door automobilisten als 

fi etsers en wandelaars gebruikt mogen worden. Door de 

fraai gebogen lijnen van de wegen kunt u niet alles in één 

keer overzien, maar krijgt u steeds een ander panorama 

voorgeschoteld. 

Het Naardereiland wordt zodoende een heerlijke plek om 

te wonen en om te zijn!

John Boon, landschapsarchitect
ARCADIS Nederland BV.





Woningtype A



14 A: Visualisatie

Woningtype A

Deze ruime geschakelde villa met garage heeft een royaal woon-
oppervlak, verdeeld over drie woonlagen. Speel met de indeling en laat zo 
al uw woonwensen uitkomen. Woont u liever aan de voorzijde of toch liever aan 
de achterzijde? De woning telt standaard drie ruime slaapkamers, een badkamer 
en een separaat toilet op de eerste verdieping. Wilt u (extra) slaapkamers of een 
tweede badkamer? De ruime zolder biedt u hier uitgebreid mogelijkheden voor. 
De zolder geeft bovendien toegang tot een vliering.



15A: Kavels

171 m²
692 m³

Woonopp.

Inhoud



16 A: Plattegronden

Begane grond
Schaal 1:100



17A: Plattegronden

Verdieping
Schaal 1:100



18 A: Plattegronden

Zolder
Schaal 1:100



19A: Gevels

Schaal 1:300

Landelijke stijl
Kijk op de website voor klassiek: wonenopnaardereiland.nl





Woningtype B



22 B: Visualisatie

Woningtype B

Met deze asymmetrische, geschakelde villa met garage kunt u 
alle kanten op. Wilt u een open of liever een gesloten woonkeuken op de 
begane grond? Via de dubbele woondeuren betreedt u de living waar het plaatsen 
van een open haard tot de vele mogelijkheden behoort. Elke verdieping kunt u naar 
eigen zin indelen. Zo kunt u bijvoorbeeld gemakkelijke een extra badkamer of 
(slaap)kamer op de zolder realiseren. Vier van de acht type B woningen bevinden zich 
op een kavel met uitzicht op het water. 



23B: Kavels

Woonopp.

Inhoud

182 m²
760 m³



24 B: Plattegronden

Begane grond
Schaal 1:100



25B: Plattegronden

Verdieping
Schaal 1:100



26 B: Plattegronden

Zolder
Schaal 1:100



27B: Gevels

Schaal 1:300

Landelijke stijl
Kijk op de website voor klassiek: wonenopnaardereiland.nl





Woningtype C



30 C: Visualisatie

Woningtype C

Deze vrijstaande woning met garage biedt volop ruimte om veel 
woonwensen werkelijkheid te laten worden. Op de eerste verdieping heeft 
u drie grote slaapkamers en een aparte wasruimte. De vaste trap brengt u naar de 
zolder, die u geheel naar eigen wens kunt indelen. Hoe ziet uw ideale huis eruit? 
Laat uw fantasie de vrije loop. Van type C zijn in totaal maar vier woningen, waarvan 
één met privéstrand, één aan het water en twee in het bosrijke hart. 
Voor ieder wat wils!



31C: Kavels

Woonopp.

Inhoud

169 m²
702 m³

De getoonde 3D-impressie is woningtype C1



32 C: Plattegronden

Begane grond
Schaal 1:100

Begane grond variant C1

Alle details per kavel vindt u in de kavelspecifi eke verkooptekeningen. 
Deze vindt u op wonenopnaardereiland.nl en zijn aan te vragen bij 
Voorma en Walch Makelaars in het Gooi.



33C: Plattegronden

Verdieping
Schaal 1:100



34 C: Plattegronden

Zolder
Schaal 1:100



35C: Gevels

Schaal 1:300

Landelijke stijl
Kijk op de website voor modern en klassiek: wonenopnaardereiland.nl





Woningtype D



38 D: Visualisatie

Woningtype D

Deze zeer royale villa heeft een royale woonkeuken en separate 
ruime woonkamer en valt op door de karakteristiek vormgegeven schoor-
steen. U kunt eenvoudig een extra slaapkamer en tweede badkamer realiseren. 
Wordt de garage geschakeld of juist vrijstaand? De keuze is aan u. De kavels zijn 
beschikbaar vanaf ongeveer 500 m². De vijf type D woningen zijn zowel in de 
lengte als in de breedte geplaatst. Wilt u wonen aan het bos of aan het strand? 
Of met een eigen aanlegsteiger in uw achtertuin? Type D maakt het mogelijk.



39D: Kavels

Woonopp.

Inhoud

189 m²
806 m³



40 D: Plattegronden

Begane grond
Schaal 1:100

Begane grond variant D1

Alle details per kavel vindt u in de kavelspecifi eke verkooptekeningen. 
Deze vindt u op wonenopnaardereiland.nl en zijn aan te vragen bij 
Voorma en Walch Makelaars in het Gooi.



41D: Plattegronden

Verdieping
Schaal 1:100



42 D: Plattegronden

Zolder
Schaal 1:100



43D: Gevels

Schaal 1:300

Landelijke stijl
Kijk op de website voor modern en klassiek: wonenopnaardereiland.nl





Woningtype E



46 E: Visualisatie

Woningtype E

Spreekt het romantische ontwerp van dit type woning u het 
meeste aan? U kunt met type E aan het water of juist in het hart van de 
wijk wonen. In deze villa met garage kunt u tal van woonvoorkeuren doorvoeren. 
Zoals op de begane grond, waar eenvoudig een werk- of tv-kamer te situeren is. 
Of op de eerste verdieping, waar een badkamer met dakkapel, een wasruimte en 
zelfs een extra badkamer mogelijk zijn. Ook de zolder biedt nog volop indelings-
mogelijkheden. 



47E: Kavels

Woonopp. 
Inhoud

215 m²
881 m³



48 E: Plattegronden

Begane grond
Schaal 1:100



49E: Plattegronden

Verdieping
Schaal 1:100



50 E: Plattegronden

Zolder
Schaal 1:100



51E: Gevels

Schaal 1:300

Landelijke stijl
Kijk op de website voor modern en klassiek: wonenopnaardereiland.nl





Woningtype F



54 F: Visualisatie

Woningtype F

Wilt u vrijstaand wonen aan het water? Met een privé-strandje in 
uw achtertuin? Dan zijn de kavels 1, 5 en 9 ideaal. Maar ook de vier andere 
kavels waarop model F straks verrijst, bieden volop rust, ruimte en privacy. 
Deze zeer ruime woning met garage heeft standaard vier slaapkamers op de 1e 
verdieping. De woning is op tal van manieren in te delen, met volop mogelijkheden 
per woonlaag. Zo kan de extra ruimte op de begane grond geheel naar uw wens 
gebruikt worden. Wilt u daar een bijkeuken, een speelkamer, tv-kamer of liever een 
werkkamer? Aan u de keuze.



55F: Kavels

Woonopp. 
Inhoud

238 m²
978 m³

De getoonde 3D-impressie en plattegronden zijn woningtype F1



56 F: Plattegronden

Begane grond
Schaal 1:100



57F: Plattegronden

Verdieping
Schaal 1:100



58 F: Plattegronden

Zolder
Schaal 1:100



59F: Gevels

Schaal 1:300
Gevel type F1 in plaats van F

Landelijke stijl
Kijk op de website voor modern en klassiek: wonenopnaardereiland.nl





Woningtype G



62 G: Visualisatie

Woningtype G

Van deze royale villa met garage zijn er maar vier in het plan 
opgenomen. Opvallend is de fraaie entree met ruimtelijke vide. Prettig is de 
situering van de hoofdslaapkamer met inloopkast en aangrenzende badkamer op 
de begane grond. Op zomerse dagen stapt u zo het terras op. De ruime open keuken 
sluit prachtig aan bij de woonkamer en dankzij de royale mogelijkheden op de eerste 
verdieping kunt u hier eenvoudig een extra slaapkamer met badkamer en-suite 
realiseren. Welke kavel u ook kiest, met privéstrand, met eigen aanlegsteiger of in 
het bosrijke hart, met type G heeft u een woning voor het leven.



63G: Kavels

Woonopp.

Inhoud

162 m²
730 m³



64 G: Plattegronden

Begane grond
Schaal 1:100

Begane grond variant G1s

Alle details per kavel vindt u in de kavelspecifi eke verkooptekeningen. 
Deze vindt u op wonenopnaardereiland.nl en zijn aan te vragen bij 
Voorma en Walch Makelaars in het Gooi.



65G: Plattegronden

Verdieping
Schaal 1:100



66 G: Plattegronden

Zolder
Schaal 1:100



67G: Gevels

Schaal 1:300

Landelijke stijl
Kijk op de website voor modern en klassiek: wonenopnaardereiland.nl





Woningtype H



70 H: Visualisatie

Woningtype H

Met type H bent u verzekerd van de grootste villa’s en de 
mooiste kavels van Naardereiland: aan het water en de zonnige zuidzijde. 
Kavel 21 is met ruim 1.200 m² de grootste van het plan, kavel 10 is ook royaal en 
ligt fraai op de punt van Naardereiland. Geniet van het prachtige uitzicht en de 
ruimte. Met haar twee royale woonvleugels biedt deze statige vrijstaande villa alle 
mogelijkheden om uw woonwensen te realiseren. Kiezen wordt nog lastig. Of eigenlijk 
helemaal niet?



71H: Kavels

Woonopp. 
Inhoud

248 m²
1012 m³

De getoonde 3D-impressie is woningtype H1



72 H: Plattegronden

Begane grond
Schaal 1:100

Begane grond variant H1

Alle details per kavel vindt u in de kavelspecifi eke verkooptekeningen. 
Deze vindt u op wonenopnaardereiland.nl en zijn aan te vragen bij 
Voorma en Walch Makelaars in het Gooi.



73H: Plattegronden

Verdieping
Schaal 1:100



74 H: Plattegronden

Zolder
Schaal 1:100



75H: Gevels

Schaal 1:300

Landelijke stijl
Kijk op de website voor modern en klassiek: wonenopnaardereiland.nl
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78 Beknopte technische informatie

Veiligheid
De veiligheid en rust staan in een hoog vaandel. De woningen en de wijk worden 

aangelegd en getoetst op de eisen van Politiekeurmerk Veilig Wonen Nieuwbouw. 

Zekerheid en Garantie
De geschakelde woningen worden gebouwd door Nijhuis Bouw B.V. uit Apeldoorn en 

de vrijstaande woningen door bouwbedrijf Lichtenberg B.V. uit Rijssen. Beide bouwers 

zijn aangesloten bij SWK of Woningborg. Op de woningen op Naardereiland is de 

Woningborg of SWK Garantie- en waarborgregeling van toepassing. Een prettig idee! 

Architectuurstijlen
Standaard worden de woningen in landelijke stijl aangeboden. Optioneel kan gekozen 

worden voor klassiek of moderne stijl. Beeldbepalend voor de stijl sfeervol landelijk 

is de bakstenen plint en de wit gekeimde gevels. De roedeverdeling in de ramen is 

eigentijds en het potdekselwerk wordt horizontaal toegepast. Bij eigentijds modern 

wordt de gevel gestuukt, is de roedeverdeling in de ramen horizontaal en wordt het 

potdekselwerk verticaal toegepast. De vertrouwd klassieke sfeer is er in twee 

uitvoeringen. De vrijstaande villa’s hebben gemetselde bakstenen gevels in roodbruin, 

de twee-onder-één-kapvilla’s worden wit gekeimd. Verder hebben deze woningen 

een klassieke roedeverdeling (kruisroedes) en zijn enkele woningen 

voorzien van luiken.

Voorbeelden stijl van 
boven naar beneden: 
landelijk, klassiek en 
modern



79Beknopte technische informatie

Duurzaamheid
Voor de woningen zijn duurzame materialen 

zoals baksteen en natuurlijk riet gekozen. 

De woningen zijn zeer energiezuinig, onder 

andere dankzij de optimale isolatie van vloer, 

gevel en dak. Zo is de cv-installatie voorzien 

van een hybride lucht-water warmtepomp. 

In de openbare ruimte is gekozen voor het 

bovengronds afvoeren van regenwater. 

Kopersinformatie
Voor de koop van de kavel met woning wordt 

een gesplitste koop- en aannemingsovereen-

komst gesloten. De verkoopprijzen op prijslijst 

zijn vrij op naam (v.o.n.). Aan dit verkoopboek 

en de 3D-impressies (perspectieftekeningen) 

kunnen geen rechten worden ontleend. 

De tuin kunt u naar eigen keuze aanleggen. 

ODIN Landschapsontwerpers heeft van 

een aantal kavels een schetsontwerp 

gemaakt om u een beeld te geven van de 

mogelijkheden.

Terreininventaris
De kavel wordt op hoogte afgewerkt met 

de aanwezige grond. In de tuin grenzend 

aan het openbare gebied wordt een haag 

aangelegd. De kavels aan het strand 

worden voorzien van een strook strand-

zand tot aan de stortstenen in het water. 

Ter overbrugging van de tuin naar het 

water wordt bij de strandkavels een loop-

steiger aangelegd. Bij de kavels met een 

eigen aanlegplaats wordt een stalen 

damwand met een houten aanlegsteiger 

aangelegd voor het aanmeren van een 

boot. 

Schetsontwerp kavel 7



80 Beknopte technische informatie

Fundering
De woning en de garage worden gefundeerd 

op betonnen funderingspalen met een 

betonnen funderingsbalk.

Hoofddraagconstructie en lichte 
scheidingswanden
De woning wordt gebouwd volgens een 

traditioneel bouwsysteem, met een geïso-

leerde prefab betonnen vloer op de begane 

grond, dragende wanden van kalkzandsteen 

en een massieve (breedplaat)betonvloer op 

de verdiepingsvloer. De zoldervloer wordt 

afhankelijk van het woningtype in hout of 

in beton uitgevoerd. Niet-dragende binnen-

muren worden als lichte scheidingswanden 

uitgevoerd. 

Buitengevels
De gevels worden gemetseld in baksteen. 

De plint is schoonmetselwerk in een antraciet- 

kleurige steen. Het opgaand metselwerk 

wordt in de basis voorzien van wit sauswerk. 

Optioneel kan voor een andere stijl en andere 

afwerking gekozen worden (zie architectuur-

stijlen). 

Daken
Het schuine dak wordt voorzien van eerste-

klas natuurlijk riet, dit wordt geschroefd 

aangebracht. Het dak is brandveilig en 

hierdoor hoeft de brandverzekering niet 

duurder te zijn dan bij een pannendak. 

De platte daken van de woning (gedeeltelijk) 

en garage worden voorzien van kunststof 

dakbedekking. Het dak van de woning wordt 

geïsoleerd met dakplaten (en riet).
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Kozijnen ramen en deuren
In de hardhouten kozijnen worden deels 

vaste en deels draaiende ramen (draai-/

kiepramen) opgenomen. De buitendeuren 

zijn van hardhout of als paneeldeur uit-

gevoerd. Op de buitenkozijnen worden 

roeden aangebracht afhankelijk van de 

gekozen architectuurstijl. De binnen-

kozijnen worden uitgevoerd zonder 

bovenlichten. De binnendeuren zijn 

uitgevoerd als stompe paneeldeuren, 

waarbij die naar de woonkamer worden 

voorzien van (facet)glas. 

De garagedeuren worden eveneens als 

hardhouten deuren uitgevoerd. Het hang- 

en sluitwerk is inbraakwerend en voldoet 

aan de eisen van Politie Keurmerk Veilig 

Wonen.

Trap
De woning wordt voorzien van een hard-

houten trap (wit). Bij woningtype A, B en 

G wordt de vliering bereikt via een vlizotrap.

Glas- en schilderwerk
De woning wordt voorzien van HR++ 

isolatieglas in de buitenkozijnen, -ramen 

en –deuren. Het schilderwerk van de 

buitenkozijnen, ramen en deuren bestaat 

uit fabrieksmatig aangebrachte grondverf 

die in het werk wordt afgelakt. De binnen-

kozijnen, deuren, trappen en aftimmeringen 

worden afgelakt met water gedragen verf.

Plafond- en wandafwerking
U kunt zelf uw wandafwerking kiezen. 

Steenachtige wanden worden behangklaar 

opgeleverd, waarbij de wanden en vloeren 

in de toiletten en badkamer(s) worden 

afgewerkt met tegelwerk. Het tegelwerk 

in de toiletten wordt tot 1,2 m. hoogte 

aangebracht. In de badkamer wordt 

betegeld tot aan het plafond. Bij de 

betonnen en gipsplaten plafonds worden 

de naden en oneffenheden vlak gestuct 

en sausklaar opgeleverd. U kunt zelf uw 

plafondafwerking kiezen.

Dekvloeren
Op de betonnen vloeren wordt een zand-

cement dekvloer aangebracht. Op de 

begane grond is de dekvloer afgestemd 

voor de toepassing van vloerverwarming.
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Keuken
De woning wordt standaard geleverd zonder keuken. Aansluitingen voor keuken-

apparatuur zijn standaard aanwezig zoals aangegeven op de verkooptekening. 

U kunt naar eigen keuze uw keuken indelen en samenstellen.

Sanitair
Het keramische sanitair in de woning is van Villeroy & Boch, type Omnia Architectura. 

De toegepaste kranen zijn van Hansgrohe.

Aansluitingen
De woning krijgt een aansluiting voor gas, water, elektra en data (cai en telefoon) 

en is standaard voorbereid op de toepassing van domotica. Daarnaast wordt de 

woning aangesloten op de vuilwaterriolering in de straat. Het regenwater 

wordt bovengronds afgevoerd of geïnfi ltreerd in de bodem.
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Verwarming
De woning wordt verwarmd door middel 

van een gasgestookte cv-combiketel in 

combinatie met een hybride lucht-water 

warmtepomp. De begane grond wordt 

voorzien van vloerverwarming. Op de 

verdieping worden verwarmingselementen 

geplaatst met een wandaansluiting. 

De badkamer(s) krijgen zowel vloerver-

warming als een (design)radiator voor het 

krijgen van een comfortabele temperatuur.

Ventilatie
De woning is voorzien van een mechanisch 

afzuigventilatiesysteem in de keuken, toilet 

en de badkamer. Ventilatieroosters in de 

gevel voeren verse lucht aan.

Elektra 
De elektrische installatie wordt uitgevoerd 

volgens het centraal dozensysteem. 

De leidingen en het schakelmateriaal 

worden zoveel mogelijk weggewerkt in 

de wanden met uitzondering van de meter-

kast en bergruimte/garage. Gekozen is voor 

schakelmateriaal van Gira in de kleur 

helder wit. 
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