Royaal
wonen
1 6 A P PA R T E M E N T E N
CENTRUM ZEEWOLDE

APPARTEMENTEN

De Marken
Modern en comfortabel wonen, in een ruim
drie- of vierkamerappartement van circa 120 m2

aan het water. En dan ook nog vlakbij het centrum
van Zeewolde. Iedere ochtend verse broodjes halen
en op vrijdagochtend even slenteren over de markt.
Klinkt dat niet heerlijk?

De Marken bestaat uit twee kleinschalige appartementengebouwen met elk acht ruime appartementen. Hier woont
u zeer royaal en comfortabel met alle gemakken
van het centrum dichtbij. Dit is wonen op hoog niveau!

Royaal
wonen bij
het centrum

AAN HET WATER

LEKKER WANDELEN
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Hors

naast het centrum
Alle rust en ruimte om heerlijk te wonen, uitzicht

CENTRUM

SUPERMARKT

SLAGERIJ

op het water en veel groen, maar ook alles bij de
hand. De Marken ligt dichtbij het centrum van

Zin in een uitje of wat ontspanning? U bent zo op

+ Centrum Zeewolde vlakbij

Zeewolde met onder andere verschillende super-

het Zeewolder Strand en aan de aanloophaven he-

markten zoals Albert Heijn, Lidl, Boni en Deen.

ten verschillende restaurantjes u van harte welkom.

+ Meerdere supermarkten

Maar ook de Action, Hema, diverse kappers, Bruna

Voor watersporters is er de Jachthaven Wolderwijd

en de bibliotheek zijn om de hoek. Handig!

en in de nabije omgeving vind je diverse golfbanen.

+ Uitzicht op groene zone

En groen Zeewolde heeft uiteraard volop ruimte

+ Harderwijk om de hoek

+ Zeewolder strand

om lekker te wandelen en te fietsen. Het dorp heeft

“Boodschap vergeten?
Ik loop wel even terug!”

tenslotte het grootste aaneengesloten loofbos van
West-Europa. Door de centrale ligging in Nederland
is het heerlijk wonen in Zeewolde.
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STIJLVOL EN

comfortabel
RUIMTE

& luxe

Kiezen voor De Marken is kiezen voor stijl en klasse.
Alle appartementen zijn ruim, licht, compleet en energiezuinig.
Ze hebben een breed terras van circa 20 m2 op het zuidwesten
en een woonoppervlak van maar liefst circa 120 m2. Alle ruimte
om lekker te leven! Als nieuwe bewoner van De Marken kunt u
het appartement naar wens indelen. Zo kunt u de woonkamer
vergroten en heeft u bij enkele appartementen keuze uit twee
of drie slaapkamers. Liever helemaal vrij indelen?
Ook dat is grotendeels mogelijk!

ENERGIEZUINIG

KLEINSCHALIG
De 16 luxe appartementen zijn verdeeld over 2 kleinschalige
appartementengebouwen aan het water. Ze hebben elk
4 woonlagen met slechts 2 appartementen per verdieping,
dus u woont heerlijk ruim en rustig. Elk gebouw heeft
een lift, wel zo makkelijk als u boodschappen heeft gedaan.

HOOGWAARDIGE

wonen

afwerking

Alle appartementen zijn zeer energiezuinig. Ze hebben

De appartementen hebben een hoogwaardige afwerking.

standaard twee zonnepanelen en zijn nu al voorbereid

De gebruikte materialen zijn onderhoudsarm, zodat u de

op gasloos wonen, zodat u dit in de toekomst gemakke-

eerste jaren nergens naar hoeft om te kijken. Ook fijn:

lijk kunt realiseren. Wilt u nu al gasloos wonen? Dat kan.

alle appartementen hebben 2 eigen parkeerplaatsen

Lees meer op pagina 18 voor de mogelijkheden.

binnen of buiten en een ruime berging.
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BOUWNUMMEROVERZICHT
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PLATTEGRONDEN
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GETEKEND: BOUWNUMMER 1

en sanitair

< 6431 >

< 3000 >

INCLUSIEF LUXE SANITAIR

< 1128 >

Slaapkamer 1

lift

EEN MOMENTJE VOOR UZELF

MOGELIJKHEID OM EEN
RUIMERE WOONKAMER

’s Ochtends wakker worden… de meeste mensen doen het onder de douche. Fris en fruitig

OF KEUKEN TE REALISEREN
< 3959 >

klaar voor een nieuwe dag. Of sluit een drukke dag in alle rust af. Even een momentje

Verkeersruimte

< 1294 >

< 3600 >

voor uzelf. De badkamer is niet langer slechts een praktische ruimte. Dat weten wij en dus
LL

Slaapkamer 2

vinden wij het belangrijk om ervoor te zorgen dat u optimaal geniet. De appartementen in

Hal

De Marken worden allemaal uitgerust met mooie tegels en sanitair. Maar als koper van een

< 1000 >

< 1500 >

< 3436 >

< 4150 >

< 1315 >

Toilet

appartement bent u vrij om de ruimte aan te passen aan uw smaak en behoeften.

< 940 >

< 2445 >

Berging

GEZELLIG SAMENZIJN

< 2314 >

< 1744 >

Badkamer

Eén van de leukste dingen van een appartement kopen, is dat u eindelijk een droomkeuken kunt creëren. Precies uw smaak. Zo mooi, zo kleurrijk, luxe, ingetogen of stoer

< 2430 >

< 1291 >

als u het wilt. De appartementen in De Marken hebben allemaal een fijne ruimte voor
de keuken. Laat uw fantasie de vrije loop en ga eens langs bij de geselecteerde showroom
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< 4922 >

< 6072 >

om ideeën op te doen.

< 10036 >

< 4836 >

Balkon

< 10023 >

< 900 >

< 2700 >

3 KAMER APPARTEMENT

Woonkamer/Keuken

COMFORTABELE
VLOERVERWARMING
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+ ca. 120 m² woonoppervlak
+ Vrijheid in indeling

PLATTEGRONDEN

+ Inclusief sanitair en tegelwerk
+ Inclusief vloerverwarming

GETEKEND: BOUWNUMMER 9
GESPIEGELD: BOUWNUMMER 2

GETEKEND: BOUWNUMMER 10

><16431
346 <>

< 6431 >

Slaapkamer
1 remakpaa1lS

> 0003 <

< 3000 >

MOGELIJKHEID OM EEN

> 1128
8211 >
<
<

lift t fil

lift

< 3000 >

< 1128 >

Slaapkamer 1

MOGELIJKHEID OM EEN

RUIME BADKAMER

RUIMERE WOONKAMER

RUIMERE WOONKAMER

MET LUXE SANITAIR

OF KEUKEN TE REALISEREN

OF KEUKEN TE REALISEREN
< 3959 >

laH

Hal

Hal

LL

Slaapkamer
2 remakpaa2lS

<> 1315
5131 ><

> 6592 <

> 0684 <

> 0051 <

> 4471 <

> 4132 <

< 3600 >
> 0063 <

< 1744 >

< 02430
>
>
342 <

< 2430 >

< 1291 >

gnigreB
Berging

< 4150 >

WOON/EETKAMER

< 2314 >

< 2314 >

Berging

Badkamer
rema kdaB

< 3436 >

< 2956 >

LEKKER BREDE
< 1744 >

< 2445 >

>< 0940
49 <>

< 940 >

< 2956 >

< 3600 >

< 1500 >

< 4860 >

< 3436 >

Badkamer

teToilet
lioT

Toilet

> 6343 <

< 1315 >
< 1500 >

< 4150 >

Slaapkamer 2

> 0514 <

> 4921 <

< 1294 >

< 1294 >

etmi ursreekreV
Verkeersruimte

Verkeersruimte

><11291
921 <>

> 544<
2 2445
<
>
> 0<063600
3< >

< 3600 >

> 2294 <

nekueK/remaknoo W

< 4922 >

>< 610036
3001 <>

> 6384 <

< 4836 >
< 4836 >

Balkon

noklaB
Balkon

< 10023 >

ROYAAL, ZONNIG TERRAS

> 0072 <

> 0075 < < 5700 >

> 2706 <

< 6072 >

< 5700 >

3 KAMER APPARTEMENT

< 6072 >

< 4922 >
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Woonkamer/Keuken

< 10036 >

< 2700 >

3 KAMER
KAMER APPARTEMENT
APPARTEMENT

Woonkamer/Keuken
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“Heerlijk licht en ruimtelijk
wonen door de enorme ramen
aan twee zijden”

Licht
ruimte
en uitzicht
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Er zit variatie in de locatie van de

PLATTEGRONDEN

raampartijen in de slaapkamers van

+ Oppervlakte van ca. 120 m2

bouwnummers 5, 6, 14 en 15.

+ Luxe sanitair

Deze wijken af van de hieronder

+ Ruime woonkeuken

getoonde plattegronden.

GETEKEND: BOUWNUMMERS 3, 5 EN 7
GESPIEGELD: BOUWNUMMERS 12, 14 EN 16

GETEKEND: BOUWNUMMERS 4, 6 EN 8
GESPIEGELD: BOUWNUMMERS 11, 13 EN 15

< 3929 >

< 3929 >

< 3000 >

MOGELIJKHEID OM
ZELF UW INDELING EN
AANTAL SLAAPKAMERS TE

< 3600 >

< 3000 >

< 3600 >

DERDE KAMER TE REALISEREN

Lift

Lift

BEPALEN (TWEE OF DRIE).

MOGELIJKHEID OM EEN

Slaapkamer 2

Slaapkamer 2

RUIME BADKAMER
MET LUXE SANITAIR

< 7250 >

DE KEUKEN?

Slaapkamer 1

< 1294 >

MEER RUIMTE IN

< 1294 >

OF HEEFT U LIEVER

Verkeersruimte

Verkeersruimte

Hal

Slaapkamer 1

< 7250 >

< 3929 >

< 3929 >

OF HEEFT U LIEVER
EEN GROTERE
WOONKAMER?

Hal

< 940 >

< 1291 >

WOON/EETKAMER

Berging

< 2430 >

< 2430 >

Badkamer

< 1744 >

Berging

< 2314 >

< 3436 >

< 1744 >

LEKKER BREDE

< 2314 >

< 940 >

Badkamer

< 2445 >

< 3436 >

Toilet

Toilet

< 1500 >

< 1500 >

< 1000 >

< 1315 >

< 1291 >

< 2445 >
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< 4922 >
< 10036 >

< 10036 >

< 5700 >

< 4836 >

Balkon

< 10023 >

< 900 >

< 4836 >

COMFORTABELE
VLOERVERWARMING
ROYAAL, ZONNIG TERRAS

< 2700 >

< 5700 >

Balkon

3 KAMER APPARTEMENT

Woonkamer/ keuken

< 6072 >

< 6072 >

< 4922 >

Woonkamer/ keuken

< 2700 >

3 KAMER APPARTEMENT

< 3600 >
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“Ideaal dat we de kosten van

Zo in uw nieuwe

de afwerking kunnen meenemen

appartement

in de financiering”

De sleutels van uw nieuwe appartement krijgen en
verhuizen zonder dat u eerst nog weken moet klussen?
Dat kan! Bij een verhuizing naar een nieuw appartement
komt heel wat kijken. Van de vloeren uitkiezen tot een
verlichtingsplan maken en van een kleurpalet bepalen tot
de raamdecoratie selecteren. En dan moet het klussen
nog beginnen. Met de service ‘ Zo in je nieuwe huis’ kan
Meiling Interieur & Decoratie uit Putten dit traject voor u
verzorgen. Van advisering tot volledige afwerking.

WELKE STIJL KIEST U?

.
HOE WERKT HET?

Of u koopt de materialen via Meiling en doet zelf

U begint met een vrijblijvende afspraak met een interieur-

de uitvoering, met of zonder advies van een verfcoach.

stylist. U bespreekt welke woonsfeer bij u past. Kiest u voor

Alles is bespreekbaar.

basic, industrieel of juist voor design? Met uw budget als uitgangspunt denkt de stylist graag met u mee en geeft advies,

AFWERKING FINANCIEREN

inspiratie en ideeën. U kunt bij Meiling Interieur & Decoratie

Met ‘Zo in je nieuwe huis’ weet u vooraf precies wat de kos-

terecht voor behang, gordijnen, verf, raamdecoratie,

ten van de afwerking van uw nieuwe appartement zijn. Dat

wanddecoratie en vloeren.

is één van de grote voordelen van deze service. Bovendien
kunt u deze kosten meefinancieren.

ALLES KAN
Bent u enthousiast geworden over de mogelijkheden? Dan

KLAAR!

maakt u een tweede afspraak. Nu werkt u een gedetailleerd

Hoe heerlijk is het om zo in uw sfeervol afgewerkte

plan uit, met bijbehorend kostenplaatje. De uitvoering van

appartement te kunnen? U hoeft alleen nog de meubels

WILT U LIEVER ZIEN EN VOELEN,

dit interieurplan kunt u op allerlei manieren invullen. Heeft

op de juiste plek te zetten en…. u bent klaar om te wonen!

KOM DAN NAAR ONZE WINKEL.

u weinig tijd of houdt u niet van klussen, dan geeft u alles uit

Van Wijnen werkt in dit traject samen met Meiling Interieur

Meiling Interieur & Decoratie

handen. Maar het mag ook anders. Zo kunt u bijvoorbeeld

& Decoratie. Meer weten over de mogelijkheden? Vraag het

Kerkstraat 90

samen met professionals aan de slag gaan.

uw kopersbegeleider of kijk op www.zoinjenieuwehuis.nl.

WWW.DEMARKENZEEWOLDE.NL

3882 BT Putten
0341 – 369 009
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gasloos

Voorbereid op
DE APPARTEMENTEN IN DE MARKEN ZIJN VOORBEREID OP
GASLOOS WONEN EN DAARMEE TOEKOMSTBESTENDIG.

HET LEIDINGWERK VOOR DE VERWARMING IS IN DE WANDEN
EN DE VLOER VOORBEREID OP GASLOOS WONEN. DAT
BETEKENT DAT DE LEIDINGEN GESCHIKT ZIJN OM OP EEN
ANDERE MANIER - DAN DOOR EEN GASGESTOOKTE CV
KETEL - WARMWATER IN DE WONING TE TRANSPORTEREN.
DAARNAAST HEEFT IEDERE WONING EEN OPSTELRUIMTE
VOOR EEN ANDERE VERWARMINGSBRON DAN EEN CV-KETEL.
MET AL DEZE MAATREGELEN BENT U VOORBEREID OP EEN
DUURZAME TOEKOMST.

De makelaar vraagt u op het moment dat u besluit
het appartement te kopen of u al dan niet kiest
voor gasloos wonen.

18

NU AL GASLOOS
Wilt u direct bij oplevering een gasloos appartement hebben?

Bij een warmtepomp werkt dit precies andersom: er wordt

Dat kan. Wij bieden u de mogelijkheid om te kiezen voor een

warmte aan de buitenlucht onttrokken, die via vloer-

warmtepompinstallatie en daarmee woont u geheel gasloos.

verwarming en/of convectoren de woning verwarmt. Het

De werking van een lucht/water warmtepomp is vergelijkbaar

toestel gebruikt elektriciteit om de energie uit de lucht te

met de werking van een koelkast. Aan de producten die in

verwarmen. Deze elektriciteit wordt onder andere geleverd

de koelkast staan wordt warmte onttrokken, zodat ze worden

door de PV-panelen op het dak. De warmtepomp verwarmt

gekoeld. De onttrokken warmte wordt, met behulp van een

het appartement en maakt warm water dat in een boiler

koudemiddel, aan de achterkant van de koelkast afgegeven

wordt opgeslagen. Uw standaard cv-ketel komt daarmee

aan de omgevingslucht.

te vervallen.
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Goed

om te weten

Belangrijke
aandachtspunten
op een rij

HET KOPEN VAN EEN APPARTEMENT IS EEN GROTE STAP IN UW LEVEN. HET IS DAN OOK ZAAK
DAT U DUIDELIJKHEID HEEFT OVER WAT ER ALLEMAAL BIJ DIE STAP KOMT KIJKEN. DAAROM
HEBBEN WIJ EEN AANTAL BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN VOOR U OP EEN RIJ GEZET.
HEEFT U NA HET LEZEN NOG VRAGEN? DE MAKELAAR HELPT U GRAAG VERDER.

EVEN VOORSTELLEN

Deze verplichting kan alleen vervallen wanneer er eventuele

opschortingsdatum ontvangt u van de ontwikkelaar bericht

de ontwikkelaar) en de (eventuele) hypotheekakte (de kosten

De Marken is een ontwikkeling van Van Wijnen Projectontwik-

opschortende voorwaarden uit de koop- en aannemingsover-

of de opschortende voorwaarden zijn vervuld. Zo ja, dan is de

hiervan zijn voor eigen rekening).

keling Midden B.V. (ontwikkelaar) en wordt gerealiseerd door

eenkomst worden ingeroepen. Nadat de overeenkomst is

koop- en aannemingsovereenkomst bindend. Zijn de voor-

Van Wijnen Harderwijk B.V. Van Wijnen heeft ruime ervaring

ondertekend, ontvangt u een getekend exemplaar retour. Een

waarden (nog) niet vervuld, dan wordt er een nieuwe opschor-

APPARTEMENTSRECHT

op het gebied van ontwikkeling, realisatie en onderhoud van

tweede exemplaar gaat naar de projectnotaris die de nota-

tingsdatum voorgesteld.

Het appartement, de berging en de twee parkeerplaatsen dat

woningbouw, waarbij het kwaliteitsdenken centraal staat. Het

riële akte van levering opstelt. Verder wordt na het tekenen

constante streven naar kwaliteit is onder andere terug te zien

van de overeenkomst het waarborgcertificaat van Stichting

EIGENDOMSOVERDRACHT

wordt gesplitst in appartementsrechten en (resterende)

in de zorgvuldige afwerking, de duurzame materialen en de

Waarborgfonds Koopwoningen (SWK) aangevraagd.

De eigendomsoverdracht bij de projectnotaris vindt plaats

gemeenschappelijke ruimten. U koopt in feite geen apparte-

nadat:

ment, maar een appartementsrecht in een gebouw. Daarmee

• Eventuele opschortende voorwaarden niet meer

krijgt u een aandeel in het hele gebouw, met het exclusieve

persoonlijke begeleiding gedurende het bouwproces.

BEDENKTIJD
KOOP- EN AANNEMINGS-

Na ondertekening van de koop- en aannemingsovereen-

OVEREENKOMST

komst is er één kalenderweek bedenktijd. Deze bedenktijd

Wanneer u een appartement koopt, sluit u een koopovereen-

gaat in, één dag nadat de koper het exemplaar van de com-

komst voor de grond met Van Wijnen Projectontwikkeling

pleet ondertekende overeenkomst in handen heeft gekregen.

Midden B.V. Voor de bouw van het appartementengebouw

Gedurende de bedenktijd kunt u de overeenkomst ontbinden

Zodra aan deze twee voorwaarden is voldaan, worden de

behalve voor uw eigen appartement ook medeverantwoor-

sluit u een aannemingsovereenkomst met Van Wijnen Har-

zonder opgaaf van redenen en zonder verdere consequenties.

grond en eventuele opstallen notarieel aan de koper geleverd

delijk bent voor onder meer het onderhoud van het gebouw,

in de vorm van de zogenoemde ‘akte van levering’. Voor de

de gevels, de algemene ruimte enzovoort. Dit wordt allemaal

derwijk B.V. Beide overeenkomsten zijn onlosmakelijk met

20

u koopt, maakt onderdeel uit van een gebouw. Dit gebouw

kunnen worden ingeroepen;
• De koper (indien nodig) overeenstemming
heeft bereikt met de hypotheekverstrekker.

recht op het gebruik van een deel daarvan (het appartement,
de bergng en de twee parkeerplaatsen). Daarnaast heeft u
het medegebruiksrecht van de gemeenschappelijke ruimten,
zoals de entree, het trappenhuis en de lift. Dit houdt in dat u

elkaar verbonden. Deze overeenkomsten brengen verplichtin-

OPSCHORTENDE VOORWAARDEN

datum van de levering ontvangt u van de notaris de (concept)

vastgelegd in de akte van splitsing met bijbehorende tekenin-

gen met zich mee. De koper is verplicht de koop- en aan-

In de koop- en aannemingsovereenkomst worden meestal en-

nota van afrekening. Op deze nota ziet u welk bedrag op de

gen, die de ondernemer met de notaris zal opstellen.

neemsom te betalen. Van Wijnen Projectontwikkeling Midden

kele opschortende voorwaarden opgenomen, gekoppeld aan

datum van levering moet zijn betaald. Op de leveringsdatum

Van deze splitsingsakte krijgt u een kopie.

B.V. neemt de verplichting op zich om de grond te leveren.

de datum waarop de bouw naar verwachting van de ontwik-

worden in het algemeen twee akten getekend; die van de

Van Wijnen Harderwijk B.V. is verplicht het huis te bouwen.

kelaar kan starten. Voor het verstrijken van deze

akte van levering (de kosten hiervan zijn voor rekening van

21
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om te weten

VERENIGING VAN EIGENAREN

• reservering voor groot onderhoud;

bijvoorbeeld onder alle omstandigheden de absolute garan-

overeenkomstig het model van het SWK. De koper heeft dus

De splitsingsakte vormt de basis voor de oprichting van de

• reservering schilderwerk;

tie dat het appartement wordt afgebouwd. Verder heeft het

altijd een veilig contract.

Vereniging van Eigenaren (VVE). Bij de oprichting wordt een

• glasbewassing;

SWK een belangrijke taak als het gaat om de garantie op het

gespecialiseerde partij voor de eerste periode benoemd tot

• administratie- en overige kosten.

appartement. Deze garantie wordt verstrekt door Van Wijnen

• De verkoopdocumentatie is samengesteld volgens
de richtlijnen van het SWK.
• Bij het tekenen van de koop- en aannemingsovereenkomst

terwijl het SWK ervoor borg staat dat alle verplichtingen die

bestuurder/administrateur. Iedere koper/eigenaar wordt automatisch lid van de VVE. Ruim voor het einde van de bouw en

SERVICE EN SWK-GARANTIE

in de garantie zijn opgenomen, ook daadwerkelijk worden

ontvangt de koper het door het SWK uitgegeven boekje

de oplevering van de appartementen komt de vereniging voor

Om extra zekerheid te kunnen geven hebben wij ons aan-

nagekomen.

‘SWK Garantie’, waarin u nog gedetailleerder alle bijzonder-

het eerst bijeen. Tijdens deze vergadering wordt uit het mid-

gesloten bij Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK).

den van de eigenaren een bestuur gekozen. De VVE kan ook

Dit instituut hanteert strenge selectienormen voordat een

Als koper heeft u dus altijd de volledige zekerheid dat de

een externe administrateur aanstellen. De vereniging verga-

bouwondernemer kan worden ingeschreven. Denkt u daarbij

woning aan de strenge SWK kwaliteitsnormen voldoet. Meer

wanneer er iets tijdens de bouw mis mocht gaan met de

dert vervolgens minimaal één keer per jaar en neemt beslui-

bijvoorbeeld aan: vakbekwaamheid, deskundigheid, techni-

hierover kunt u lezen in het boekje ‘SWK Garantie- en waar-

bouwondernemer. Door bemiddeling van het SWK wordt

ten over onder andere het beheer van het gebouw (denk aan

sche kwaliteit van de uitvoerders, kredietwaardigheid enz. Bij

borgregeling 2014’. In dit boekje staat tevens alle informatie

uw appartement door een ander afgebouwd, terwijl de

onderhoud, voorschotbijdrage gezamenlijke kosten, huishou-

elk bouwplan dat voor garantie bij het SWK wordt aangemeld,

over de garantietermijnen en over de onderdelen die van

eventuele schade tot een bepaald maximum door het SWK

delijk reglement en dergelijke). Hoe het bestuur van de VVE is

wordt niet alleen nauwkeurig bekeken of het voldoet aan alle

garantie zijn uitgesloten.

wordt gedragen.

samengesteld en functioneert, is vastgelegd in de splitsings-

technische eisen die door het instituut worden gesteld, maar

akte. De jaarlijkse vergadering van de VVE stelt onder meer de

ook of de omvang van het plan de financiële en technische

WAT BETEKENT DE SWK-GARANTIE

van het appartement, kan het SWK uitspraak doen die bin-

hoogte van de bijdrage van de gezamenlijke kosten vast. Deze

capaciteiten van de bouwondernemer niet te boven gaat. Pas

VOOR DE KOPER?

dend is voor koper én bouwer.

gezamenlijke kosten worden aan de hand van de zogenaam-

als aan alle eisen wordt voldaan, mag het appartement onder

Wanneer u een woning met SWK-garantie koopt, betekent dat

de breukdelen van de appartementsrechten (genoemd in de

SWK-Garantie worden verkocht en ontvangt de koper na het

onder andere het volgende:

De verkooptekeningen en technische omschrijvingen zijn

splitsingsakte) omgeslagen naar de eigenaren.

tekenen van de overeenkomst het waarborgcertificaat.

• Met de aanmelding van het bouwplan en de afgifte van het

los verkrijgbaar bij de verkoopmakelaar van Van Wijnen.

heden over de garantie en het SWK kunt vinden.
• U blijft nooit met een half afgebouwd appartement zitten

• Wanneer er geschillen zouden ontstaan over de kwaliteit

SWK-waarborgcertificaat verplicht Van Wijnen zich tot de
De gezamenlijke kosten bestaan onder andere uit:

Van Wijnen is aanspreekpunt voor service en garantie. Van

garantie op de kwaliteit van het appartement. Deze is zes

Wij wensen de toekomstige bewoners van het plan

• opstalverzekering voor het hele gebouw;

Wijnen hanteert voor haar projecten zeer hoge standaardnor-

jaar van kracht.

‘De Marken’ veel woongenot in hun nieuwe (t)huis

• kosten voor het schoonmaken van de algemene ruimten;

men. Daarnaast worden eveneens de normen en eisen van het

• onderhoud aan de liften, algemene verlichting en dergelijke;

SWK in acht genomen. Deze stichting maakt zich sterk voor

• energiekosten van de algemene ruimten;

uw belangen als koper. Zo heeft de koper dankzij het SWK

• Op sommige onderdelen is dit korter

en nieuwe woonomgeving!

(bijvoorbeeld 1 jaar op schilderwerk).
• De tekst van de koop- en aannemingsovereenkomst is

Datum: juli 2018

“Extra zekerheid omdat
wij zijn aangesloten bij
Stichting Waarborgfonds
Koopwoningen (SWK)”
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Advies

en begeleiding

VANAF HET MOMENT VAN AANKOOP TOT DRIE MAANDEN NA OPLEVERING VAN
HET APPARTEMENT KUNNEN KOPERS BIJ VAN WIJNEN REKENEN OP PERSOONLIJKE BEGELEIDING.
DE KOPERSBEGELEIDERS VAN VAN WIJNEN DENKEN GRAAG MET DE KOPERS MEE.

WAAROM KIEST VAN WIJNEN

te krijgen. Vervolgens komen de kopers bij ons op gesprek

VOOR DEZE VORM VAN BEGELEIDING

en nemen we samen al hun woonwensen door. Wij denken

VAN KOPERS?

mee en adviseren vanuit onze brede ervaring. Vaak kunnen

Na de koop van een nieuwe woning zijn er zoveel beslissin-

wij tijdens de afspraak al laten weten of bepaalde wensen

gen te nemen. Wij zorgen voor een professionele begeleiding

uitvoerbaar zijn.

in dit proces. We zorgen dat mensen zich bewust zijn van de
keuzemogelijkheden en begeleiden hen, zodat de uiteindelij-

WAT HOUDT DE BEGELEIDING

ke woning precies past bij de bewoners.

VERDER IN?
We zijn tijdens het hele proces, vanaf moment van aankoop

KUN JE IETS VERTELLEN OVER

tot drie maanden na oplevering, het vaste aanspreekpunt.

DE KEUZE VAN DE KOPERS?

Ook kunnen kopers bij ons terecht met al hun vragen. Eén

De keuken kan de koper altijd zelf bepalen. De badkamer

mailtje en wij zorgen voor een antwoord. Kopers vinden het

en het toilet ook, al bieden we deze wel aan in de basis.

vaak heel prettig om één contactpersoon te hebben. Een huis

Verder kunt u onder meer de indeling van het huis verande-

kopen is toch een spannend proces waar ontzettend veel bij

ren en de deuren en het deurbeslag uitkiezen. Maar er is

komt kijken.

ook aandacht voor details, als een tweede tv-aansluiting,
extra contactdozen en aangepaste aansluitpunten.

“Een appartement dat helemaal
past bij uw wensen vergroot
uw woongenot!”
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ZIJN ER NOG TIPS VOOR
DE TOEKOMSTIGE BEWONERS?

HOE BEREIDT VAN WIJNEN KOPERS VOOR

Maak zeker gebruik van het ideeënboekje en denk goed na

OP AL DEZE KEUZES?

over wat u wilt. Een detail als voldoende contactdozen lijkt nu

Alle kopers ontvangen ons ideeënboekje met bijbehorende

misschien niet zo belangrijk, maar niemand wil toch verleng-

uitdrukmeubels. Een handig boekje dat een uitstekend beeld

snoeren in een prachtige en splinternieuwe woning? Een huis

geeft van de mogelijkheden en helpt woonwensen helder

dat helemaal past bij uw wensen vergroot uw woongenot!
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Verkoop en inlichtingen:
De verkoop van de appartementen verloopt rechtstreeks via de interne makelaar van Van Wijnen.
Onze makelaar is vanaf de start van het project betrokken en dus op de hoogte van alle ins en outs.
Bovendien is er direct contact met zowel bouwer als ontwikkelaar. Zo houden we de lijntjes
kort en krijgen kopers snel antwoord op al hun vragen. Wel zo makkelijk!

Disclaimer:

Ontwerp en realisatie verkoopdocumentatie: Stijlgenoten, Den Ham

Ontwikkeling en realisatie:

Deze sfeerbrochure is door Van Wijnen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.
Toch bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet, of niet meer, juist is. Wij aanvaarden
geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van activiteiten die door derden op basis van
de informatie uit deze sfeerbrochure worden ondernomen. De sfeerplattegronden, artist impressies
en de inrichting van het openbaar gebied, geven u een indruk. Hieraan kunt u geen rechten
ontlenen. Geringe maatafwijkingen kunnen voorkomen. De sfeerbrochure maakt geen deel
uit van de contractstukken.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Wijnen is het niet toegestaan
de inhoud van deze sfeerbrochure geheel of gedeeltelijk over te nemen of op andere wijze
openbaar te maken.

Juli 2018 - Voorbehoud verkoopdocumentatie:
De sfeerbrochure is met de grootste zorg samengesteld. Desondanks kunnen
hier geen rechten aan worden ontleend. Voor de juiste informatie verwijzen wij naar
de tot de contractstukken behorende verkooptekeningen en technische omschrijving.
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Royaal
wonen

DEMARKENZEEWOLDE.NL

