21 stijlvolle woningen
in Zoetermeer

Welkom in
Weidse Weelde!
Wordt Weidse Weelde uw nieuwe thuis? Want dat voelt u zich zeker in
één van deze 21 zeer ruime eengezinswoningen. Stelt u zich eens voor...
het is weekend en u wordt wakker van het gekwetter van de vogels uit het
prachtige natuurgebied van Bentwoud dat in ‘uw achtertuin’ ligt. U geniet
van de ruimte om u heen. Letterlijk! Want u geniet niet alleen van uw
XL-slaapkamer, maar ook van uw heerlijke kop koffie in die fantastische
woonkeuken… een droom die werkelijkheid is geworden.
Kiest u voor één van de drie-onder-een-kapwoningen, twee-onder-eenkapwoningen of vrijstaande villa? Qua indeling hebben ze allemaal hun
eigen unieke kenmerken, maar wat ze allemaal gemeen hebben is de zee aan
ruimte die ze bieden en de luxe afwerking.
Voor de architectuur is gekozen voor de stijl van de beroemde architect
Dudok uit de jaren 20 - 30. Krachtige lijnen, traditionele materialen en
hoge bakstenen schoorstenen zijn zomaar een aantal details die deze stijl
kenmerken.
De woningen liggen aan een eigen straatje, waardoor er alleen bewoners of
bezoekers hier met de auto komen. En parkeren? Dat doet u op eigen terrein.
Minimaal met 1 auto, veelal is er plek voor 2 en zelfs een enkele woning kan
3 parkeerplaatsen kwijt.
In deze verkoopbrochure vindt u uitgebreide informatie terug over
de woningen en afwerking. We wensen u veel succes, want het maken
van een keuze uit zo’n aanbod is in dit geval zeker niet makkelijk...
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Weidse Weelde is één van de laatste nieuwbouwprojecten

In de achtertuin

in Zoetermeer in de wijk Oosterheem. Een wijk die met

Hier vindt u het Bentwoud; een nieuw natuur- en recreatie-

een kleine 9000 woningen een nieuw stadsdeel is geworden

gebied in de Randstad, tussen Zoetermeer en Boskoop.

van Zoetermeer. Met een eigen winkelcentrum en natuurlijk

Het is weliswaar nog een jong natuurgebied (in 2016 is

diverse voorzieningen zoals gezondheidszorg, onderwijs,

de inrichting pas afgerond), maar het is al een flink bos.

sport en recreatie. Met een ideale ligging, want binnen

Met 2,5 miljoen bomen en struiken, 80 kilometer aan

enkele minuten rijdt u met de auto op de A12 richting

wandel- en ﬁetspaden in ruim 800 hectare is het Bentwoud

Den Haag, Gouda of Rotterdam. Liever met de Randstad-

het grootste aaneengesloten bosgebied in de Randstad.

rail? Geen probleem, want die opstapplaats ligt ook binnen

Hoewel het Bentwoud nog volop in ontwikkeling is, zijn er

enkele minuten van Weidse Weelde vandaan. Meer weten

nu al vele bijzondere vogels, vlinders en planten te vinden.

of Zoetermeer of bent u benieuwd naar enkele hotspots?
Kijk dan op onze website www.weidseweeldezoetermeer.nl.
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Willem Marinus Dudok

(6 juli 1884 - 6 april 1974)
was eigenlijk geen architect.
Toch is hij wereldwijd
bekend geworden door zijn
ontwerpen van de meeste
wijken, scholen en gemeentelijke gebouwen in Hilversum. Wie in een ‘Dudok’
woont of werkt, kan zichzelf gelukkig prijzen.

Wie is
Dudok?

Karakteristiek en waardevol

Na de Tweede Wereldoorlog had Dudok de leiding over

Een locatie als Weidse Weelde verdient allure: waardevolle,

de wederopbouw van Den Haag. De verwoeste wijken

karakteristiek ontworpen woningen. Daarom is gekozen

werden naar zijn plan herbouwd. Enkele naoorlogse,

voor de architectuurstijl van Dudok. Een stijl die

door Dudok ontworpen gebouwen zijn het raadhuis

zich kenmerkt door krachtige horizontale en verticale

van Velsen en het Havengebouw in Amsterdam.

lijnen, verschillende kleuren metselwerk, het gebruik
van traditionele en natuurlijke materialen, grote

Dudok beperkte zich niet tot een bepaalde stroming,

dakoverstekken, hoge bakstenen schoorstenen en ramen met

maar stond open voor het beste wat de verschillende

mooie vlakverdelingen. Een Hollandse architectuurstijl uit

architectuuropvattingen en -stijlen in zijn tijd te bieden

de jaren 20-30, die alom gewaardeerd wordt door zijn mooie

hadden. Misschien lag daar de kern van zijn succes:

elegante lijnen en z’n luxe uitstraling.

hij nam overal het beste van. Aanvankelijk volgde
hij de rationalistische stijl van Berlage, maar
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Eén van de opvallendste werken van Dudok is het Raad-

toen hij zich daardoor beperkt begon te voelen,

huis in Hilversum. In 1915 maakte hij hiervoor het eerste

ging hij experimenteren met onder andere het

schetsontwerp, maar het werd pas opgeleverd in 1931.

expressionisme.

1

2

3

Icoon van de jaren 20-30
4
Royaal en comfortabel
Naast hun prachtige architectonische uiterlijk (met dank
aan Dudok) hebben de huizen in Weidse Weelde een
afwerkingsniveau dat daar helemaal bij past. Ze worden in
alle opzichten gemaakt voor mensen die waarde hechten
aan kwaliteit en duurzaamheid. De woningen zijn royaal,
comfortabel en luxe, natuurlijk zeer energiezuinig en
ze staan op ruime kavels. Ze worden opgeleverd met
vloerverwarming voor extra comfort (en nergens lelijke
radiatoren!) en luxe sanitair.

1

hoge bakstenen
schoorsteen

2 elegante lijnen
3 mooie vlakverdeling
van raampartijen

4 grote dakoverstekken
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type

A

Deze woning heeft een statige uitstraling
door het puntige zadeldak met dwarskap,
een woonoppervlak van maar liefst 192m2
voor type A1 en ongeveer 171 m2 voor de
overige types A. En natuurlijk een
ruime tuin.
In deze elegante en praktische woning heeft u diverse
keuzemogelijkheden. Wilt u bijvoorbeeld de keuken liever aan
de zijde van de openslaande deuren hebben of kiest u op deze
plek voor een ruime zithoek? Staat u veel in de keuken, dan is
de achterkant - met uitzicht op tuin - natuurlijk een prachtplek.
Heeft u liever meer leefruimte aan de tuin, met openslaande
deuren naar buiten, kies dan voor de keuken aan de voorzijde
van het huis.
Op de eerste verdieping vindt u drie slaapkamers en een
badkamer met toilet. Op de tweede verdieping is een masterbedroom te maken die lekker royaal is met de optie om hier
een eigen badkamer en toilet te maken!
In de basisafwerking heeft u op de tweede verdieping 1
dakraam, als u meer licht in deze ruimtes wilt, dan kunt u
optioneel kiezen voor extra dakramen of een dakkapel.
Type A1 heeft een inpandige berging gecombineerd met de
entree van de woning. Aan de zeer ruime entree zijn ook
ramen toegevoegd, die zorgen voor extra licht. Bijkomend
voordeel is dat de berging ook via de hal bereikbaar
is. De tuin is afgesloten met een eigen poort. Dat geeft de
toegang tot het huis niet alleen een chique uitstraling,
maar zorgt ook voor een veilig gevoel.
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Inspiratie plattegronden
Deze plattegronden dienen ter inspiratie, vraag de makelaar naar alle mogelijkheden.
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Begane grond, type A

Begane grond, type A1

woonkamer aan zijde openslaande deuren

keuken aan zijde openslaande deuren

type

A

Deze woning heeft in de basis:
A1s

• Type A 171 m2 gebruiksoppervlak
• Type A1 192 m2 gebruiksoppervlak

A1
A1s

As

• Woningtype A1 is voorzien van een inpandige berging
A1

• Naast de entreedeur een bijpassend verlichtingsarmatuur
• Woonkamer of keuken met openslaande deuren richting

As
A

de tuin. De keuze is aan u
• 4 slaapkamer waarvan de hoofdslaapkamer met inloopkast
• Grote zolderverdieping met hoge kap, circa 5 meter tot
aan de nok
• Dakraam op de 2e verdieping
• Luxe badkamer en toilet

1e verdieping

2e verdieping

drie slaapkamers en badkamer

slaapkamer met badkamer
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De XL
SLAApKAMeR
Een slaapkamer met een loftgevoel,
wie droomt hier nou niet van? Een
open ruimte waarin alles met elkaar
in verbinding staat, maar waarin toch
intieme plekjes gecreëerd kunnen worden.
In Weidse Weelde is het mogelijk. U kunt
hier een eigen verdieping creëren waar u
heerlijk kunt ontspannen en u even kunt
terugtrekken.
Zo heeft u bijvoorbeeld bij woningtype A en C de
mogelijkheid om een XL slaapkamer te maken. Bekijk de
inspiratieplattegrond van type A en C voor een voorbeeld
van hoe wij deze hebben ontworpen. Hier hebben wij een
XL slaapkamer gemaakt met een open badkamer, een
lage kastenwand met veel opbergruimte en een royaal
tweepersoonsbed. De hoogte van de schuine kap op deze
verdieping maakt deze ruimte helemaal bijzonder.
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type

B

Dit luxe twee-onder-een-kap huis is heel
royaal en huiselijk. Het biedt ruimte aan
een groot gezin met veel ruimtevretende
hobby’s: kom maar op. Het heeft een schuin
aﬂopende kap, een ﬂinke erker aan de
voorzijde, een woonoppervlak van 179m2.
Type B1 zelfs 199 m2!
Wilt u ‘s avonds eten koken met uitzicht op de tuin? Laat dan
de keuken aan de achterzijde van het huis plaatsen. Heeft
u liever een grote woonkamer aan de tuinkant? Laat dan de
keuken aan de voorzijde van uw huis installeren. U houdt
hoe dan ook een heerlijke living over aan de straat- of aan de
tuinkant. Ruimte genoeg!
Op de eerste verdieping kunt u de woning op verschillende
manieren indelen.
•

drie slaapkamers (waarvan één met inloopkast) en
een badkamer met inloopdouche en toilet of

•

twee slaapkamers, een badkamer met inloopdouche
en bad + een separaat toilet.

De tweede verdieping is mooi hoog (circa 5 meter tot aan
de nok!!). Standaard met een zeer ruime slaapkamer, maar
optioneel kunt u hier 2 kamers van maken en een badkamer.
Deze verdieping heeft standaard 1 dakraam. U kunt er ook voor
kiezen om meerdere dakramen of dakkapellen toe te voegen.

Herb garden door Office Originair
www.royalvkb.nl
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type

B

Een knusse eethoek in de erker.
Een heerlijke plek voor dat kopje koffie
in de ochtendzon
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Inspiratie plattegronden
Deze plattegronden dienen ter inspiratie, vraag de makelaar naar alle mogelijkheden.
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Begane grond, type B

Begane grond, type B1

woonkamer aan zijde openslaande deuren

keuken aan zijde openslaande deuren

type

B

Deze woning heeft in de basis:
• Type B 179 m2 gebruiksoppervlak
• Type B1 199 m2 gebruiksoppervlak
• Een erker aan de voorzijde
• Woonkamer of keuken met openslaande deuren richting
de tuin. De keuze is aan u
• 4 slaapkamers, waarvan één hoofdslaapkamer met inloopkast
• Grote zolderverdieping met hoge kap, circa 5 meter tot aan de nok
• Dakraam op de 2e verdieping
• Luxe badkamer en toilet

b1s
b1
bs
bs

b1s
b1

b

1e verdieping
drie slaapkamers en badkamer

1e verdieping

2e verdieping

twee slaapkamers en badkamer

twee slaapkamers en badkamer
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Elke van den Berg
www.strandwest.nl
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De XL
WOONKeUKeN
De keuken als hart van de woning, de
plek waar je elkaar ontmoet, samen
kookt, eet en natafelt! Kiest u voor een
kook-eiland of een royale keuken langs de
wand? Een tafel met rondom banken in
de erker of een tafel vrij in de ruimte?
Een keuken bij de tuin of een keuken
aan de voorzijde van de woning? De
ruimten in deze woningen bieden echt de
mogelijkheid om uw woonkeuken naar
eigen wens te creëren.
Bij type B hebben we in de inspiratieplattegrond de keuken
langs de wand geplaatst en in het verlengde hiervan een
bank door laten lopen in de erker. Een heerlijke lichte plek
in de keuken, een plek waar u met veel mensen aan kunt
schuiven. In deze woonkeuken is ook nog ruimte om een
loungeplek, kinderspeelplek of werkplek te creëren. Of toch
een piano?
Een kookeiland is natuurlijk ook een mooie optie in zo’n
ruimte woonkeuken, een plek waar u echt omheen kunt
leven, aanschuiven voor ontbijtje in de ochtend of borrel
tijdens het koken, een eyecatcher in de ruimte!
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type

C

Type C heeft een statige uitstraling door
het puntige zadeldak met dwarskap.
De woonoppervlakte voor type C is
171 m2 en heeft een zee van ruimte,
maar nog belangrijker ook diverse
keuzemogelijkheden.
Kiest u voor een keuken of woonkamer aan de zijde van de
openslaande deuren naar buiten? Op de eerste verdieping
vindt u drie slaapkamers en een badkamer met toilet.
Op de tweede verdieping is de keuze aan u. Hier kunt u
verschillende kamers creëren of een XL masterbedroom
met inloopkast of eigen badkamer.
In de basisafwerking heeft u hier 1 dakraam, als u meer
licht in deze ruimtes wilt, dan kunt u optioneel kiezen voor
extra dakramen of dakkapellen.
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nog meer ruimte, licht en sfeer
door de erker in de leefruimte
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type

C
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Inspiratie plattegronden
Deze plattegronden dienen ter inspiratie, vraag de makelaar naar alle mogelijkheden.

Begane grond
keuken aan zijde openslaande deuren
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type

C

Deze woning heeft in de basis:
• Type C1 173 m2 gebruiksoppervlak
• Type C2 171 m2 gebruiksoppervlak

c2

• Woningtype C1 is voorzien van een erker als leuk accent

C1

aan voorzijde van de woning
• Naast de entreedeur een bijpassend verlichtingsarmatuur
C1

c2

• Woonkamer of keuken met openslaande deuren richting
de tuin. De keuze is aan u
• 4 slaapkamers waarvan de hoofdslaapkamer met inloopkast
• Grote zolderverdieping met hoge kap, circa 5 meter tot
aan de nok
• Dakraam op de 2e verdieping
• Luxe badkamer en toilet

1e verdieping

2e verdieping

drie slaapkamers en badkamer

slaapkamer met badkamer
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type

D

De tussenwoning van Weidse Weelde
kenmerkt zich door prachtige, chique
dakoverstekken, een breedte van maar
liefst 7,5 meter (waar vind je dat!!) en een
woonoppervlak van 183 m2. De inpandige
berging is voorzien van ramen, dus lekker
licht. Al met al een zeer royaal ‘tussenhuis’
waarin het u aan werkelijk niets ontbreekt.
De keuken kan zowel aan de voor- of achterzijde geplaatst
worden: u mag het zeggen. Het straatbeeld is mooi, met al dat
groen en die leuke heggetjes, maar aan de achterkant is het
natuurlijk ook prachtig met uitzicht op de tuin.
Op de eerste verdieping bevinden zich vier slaapkamers, een
badkamer en toilet. In de basis zitten er aan de achterzijde 2
middelgrote slaapkamers. Wilt u hier liever een XL slaapkamer
van maken van bijzonder van formaat? Geen probleem. De
tweede verdieping is standaard voorzien van één slaapkamer,
maar kan zelfs worden aangepast naar twee slaapkamers, een
wasruimte en een technische ruimte. Deze verdieping wordt aan
de achterzijde standaard voorzien van een dakkapel.
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Een woonkamer van 7,2 meter breed
geeft een zee van ruimte
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type

D
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Inspiratie plattegronden
Deze plattegronden dienen ter inspiratie, vraag de makelaar naar alle mogelijkheden.
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Begane grond, optie 1

Begane grond, optie 2

woonkamer aan zijde openslaande deuren

keuken aan zijde openslaande deuren

type

D

Deze woning heeft in de basis:
• 183 m2 gebruiksoppervlak
• Maar liefst 7,2 meter breed
• Een inpandige berging aan de voorzijde van de woning

d

• 5 ruime slaapkamers
• Grote zolderverdieping
d

• Dakkapel op de 2e verdieping
• Woonkamer of keuken met openslaande deuren richting
de tuin. De keuze is aan u
• Luxe badkamer en toilet

1e verdieping

2e verdieping

drie slaapkamers en twee badkamers

een slaapkamer en badkamer
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De XL
WOONKAMeR
De 7,2 meter brede woonkamer van
woning type D is uniek in meerdere
opzichten. Het mooie van een brede en
ruime woonkamer is dat je veel functies
in één ruimte kunt creëren, samen in één
ruimte maar iedereen toch een plek voor
zichzelf.
In de woonkamer van woningtype D hebben we in de
inspiratieplattegrond een ‘ruimtedeler’ middenin de
woonkamer geplaatst waar u wel overheen kunt kijken
om de ruimtelijkheid te bewaren. Aan de ene zijde de
enorme familie loungebank met tv en aan de andere
zijde een kinderspeelplek met een grote kastenwand met
opbergruimte en een verzamelplek voor persoonlijke items
die gezien mogen worden. Of kiest u hier juist voor een
werkplek of een loungefauteuil om muziek te luisteren en
eindelijk eens dat mooie boek te lezen? De open keuken
met eiland staat mooi in verbinding met de woonkamer. En
een brede woning, betekent natuurlijk ook een brede tuin!
Bekijk de inspiratieplattegronden en u ziet wat we hiermee
bedoelen!
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type

E

Type E is het enige vrijstaande huis
in Weidse Weelde. De woning heeft een
statige uitstraling door het puntige zadeldak
met elegante dwarskap en de royale
overstekken. De vele raampartijen zorgen
voor een lichte warme uitstraling naar
buiten en voor lekker veel daglicht binnen.
Type E heeft een woonoppervlak van maar liefst 214 m2 - dat is
genoeg voor een groot gezin waarin iedereen graag ‘zijn of haar
eigen ding doet’ - en dus ook ruimte voor maar liefst twee auto’s
op eigen terrein. De ﬁetsen? Daarvoor kunt u de inpandige
berging gebruiken. De tuin is ook hier afgesloten met een
eigen poort.
Wilt u ‘s ochtends de zon in de keuken, aan de ontbijttafel?
Dan kunt u de keuken het beste aan de voorzijde van de woning
laten plaatsen. Dineert u liever in de avondzon? Dan laat u
de keuken aan de achterzijde van uw woning installeren. Wat
u ook kiest: er blijft altijd een zeer royale zit/leefhoek over,
waarin u met flinke meubelen en mooie spullen ècht grote
gebaren kunt maken.
Op de eerste verdieping zijn drie slaapkamers, een badkamer en
een separaat toilet. De tweede verdieping is standaard voorzien
van een slaapkamer, maar kan ook ingedeeld worden met twee
slaapkamers en een badkamer. Deze verdieping heeft in de
basis 1 dakraam en kan optioneel van meer dakramen en/of
dakkapellen voorzien worden voor extra licht en ruimte.
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type

E

Door de keuken aan de zijde van
de openslaande deuren te plaatsen
creëert u een echte woonkeuken
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Inspiratie plattegronden
Deze plattegronden dienen ter inspiratie, vraag de makelaar naar alle mogelijkheden.

Begane grond
woonkamer aan zijde openslaande deuren
Benieuwd naar de variant waarbij de keuken aan de zijde van de openslaande deuren is getekend?
Kijk dan op www.weidseweeldezoetermeer.nl
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type
E

E

Deze woning heeft in de basis:
• 214 m2 gebruiksoppervlak
• Woonkamer of keuken aan zijde openslaande deuren,
de keuze is aan u
• 5 slaapkamers, waarvan de hoofdslaapkamer met inloopkast
• Grote zolderverdieping met hoge kap, circa 5 meter tot aan de nok
• Dakraam op de 2e verdieping
• Luxe badkamer en toilet
• Een inpandige berging aan de voorzijde van de woning

1e verdieping

2e verdieping

twee slaapkamers en badkamer

twee slaapkamers en badkamer
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WAREHOUSE
Nadat u uw keuze heeft gemaakt voor één van de woningtypes zijn er na het kopen van deze woning nog meer
beslissingen die genomen moeten worden. Hoe wilt u het
gaan inrichten? Welke wensen heeft u daarbij? Er zijn
flink wat keuzes te maken: van keuken tot lichtschakelaars
en van badkamer tot tegels en deuren. En dat kan in
de WAREHOUSE, onze showroom in de Rotterdamse
Schiehaven.
De één ziet de keuken als een productieve omgeving,
voorzien van alle laatste snufjes. De ander houdt juist van
een woonkeuken waar het reilen en zeilen van het gezin
samenkomt, een soort centrale ontmoetingsplek. Strak en
modern of juist landelijk? Niets is zo persoonlijk als een
keuken. En daarom laten we deze keuze graag aan u over.
Hetzelfde geldt voor de badkamer. Binnen de
indelingsvarianten is het aan u om te beslissen hoe u de
badkamer ingericht wilt hebben. De woningen in Weidse
Weelde worden zonder keuken, maar inclusief badkamer en
toilet opgeleverd. In de WAREHOUSE doet u niet alleen
ideeën op, maar adviseren de adviseurs u ook graag met u
keuzemogelijkheden.
De WAREHOUSE biedt keukens, sanitair, tegelwerk
en binnendeuren. Kortom, het totale plaatje onder één
dak. Zie het als een pakhuis boordevol wooninspiratie en
keuzemogelijkheden. Stoer en sfeervol.
Nieuwsgierig geworden? Neem dan een kijkje op
www.thewarehouse.nl
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Gasloos wonen werkt
net iets anders.
Benieuwd wat dit
voor u betekent?

Weidse Weelde denkt ook aan de toekomst en wordt gasloos

geen radiatoren nodig. Dus geen stoffige, ontsierende

gerealiseerd. Maar wat betekent dit voor u? Praktisch gezien;

radiatorplaten, maar wel alle ruimte om uw woning

geen CV-ketel, niet meer koken op gas en geen radiatoren

flexibel en naar eigen smaak in te richten!

in huis. Maar wel een warmtepomp, vloerverwarming en
elektrisch koken. Hoe dit precies werkt lichten we graag

Warm water genoeg

verder toe.

De warmtepomp zorgt er ook voor dat het water in de boiler
wordt opgewarmd. Dit water bereikt na opwarming een

Energiezuinig verwarmen én koelen met een

warmte van circa 60 graden. Wanneer er warm water uit het

warmtepomp

boilervat is gebruikt, vult de warmtepomp het warm water in

In de nieuwe woning wordt gebruik gemaakt van een warmte-

de boiler weer aan. Tijdens het douchen wordt de warmte uit

pomp. De warmtepomp zorgt voor de aangename temperatuur

het afvalwater gebruikt om het schone koude water voor te

in huis én voor warm tapwater. De warmtepomp gebruikt

verwarmen. Dit bespaart energie en zorgt ervoor, dat u langer

warmte en koude uit de bodem, die daarna wordt overgebracht

kunt douchen met dezelfde hoeveelheid warm water. De

op de vloerverwarming. Met deze warmte en koude wordt

grootte van het boilervat is afgestemd op de woning. Er wordt

de vloerverwarming op de juiste temperatuur gebracht.

een boilervat van 200 liter geplaatst in de woning, voldoende

In de winter wordt uw woning daardoor aangenaam warm,

voor een gezin van vier personen.

maar in de zomer koel. Want dan werkt het systeem namelijk precies andersom.

Gezond wonen met schonere lucht
Een gasloze woning gaat verder dan alleen verwarming.
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Geen radiatoren in de woning

Voor een gezond klimaat in de woning is ook een goede

Een aangenaam voordeel is dat bij vloerverwarming

ventilatie nodig. Een veel toegepast ventilatiesysteem is

de temperatuur in huis veel gelijkmatiger is. En er zijn

balansventilatie. Balansventilatie zorgt voor de toevoer

van verse, geﬁlterde buitenlucht naar binnen en vervuilde

Koken op elektriciteit biedt voordelen

binnenlucht naar buiten. Tegelijkertijd wordt maar liefst

Met een gasloze woning is koken op gas niet meer mogelijk.

95% van de warmte die naar buiten gaat overgedragen op

Koken op een inductieplaat is het beste alternatief. Doordat

de verse lucht die naar binnen wordt geblazen. Hierdoor

niet de plaat, maar de pan wordt verwarmd is er sprake van

heeft de vers aangevoerde lucht nagenoeg dezelfde tempera-

zo min mogelijk warmteverlies en het werkt zelfs sneller

tuur als de kamertemperatuur. Dit zorgt voor meer woon-

dan gas. Maar belangrijkste punt... Koken op een inductie-

comfort en minder verwarmingskosten!

plaat is zuiniger dan koken op gas.

Eigen elektriciteit opwekken met zonnepanelen (optioneel)

Lagere energielasten

Voor de werking van de diverse apparaten is elektriciteit

Door te kiezen voor bewezen technische toepassingen

nodig. Deze energie kan worden opgewekt via de zonne-

die zichzelf terugverdienen, zijn er lage gebruikskosten

panelen op het dak. In de zonnepanelen (ook wel PV-panelen

voor verwarming, koeling, ventilatie en warm tapwater.

genoemd) wordt de zonne-energie omgezet naar elektriciteit.

En dat ziet u terug in uw energierekening!

Het systeem bestaat uit de panelen bevestigd op het dak en
omvormers en de benodigde bedrading. Uiteraard is het

Gasloze woning biedt ook voordelen voor uw hypotheek

mogelijk om de hoeveelheid opgewekte energie bij te houden.

Een duurzame woning biedt niet alleen een ﬁnancieel

’s Zomers wekken de zonnepanelen meer energie op dan

voordeel voor uw energierekening. Ook hypotheekverstrek-

nodig. Die elektriciteit wordt automatisch teruggeleverd aan

kers denken graag met u mee. In veel gevallen bieden zij

het elektriciteitsnet. En wat u ’s winters tekort komt wordt

een extra rentekorting aan of een hoger ﬁnancieringsbedrag.

uit het elektriciteitsnet gehaald.

Zeker de moeite waard dus om dit met de hypotheekverstrekker te bespreken.
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Nieuwbouw
kopen
Afwerking huis op maat

Notaris

De woningen worden gebouwd door ERA Contour. Bij de aankoop van

Zodra bekend is dat de bouw gaat starten, ontvangt u een uitnodiging

een nieuwbouwwoning heeft u vaak de mogelijkheid te kiezen voor een

van onze notaris om de eigen-domsakte en hypotheekakte te tekenen.

aantal opties in de bouw. Uw woning wordt gebouwd zodra 70 procent

De notaris maakt de akte van levering op waarmee de grond

van de woningen verkocht is.

en de te bouwen woning op uw naam komen te staan. Vanaf dat
moment moet ook de koopsom worden betaald.

Voor uw extra wensen kunt u terecht bij de wooncoach van
ERA Contour. Daarnaast is het in de WAREHOUSE mogelijk uw

Betalen in termijnen

sanitair te bepalen en een keuze te maken uit de verschillende soorten

De koopsom van een nieuwbouwwoning wordt in termijnen betaald.

wand- en vloertegels of keuken.

De eerste termijn betaalt u bijvoorbeeld bij de start van de bouw.
De laatste termijn wordt betaald voor oplevering van de woning. De

Nadat u de koop-en aannemingsovereenkomst heeft getekend ontvangt

notaris regelt bij het transport de betaling van de grond en eventuele

u hier meer informatie over. Hoe eerder u beslist de woning te kopen

vervallen termijnen aan ERA Contour.

hoe meer individuele woonwensen we nog voor u mee kunnen nemen
tijdens de bouw.

De rest van de lening komt in een bouwdepot te staan bij de
hypotheekverstrekker. Hieruit worden tijdens de bouw de andere

Een aantal belangrijke zaken:

termijnen betaald aan ERA Contour. Is de bouw al gestart bij de

Bij het kopen van een nieuwbouwwoning komt een heleboel kijken.

transportdatum, dan rekent ERA Contour zogenaamd renteverlies

Uiteraard helpt de makelaar u graag verder op weg. Hier noemen

vanwege het voorﬁnancieren van de grond en de bouw.

we vast de belangrijkste zaken waarmee u te maken krijgt.
Vereniging Eigen Huis
Begeleiding bij aankoop

Heeft u behoefte aan onafhankelijk advies over de aankoop van uw

De makelaar van Weidse Weelde is op de hoogte van alle ins & outs

woningen en wat hier allemaal bij komt kijken dan kunt u terecht

van het project en kan u alles vertellen over de woningtypen,

bij Vereniging Eigen Huis. Vereniging Eigen Huis is een consu-

prijzen en de ligging van de woningen. Bij de aankoop van een

mentenorganisatie voor woningbezitters. U kunt ook een adviseur

nieuwbouwwoning heeft u de mogelijkheid te kiezen voor een aantal

van Vereniging Eigen Huis inschakelen om samen met de uitvoerder

opties in de bouw. De wooncoach helpt u hier graag bij. Na aankoop

van de bouwplaats de controles uit te voeren bij de oplevering van uw

van de woning is de wooncoach van ERA Contour uw persoonlijke

woning. Op de website www.eigenhuis.nl vindt u veel handige tips

aanspreekpunt voor al uw vragen voor en tijdens de bouw.

en adviezen.

Koop- en aannemingsovereenkomst

Afbouwgarantie SWK

Wanneer u besluit om een woning te kopen worden de koop- en

Als u een woning koopt in Weidse Weelde dan bent u ervan verzekerd

aanneemovereenkomst getekend. Deze overeenkomst regelt de

dat deze wordt afgebouwd. Dit nieuwbouwproject draagt namelijk het

eigendomsoverdracht van de grond, de bepalingen over de bouw en

SWK keurmerk waarmee onder andere de afbouw gegarandeerd is.

de betaling hiervan in termijnen. De overeenkomst verplicht u om de

Natuurlijk doet de bouwer er alles aan om de nieuwbouwwoning

koopsom te betalen en ERA Contour om de grond te leveren en de

geheel volgens afspraak op te leveren. Mocht er desondanks iets

woning te bouwen.

niet naar wens verlopen, dan kunt u als koper rekenen op de deskundigheid en inzet van de medewerkers van Stichting Waarborgfonds
Koopwoningen (SWK). SWK bewaakt en beheerst de eventuele risico’s
voor de koper na aankoop van de nieuwbouwwoning. Kijk voor meer
informatie op: www.swk.nl
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Informatie
Weidse Weelde is een ontwikkeling van ERA Contour.
Eerste Stationsstraat 3a

ERA Contour realiseert nieuwbouw- en renovatie-

2712 HA Zoetermeer

projecten, zowel in eigen beheer als voor derden.

Tel. 079 - 30 30 036

Samen met gemeenten, corporaties, andere ontwik-

E-mail zoetermeer@vanherk.nl

kelaars en de eindconsument bedenken en maken
ze plekken waar mensen gelukkig en veilig leven.
Zo creëren ze ruimte voor mens stad en maatschappij.
Kijk voor meer informatie op www.eracontour.nl.
Colofon
Dit magazine is een uitgave van ERA Contour,
maart 2019.
Disclaimer
Alhoewel dit magazine met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld kunnen hier geen rechten
aan worden ontleend. De beelden en situatietekeningen
in dit magazine zijn impressies, en bedoeld om een zo
goed mogelijke indruk te geven van de woningen en
de woonomgeving. De inrichting van het groengebied,
de openbare weg en de uitvoering in detail van de
woningen kunnen ten opzichte van deze impressies
bij de uiteindelijke totstandkoming afwijken.
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