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Statig wonen op het Gouden  
Randje van Park 16Hoven

Ruim en luxe wonen, in een groene omgeving, met alle 
stedelijke voorzieningen van de grote stad om de hoek. Op 
de rand van rust en dynamiek, een plek waar landelijk en 
grootstedelijk wonen samenvloeien. Dat is Wonen in  
Reijsendaal in Park 16Hoven Rotterdam. 

Het plan Reijsendaal is een uniek stukje wonen nabij het 
waterrijke buitengebied en het grootstedelijke Rotterdam. 
Twee gerenommeerde archi tectenbureaus hebben  
onafhankelijk invulling gegeven aan het gevarieerde plan 
bestaande uit twee-, drie- en vier geschakelde villa’s en zelfs 
twee kleinschalige appartementengebouwen. Zo is bijna 
elke woning/appartement in het plan uniek! 

Het plan wordt gekarakteriseerd door de luxe afwerking en 
hoogstaande architectonische uitwerking. Zo zijn bijvoor-
beeld alle woningen/appartementen standaard afgewerkt 
met stompe binnendeuren en een zwarte deur met glas 
in “industriële look” van de hal naar de living. De woningen 
hebben bovendien een open (hard)houten trap van de 
begane grond naar de eerste verdieping en een plafond-
hoogte van ca. 3,1 meter op de begane grond, een kenmerk 
wat voorkomt in karakteristieke herenhuizen. 

Alle woningen/appartementen voldoen bovendien aan de 
nieuwe strenge BENG-eisen, deze afkorting staat voor: Bijna 
Energie Neutraal Gebouw. Dat betekent niet alleen comfor-
tabel, maar ook duurzaam wonen!  

Inleiding
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Park 16Hoven profileert zich door de centrale ligging als ideale woon-

plek. Hartje stad is zo bereikbaar, zowel met de auto, als met de fiets of 

openbaar vervoer. Met de metro ben je niet alleen binnen korte tijd in het 

centrum van Rotterdam, maar ook in Den Haag. Elke 10 minuten vertrekt 

er een metro, zo ben je in een mum van tijd op je bestemming. Vanaf 

Rotterdam Centraal Station reis je niet alleen door heel Nederland maar 

ook naar Europese bestemmingen.

Park16Hoven heeft ook een zeer gunstige ontsluiting voor wie de auto 

kiest. Middels de naastgelegen A13 en A20, rij je eenvoudig de A4 of A16 

op. Luchthaven Rotterdam-The Hague Airport ligt binnen handbereik, zo 

vlieg je snel en comfortabel naar 50 Europese bestemmingen. Zo vertrekt 

u bijvoorbeeld op de fiets om te gaan winkelen in hartje Milaan om 

daarna weer op de fiets naar huis terug te keren, zo makkelijk kan het zijn.

Rotterdam zelf heeft ook voldoende te bieden met al zijn uitbreide 

winkel, horeca en uitgaansvoorzieningen. Van de foodhallen op de 

Wilhelminapier, de Markthal op de Blaak tot de Beurstraverse oftewel de 

Koopgoot voor een dag winkelen en niet te vergeten de altijd gezellige 

Witte de Withstraat met zijn diversiteit aan horeca. En dit is nog maar een 

kleine greep uit alle mogelijkheden van de bruisende stad Rotterdam.

Eenmaal de stad uit beginnen de eerste uitlopers van het Groene Hart, 

met het Bergse Bos, de Rottemeren en Midden Delfland. Dit alles is door 

de uitgebreide fietsvoorzieningen goed bereikbaar.

‘Thuis’ was nog nooit zo dichtij.
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A20 richting Gouda

Centrum

Rotterdam The 
Hague Airport

Centraal Station

Rotterdam

A16 richting Dordrecht

A20 richting Schiedam

A13 richting Delft

Wonen in de nabijheid 
van een dynamische stad

Diergaarde Blijdorp

De Euromast



Reijsendaal, de perfecte  
plek om te wonen  
midden in de randstad
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Voorzieningen in de buurt 
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Park 16hoven
Park 16Hoven is een mooie buitenplaats van de stad Rotterdam die 

een groene overgang vormt tussen de drukte van de stad en het 

waterrijke buitengebied. 

In en nabij Park 16Hoven zijn diverse recreatieve voorzieningen 

te vinden waaronder speeltuinen, sportvelden, een manege, een 

hockeyvereniging, een golfbaan en volkstuinen maar ook lopen er vele 

fiets- en wandelpaden dwars door het gebied. Recreatiemogelijkheden 

te over, die bereikbaar zijn zonder daar veel moeite voor te hoeven 

doen. Aan de overzijde van de Van der Duijn van Maasdamweg wandel 

je bijvoorbeeld zo het uitgestrekte park “de Buitenplaats” in. 

Winkels, gezondheidszorg, scholen en kinderdagverblijven vindt u al 

in Overschie en Hillegersberg-Schiebroek, maar ook in Park 16Hoven 

bevinden zich diverse scholen, kinderdagverblijven en gezondheids-

zorg. Naast het deelgebied Park 16Hoven is ook een ziekenhuis geves-

tigd, het St. Franciscus Gasthuis. 

Het plan Wonen in Reijsendaal is gesitueerd aan de statige Van der 

Duijn van Maasdamweg, een lange laan met veel groen en water. Door 

de statige laan, de uitstraling van de woningen en de grote kavelop-

pervlaktes bestempelen we deze strook niet voor niets als het “Gouden” 

randje van het laatste deelplan. Het is al met al een prachtige plek!

Ruim en luxe wonen in een groene omgeving  

dat is Wonen in Reijsendaal!

Ruim en luxe wonen
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Parklane appartementen

Entree villa’s

Veranda 2-onder-1-kap woningen
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Situatie



Orangerie appartementen

Laanvilla’s

2-onder-1-kap woningen

3-onder-1-kap woningen

4-onder-1-kap woningen

Van der Duijn van Maasdamweg
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De impressies zijn indicatief  

en slechts bedoeld om u een indruk te 

geven van de uiteindelijke verschijnings-

vorm. De tuininrichting, bestrating en 

erf afscheiding zijn bedoeld om een beeld te geven 

van de mogelijkheden, maar behoren niet tot de levering 

van de woning. De stedenbouwkundige situatie  

(verlichtingselementen, bestratingsmaterialen, bomen/ 

beplanting, de toekomstige laan, waterpartijen en dergelijke)  

zijn indicatief of niet weergegeven. 

Tevens kunnen de gepresenteerde woningtypes gerealiseerd zijn in  

verschillende baksteensoorten en -kleuren. Voor een overzicht zie pagina 90.  

Verschillende kleuren metselwerk en andere materiaal voorbeelden zijn in het echt  

te bezichtigen op het verkooppunt.  De laan met waterpartijen zijn volgens het concept  

inrichtingsplan van de gemeente en nog niet definitief vastgesteld.



Binnen het stedenbouwkundige plan, ontworpen door de gemeente 

Rotterdam, zijn door Orange Architects aan de van der Duijn van 

Maasdamweg grondgebonden woningen en een appartementen

gebouw ontworpen. Het appartementengebouw heeft een fenome

naal uitzicht op het aangrenzende park, dat met haar schilderachtige 

waterpartijen de groene long van deze nieuwe stadswijk vormt.

De grondgebonden woningen zijn opgedeeld in twee-, drie- en vier- 

geschakelde villa’s. Allen voorzien van grote sculpturale kappen, royale 

bloemkozijn erkerramen of veranda’s op de begane grond, mooie 

metselwerk details en geornamenteerde luiken, die als half transparante 

‘screens’ voor de ramen gemonteerd zijn. De vormgeving van de korte 

bouwblokken laat zich nog het beste lezen als ‘kasten van huizen’. 

Om de samenhang in de korte rijtjes van twee, drie of vier woningen te 

benadrukken zijn ze als robuuste alzijdige gebouwen ontworpen, met 

voordeuren aan zowel de voor- als de zijgevels van het volume. Daarmee 

laten ze zich als grote buitenstedelijke “laanvilla’s” lezen. Diversiteit in 

steenkleur en kapvorm benadrukt de verschillen tussen de laanvilla’s. 

Aan de noordzijde van het plangebied, met zicht op het groen, zijn wat 

informelere “verandawoningen” ontworpen, die optimaal profiteren van 

het vrije uitzicht en de ondergaande zon aan de veranda zijde. 

De vier appartementen zijn ondergebracht in een compact en 

sculpturaal bouwvolume van vijf bouwlagen, met een terugliggende 

bovenste verdieping en een bedrijfsruimte op de begane grond, 

waarbij slechts één appartement op elke verdieping wordt gemaakt. 

Het gebouw ligt aan het einde van de laan, waar de weg een bajonet 

maakt, en waar een verbinding met het aangrenzende park ontstaat. 

Het vormt daarmee een duidelijk baken in de hoek van de van der Duijn 

van Maasdamweg, wanneer je met de auto of de fiets 16Hoven van de 

Westzijde binnen komt. 

Omdat de voorzijden aan de laan ook de best bezonde kanten van het 

gebouw zijn, en daar ook het zicht op het aangrenzende park is, zijn op 

de hoek van het appartementengebouw royale verspringende terassen 

ontworpen, die als buitenkamers het verlengde van de woonruimtes 

vormen.  De verschijningsvorm van het bakstenen gebouw wordt in 

grote mate bepaald door deze terrassen, die met lage geprofileerde 

bakstenen borstweringen zijn afgezoomd. Grote puien bieden de appar-

tementen veel licht en rondom uitzicht op de groene omgeving.

Het gebouw wordt gematerialiseerd in een genuanceerde, leemkleurige 

baksteen - in wisselende patronen - en grote donker geanodiseerde 

kozijnen. Hiermee ontstaat een compact maar sculpturaal woongebouw, 

dat optimaal gebruik maakt van het mooiste uitzicht in Park 16Hoven.

Reijsendaal – woningen en appartementen

Orange Architects

Architecten aan het woord

Jeroen Schipper MSc
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www.orangearchitects.nl
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Geurst & Schulze architecten
De groene en statige laan Van der Duijn van Maasdamweg ontsluit de 

nieuwe woonwijk Reijsendaal. Langs deze brede laan met een waterpartij, 

zijn grondgebonden woningen van een bijzonder karakter gesitueerd:  

de laanvilla’s. De reeks laanvilla’s wordt op twee belangrijke plekken  

beëindigd door een appartementengebouw. 

Een laanvilla is een riante villa, waarin meerdere grondgebonden 

woningen zijn opgenomen. Het aantal woningen per blok varieert 

tussen twee en vier. Elke laanvilla oogt als één groot robuust huis. 

Zadelkap en grote dakkapellen vormen een integraal onderdeel van het 

hoofdvolume. De nokrichtingen zijn ten opzichte van elkaar gedraaid, 

zodat elk huis toch herkenbaar en uniek blijft. Aan het basisvolume zijn 

grote dakkappelen toegevoegd, waardoor elke laanvilla uiteindelijk een 

eigen identiteit krijgt. Dit wordt nog eens versterkt doordat drie kleuren 

metselwerk worden toegepast. De kleur van de dakpannen is afgestemd 

op de kleur van het metselwerk waardoor de bouwmassa’s een  

eenheid vormen.

Bij de opzet van de woningen is nadrukkelijk gekeken naar de verschil-

lende kwaliteiten van de locatie. De laanvilla’s profiteren maximaal van 

hun oriëntatie richting de laan, het park of de sportvelden. De begane 

grond wordt gekenmerkt door een extra verdiepingshoogte met hoge 

ramen en grote openslaande deuren die toegang geven tot riante voor- 

en achtertuinen. De relatie tussen binnen en buiten wordt hierdoor 

versterkt. Doordat de blokken niet in één rooilijn staan, hebben de 

hoeken een bijzondere kwaliteit gekregen. Elke laanvilla heeft daarom 

grote hoekramen welke een prachtig overhoeks uitzicht bieden. 

In de luwte van de laan liggen bijzondere laanvilla’s: de veranda-

woningen. De veranda stimuleert het buitenleven met het uitzicht 

richting de sportvelden, en verzorgt de mogelijkheid om nog tot laat  

van de zon te genieten. 

Het appartementengebouw is gesitueerd op een prominente plek in 

het gebied en beëindigt een reeks laanvilla’s. Het bouwvolume bestaat 

uit drie benedenwoningen met een eigen voor- en achtertuin en twee 

brede bovenwoningen voorzien van riante terrassen met een prachtig 

uitzicht, maar heeft de verschijningsvorm van een appartementen-

gebouw. Het appartementengebouw is architectonisch verwant aan de 

laanvilla’s, maar heeft een groter volume en eigen karakter.

Het gebouw wordt gekenmerkt door een symmetrische opzet en alzij-

dige oriëntatie. De gevelopbouw maakt de stapeling van de typologieën 

afleesbaar. De begane grond van de woningen onderscheid zich door 

hogere puien welke tevens toegang tot de tuinen biedt. De dubbel-

hoge penanten accentueren het verticale karakter. De luifels aan de 

beide kanten van het gebouw vormen een integraal onderdeel van het 

hoofdvolume. Onder deze luifel zijn de entrees van de bovenwoningen 

en parkeerplekken gesitueerd. Het gebouw wordt omringd door een 

gemeenschappelijke tuin met een orangerie kas. De kas zorgt voor 

sociale ontmoeting tussen de bewoners en bevordert een gevoel  

van gemeenschap.

Het materiaal en kleurgebruik versterken de sprekende uitstraling van  

de gebouwen. De gevelmaterialisatie bestaat hoofdzakelijk uit baksteen. 

Elk blok krijgt een eigen kleur: rood, bruin of antraciet. 

Petra de Vleeschhouwer -Sejkorova Jeroen Geurst

www.geurst-schulze.nl 



Luxe en ruim wonen in een groene omgeving
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Veranda 2-onder-1- 
kap woningen
 

 Architect Orange 

De impressies zijn indicatief en slechts bedoeld om u een indruk te geven van de uiteindelijke verschijningsvorm. De 

tuininrichting, bestrating en erfafscheiding zijn bedoeld om een beeld te geven van de mogelijkheden, maar behoren niet 

tot de levering van de woning. De stedenbouwkundige situatie (verlichtingselementen, bestratingsmaterialen, bomen/

beplanting, de toekomstige laan, waterpartijen en dergelijke) zijn indicatief of niet weergegeven. Tevens kunnen de gepre-

senteerde woningtypes gerealiseerd zijn in verschillende baksteensoorten en -kleuren. Voor een overzicht zie pagina 90. 

Verschillende kleuren metselwerk en andere materiaal voorbeelden zijn in het echt te bezichtigen op het verkooppunt.  
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plaatsen op het eigen terrein en zijn tevens voorzien van een grote  

chique gekleurde donkerbruine berging met kanteldeur.

Duurzaamheid

De woningen zijn voorzien van een lucht-water warmtepomp in combi-

natie met pv-panelen en een boilervat van 300 liter. Dit zorgt er mede 

voor dat deze woningen voldoen aan de nieuwe strenge BENG-eisen, 

maar ook dat de warmtepomp kan (top)koelen in de zomer.  

Het ventilatiesysteem is bovendien voorzien van een fijnstoffilter.

Koperswensen

De woningen zijn binnen de beschikbare opties volledig aan te passen 

naar uw wensen. Zo kunnen bijvoorbeeld de woningen voorzien worden 

van een uitbouw naar achter en/of opzij. Er is zelfs de mogelijkheid tot een 

fiscaal aftrekbare zelfstandige kantooroptie aan huis. 

Meer informatie over de uitbreidingsopties vindt u op de “optie”  

tekeningen of kunt u verkrijgen via de verkopende partij. Informatie 

hierover vindt u op de achterzijde van deze brochure. 

Type veranda 2-onder-1-kapwoning

De uitwerking van de verandawoningen door Orange kenmerkt zich in 

het bijzonder met een veranda over de gehele breedte. De woningen 

springen in het oog met hun moderne vertaling van een traditionele 

kapwoning en de bijzondere vorm die daaruit voortkomt.  

De veranda woningen karakteriseren zich met de mogelijkheid om aan 

beide kanten buiten te kunnen zitten. Via de schuifdeur aan de voorzijde 

van de woning bereikt u de veranda en via de schuifdeur aan de achter-

zijde bereikt u de achtertuin. Hiermee kunt u de hele dag door genieten 

van de zon en kiezen waar u zit. Door de entree die aan de zijgevel is 

geplaatst krijgen deze woningen een indeling met zowel een ruime  

living als een ruime woonkeuken.

De veranda woningen zijn gelegen op een royale en op de zon  

georiënteerde kavel. Tevens zijn de woningen wat hoger gelegen dan 

straatniveau, zo komt de veranda goed tot zijn recht. In lijn met het  

groene karakter van het gebied, zijn alle woningen voorzien van voor-

tuinen met groene hagen. De kavels worden aan de achterzijde allemaal 

ontsloten op het achterpad. De woningen zijn voorzien van parkeer-

(bouwnummers 3, 4, 7 en 8)
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Kenmerken

 Karakteristieke veranda aan de voorzijde

 Doorlopende luifel naar voordeur

  Bijzondere architectuur, half transparante “screens” voor 

bepaalde ramen

 Zeer ruime woning, functionele ruimten

 Beukmaat h.o.h. 6,7 meter

 Royale op de zon georiënteerde kavel

  Twee parkeerplaatsen op eigen terrein, inclusief grote 

chique gekleurde donkerbruine berging met kanteldeur

  Vele optiemogelijkheden (zoals een uitbouw of  

kantoor aan huis)

  Royale verdiepingshoogte van ca. 3,1 meter op  

de begane grond

 Zes slaapkamers, waarvan één inclusief walkincloset

 Dubbele wastafel, bad en inloopdouche in hoofdbadkamer

 Separaat toilet 1e verdieping

  Open (hard)houten trap van begane grond naar eerste 

verdieping

  Zwarte deur met glas in “industriële look” van de hal  

naar de living

 Stompe binnendeuren

 RVS huisnummer naast de entreedeur

 Luifel met lichtspot bij entree

 Vloerverwarming met topkoeling

 Pvpanelen 

 Eigen warmtepomp, gasloos

 

Bruto vloeroppervlakte variërend van  ca. 265274 m2

Gebruiksoppervlakte ca. 184 m2

Kaveloppervlakte/Buitenruimte ca. 382 m2

Aantal bouwlagen 4

Aantal slaapkamers 6 

Aantal badkamers 2

Aantal vaste trappen 2

Begane grond

OV700.1a | Floorplans | 1:100 | A3 O051 | Reijsendaal | 10-11-2021orange architects
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|  Orange

Eerste verdieping Tweede verdieping Zolder

Veranda 2-onder-1-kap woningen 

Deze plattegronden behoren bij bouwnummers 3 en 7

Schaal 1:100

 ca.800

37 48
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Veranda 2-onder-1- 
kap woningen
 

Architect Geurst & Schulze 
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De impressies zijn indicatief en slechts bedoeld om u een indruk te geven van de uiteindelijke verschijningsvorm. De tuininrichting, bestrating en erfafscheiding zijn bedoeld om een beeld te geven 

van de mogelijkheden, maar behoren niet tot de levering van de woning. De stedenbouwkundige situatie (verlichtingselementen, bestratingsmaterialen, bomen/beplanting, de toekomstige laan, 

waterpartijen en dergelijke) zijn indicatief of niet weergegeven. Tevens kunnen de gepresenteerde woningtypes gerealiseerd zijn in verschillende baksteensoorten en -kleuren. Voor een overzicht  

zie pagina 90. Verschillende kleuren metselwerk en andere materiaal voorbeelden zijn in het echt te bezichtigen op het verkooppunt.  

Type veranda 2-onder-1-kapwoning

De uitwerking van de verandawoningen door Geurst & Schulze kenmerkt 

zich met de gezellige hoekveranda die als onderdeel van de woonkeuken 

voelt. De zadelkap en grote dakkapellen vormen de bijzondere vorm, 

waardoor alle woningen hun eigen herkenbaarheid krijgen. 

De veranda woningen kenmerken zich met de mogelijkheid om aan 

beide kanten buiten te kunnen zitten. Via de deur aan de voorzijde van de 

woning bereikt u de veranda en via de dubbele deur aan de achterzijde 

bereikt u de achtertuin. Hiermee kunt u de hele dag door genieten van de 

zon en kiezen waar u zit. Door de entree die aan de zijgevel is geplaatst 

krijgen deze woningen een indeling met zowel een ruime living als een 

ruime woonkeuken.

De veranda woningen zijn gelegen op een royale en op de zon  

georiënteerde kavel. Tevens zijn de woningen wat hoger gelegen dan 

straatniveau zo komt de veranda goed tot zijn recht. In lijn met het groene 

karakter van het gebied, zijn alle woningen voorzien van voortuinen met 

groene hagen. De kavels worden aan de achterzijde allemaal ontsloten 

op het achterpad. De woningen zijn voorzien van parkeerplaatsen op 

het eigen terrein en zijn tevens voorzien van een grote chique gekleurde 

donkerbruine berging met kanteldeur.

Duurzaamheid

De woningen zijn voorzien van een lucht-water warmtepomp in combi-

natie met pv-panelen en een boilervat van 300 liter. Dit zorgt er mede 

voor dat deze woningen voldoen aan de nieuwe strenge BENG-eisen, 

maar ook dat de warmtepomp kan (top)koelen in de zomer.  

Het ventilatiesysteem is bovendien voorzien van een fijnstoffilter.

Koperswensen

De woningen zijn binnen de beschikbare opties volledig aan te passen 

naar uw wensen. Zo kunnen bijvoorbeeld de woningen voorzien worden 

van een uitbouw naar achter en/of opzij. Er is zelfs de mogelijkheid tot een 

fiscaal aftrekbare zelfstandige kantooroptie aan huis. 

Meer informatie over de uitbreidingsopties vindt u op de “optie”  

tekeningen of kunt u verkrijgen via de verkopende partij. Informatie 

hierover vindt u op de achterzijde van deze brochure.

(bouwnummers 1, 2, 5, 6, 9 en 10)
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Bruto vloeroppervlakte variërend van  ca. 245249 m2 

Gebruiksoppervlakte ca. 190 m2

Kaveloppervlakte/Buitenruimte variërend van ca. 382400 m2

Aantal bouwlagen 4

Aantal slaapkamers 5 

Aantal badkamers 2

Aantal vaste trappen 3

Kenmerken

 Karakteristieke veranda aan de voorzijde

 Bijzondere architectuur, Franse balkons

 Zeer ruime woning, speelse ruimten

 Beukmaat h.o.h. 6,7 meter 

 Royale op de zon georiënteerde kavel

  Twee parkeerplaatsen op eigen terrein, inclusief grote 

chique gekleurde donkerbruine berging met kanteldeur

 Vele optiemogelijkheden (zoals een uitbouw)

  Royale verdiepingshoogte van ca. 3,1 meter op  

de begane grond

  Standaard vijf slaapkamers, waarvan één  

inclusief walkincloset

 Dubbele wastafel, bad en inloopdouche in hoofdbadkamer

 Separaat toilet 1e verdieping

  Open (hard)houten trap van begane grond naar  

eerste verdieping

 Vaste trap naar de vliering

  Zwarte deur met glas in “industriële look” van de hal  

naar de living

 Stompe binnendeuren

 Wandarmatuur naast de entreedeur

 Luifel met opstaande messing huisnummers

 Vloerverwarming met topkoeling

 Pvpanelen

 Eigen warmtepomp, gasloos
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Eerste verdieping Tweede verdieping Zolder
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|  Geurst & SchulzeVeranda 2-onder-1-kap woningen 

Deze plattegronden behoren bij bouwnummers 1, 5 en 9

Schaal 1:100

 ca.2000

159 2610
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Entreevilla 4-onder-1- 
kap woningen
 

Architect Geurst & Schulze 



De impressies zijn indicatief en slechts bedoeld om u een indruk te geven van de uiteindelijke verschijningsvorm. De tuininrichting, bestrating en erfafscheiding zijn bedoeld om een beeld te geven 

van de mogelijkheden, maar behoren niet tot de levering van de woning. De stedenbouwkundige situatie (verlichtingselementen, bestratingsmaterialen, bomen/beplanting, de toekomstige laan, 

waterpartijen en dergelijke) zijn indicatief of niet weergegeven. Tevens kunnen de gepresenteerde woningtypes gerealiseerd zijn in verschillende baksteensoorten en -kleuren. Voor een overzicht  

zie pagina 90. Verschillende kleuren metselwerk en andere materiaal voorbeelden zijn in het echt te bezichtigen op het verkooppunt.  
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Duurzaamheid

De woningen zijn voorzien van een lucht-water warmtepomp in combi-

natie met pv-panelen en een boilervat van 300 liter. Dit zorgt er mede 

voor dat deze woningen voldoen aan de nieuwe strenge BENG-eisen, 

maar ook dat de warmtepomp kan (top)koelen in de zomer. Het ventilatie-

systeem is bovendien voorzien van een fijnstoffilter.

Koperswensen

De woningen zijn binnen de beschikbare opties volledig aan te passen 

naar uw wensen. Zo kunnen bijvoorbeeld de woningen voorzien worden 

van een uitbouw naar achter. 

Meer informatie over de uitbreidingsopties vindt u op de “optie” 

tekeningen of kunt u verkrijgen via de verkopende partij. Informatie 

hierover vindt u op de achterzijde van deze brochure.  

Type entreevilla 4-onder-1-kapwoning

De entreevilla’s zijn uitgewerkt in de architectuur van Geurst & Schulze. 

De zadelkap, grote dakkapellen en de erkers vormen de bijzondere 

vorm, waardoor alle woningen hun eigen herkenbaarheid krijgen. 

De entreewoningen karakteriseren zich met de erkers aan de voorzijde, 

dit geeft net wat meer ruimte aan de keuken, en bovendien een leuk 

dakterras op de eerste verdieping. De entreevilla’s hebben een dubbele 

deur aan zowel de voor- als aan de achterzijde van de woning. 

De entreevilla’s zijn gelegen op een royale kavel. De kavels worden  

voorzien van voortuinen met groene hagen en aan de achterzijde 

worden alle kavels ontsloten op het achterpad en voorzien van een 

hekwerk. De hoekwoningen zijn voorzien van parkeerplaatsen op het 

eigen terrein en tevens een grote chique gekleurde donkerbruine 

berging met kanteldeur. 

(bouwnummers 11, 12, 13 en 14)



Kenmerken

  Bijzondere architectuur, de vier woningen zijn als één grote 

villa ontworpen

 Zeer ruime woning op royale kavel

 Beukmaat h.o.h. 5,7 meter 

  Karakteristieke erkers aan de voorzijde,  

speelse plattegronden

 Balkon aan de voorzijde ter plaatse van de erkers

 Frans balkon op de tweede verdieping

 Bij de hoekwoningen twee parkeerplaatsen op eigen terrein

  De hoekwoningen zijn voorzien van een grote berging 

met kanteldeur, de tussenwoningen zijn voorzien van een 

berging achter in de tuin

 Vele optie mogelijkheden (zoals een uitbouw) 

  Royale verdiepingshoogte van ca. 3,1 meter op  

de begane grond

 Vijf slaapkamers, waarvan één inclusief walkincloset

 Dubbele wastafel, bad, inloopdouche en toilet in badkamer

  Open (hard)houten trap van begane grond naar  

eerste verdieping

  Zwarte deur met glas in “industriële look” van de hal  

naar de living

 Wandarmatuur naast de entreedeur

 Luifel met opstaande messing huisnummers

 Vloerverwarming met topkoeling

 Pvpanelen

 Eigen warmtepomp, gasloos

 

Hoekwoningen

Bruto vloeroppervlakte variërend van  ca. 215221 m2 

Gebruiksoppervlakte variërend van ca. 168173 m2

Kaveloppervlakte/Buitenruimte variërend van ca. 395525 m2

Aantal bouwlagen 4

Aantal slaapkamers 5 

Aantal badkamers 1

Aantal vaste trappen 2
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Begane grond

Deze plattegrond hoort bij bouwnummer 11

Dit is een hoekwoning
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|  Geurst & SchulzeEntreevilla 4-onder-1-kap woningen  

Begane grond

Deze plattegrond hoort bij bouwnummer 13

Dit is een tussenwoning

Begane grond

Deze plattegrond hoort bij bouwnummer 14

Dit is een hoekwoning

Schaal 1:100
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Tussenwoningen

Bruto vloeroppervlakte  ca. 208 m2 

Gebruiksoppervlakte ca. 167 m2

Kaveloppervlakte/Buitenruimte ca. 204 m2

Aantal bouwlagen 4

Aantal slaapkamers 5 

Aantal badkamers 1

Aantal vaste trappen 2

Eerste verdieping Tweede verdieping Zolder

Deze plattegronden behoren bij bouwnummer 13

Dit is een tussenwoning
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Eerste verdieping Tweede verdieping Zolder

|  Geurst & SchulzeEntreevilla 4-onder-1-kap woningen  

Deze plattegronden behoren bij bouwnummer 14

Dit is een hoekwoning

Schaal 1:100

 ca. 2000
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Parklane appartementen  

 

Architect Orange 

De impressies zijn indicatief en slechts bedoeld om u een indruk te geven van de uiteindelijke verschijningsvorm. De 

tuininrichting, bestrating en erfafscheiding zijn bedoeld om een beeld te geven van de mogelijkheden, maar behoren niet 

tot de levering van de woning. De stedenbouwkundige situatie (verlichtingselementen, bestratingsmaterialen, bomen/

beplanting, de toekomstige laan, waterpartijen en dergelijke) zijn indicatief of niet weergegeven. Tevens kunnen de gepre-

senteerde woningtypes gerealiseerd zijn in verschillende baksteensoorten en -kleuren. Voor een overzicht zie pagina 90. 

Verschillende kleuren metselwerk en andere materiaal voorbeelden zijn in het echt te bezichtigen op het verkooppunt.  
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complex zelf is gelegen op een groot perceel met veel groen in de tuin 

rondom het gebouw. 

Praktijkruimte

Het appartement op de eerste verdieping wordt fysiek, door middel van 

een vaste rechte betonnen trap, verbonden aan de praktijkruimte op de 

begane grond. Deze praktijkruimte van maar liefst ca. 47m2 heeft een eigen 

toilet en keukenaansluitpunten en is ideaal voor wie graag aan huis werkt. 

Duurzaamheid

De appartementen zijn voorzien van een lucht-water warmtepomp en een 

boilervat van 200 liter. Dit zorgt er mede voor dat dit appartement voldoet 

aan de nieuwe strenge BENG-eisen, maar ook dat de warmtepomp kan 

(top)koelen in de zomer. Het ventilatiesysteem is bovendien voorzien van 

een fijnstoffilter.

 

Type Parklane appartementen

Dit bijzondere vormgegeven appartementengebouw, uitgewerkt door 

Orange architecten, is met de doorgetrokken gevelbanden en verbij-

zonderd metselwerk een echte blikvanger van de wijk.  De gehele 

verdieping is vormgegeven als één appartement, dat betekent de hele 

verdieping voor uzelf! De kamers zijn ruim van opzet en met de open 

keuken en een woonkamer met veel glas in de gevel voelt het appar-

tement licht en groots aan. Een bijzonder ruim appartement over een 

gehele laag alleen met de lift bereikbaar middels uw eigen toegangstag, 

dit geeft toch een bijzonder en luxe gevoel. 

Door de kleinschalige opzet van het appartementengebouw, met slechts 

vier appartementen, heeft u straks een exclusief appartement in handen.

Alle appartementen zijn voorzien van één of meerdere terrassen.  

Zo is er altijd wel een plekje zon te ontdekken. Het appartementen-

(bouwnummers 15, 16, 17 en 18)
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|  OrangeParklane appartementen
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Bruto vloeroppervlakte variërend van  ca. 193270m2 

Gebruiksoppervlakte variërend van ca. 143212 m2

Kaveloppervlakte/Buitenruimte variërend van ca. 2452 m2

Aantal bouwlagen 1

Aantal slaapkamers 3

Aantal badkamers 2

Aantal vaste trappen  1 van de praktijkruimte naar het  

  appartement op de 1e verdieping

Kenmerken

  Bijzondere sculpturaal architectuur, vormt een duidelijk baken 

in de hoek van de laan

 Exclusief slechts vier appartementen in één gebouw

 Elk appartement is één woonlaag

  Uw eigen verdieping alleen te bereiken met de lift middels uw 

persoonlijke tagsysteem 

 Veel lichtinval 

 Voorzien van armatuur voor buiten verlichting 

  Mooie entree, voorzien van postkasten en een persoonlijke 

pakketjes box. 

  Terras aan meerdere zijden van het gebouw, het penthouse is 

voorzien van een terras rondom

 

 

  Praktijkruimte gekoppeld aan het appartement op de  

eerste verdieping

  Twee privé parkeerplaatsen op eigen terrein, waarvan  

één afgesloten in een gemeenschappelijke ruimte

  Drie slaapkamers, waarvan één inclusief walkincloset

 Ensuite gastenbadkamer

  Dubbele wastafel, bad en (inloop)douche in hoofdbadkamer

  Zwarte deur met glas in “industriële look” van de hal  

naar de living

 Stompe binnendeuren

  Vloerverwarming met topkoeling

 Warmtepomp, gasloos
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|  OrangeParklane appartementen

Begane grond praktijkruimte bij bouwnummer 15
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Parklane bouwnummer 16,  2e verdieping
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|  Orange

Parklane bouwnummer 18, 4e verdieping

Schaal 1:100

Parklane appartementen
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Laanvilla 4-onder-1- 
kap woningen
 

Architect Orange 

De impressies zijn indicatief en slechts bedoeld om u een indruk te geven van de uiteindelijke verschijningsvorm. De 

tuininrichting, bestrating en erfafscheiding zijn bedoeld om een beeld te geven van de mogelijkheden, maar behoren niet 

tot de levering van de woning. De stedenbouwkundige situatie (verlichtingselementen, bestratingsmaterialen, bomen/

beplanting, de toekomstige laan, waterpartijen en dergelijke) zijn indicatief of niet weergegeven. Tevens kunnen de gepre-

senteerde woningtypes gerealiseerd zijn in verschillende baksteensoorten en -kleuren. Voor een overzicht zie pagina 90. 

Verschillende kleuren metselwerk en andere materiaal voorbeelden zijn in het echt te bezichtigen op het verkooppunt.  
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Duurzaamheid

De woningen zijn voorzien van een lucht-water warmtepomp in combi-

natie met pv-panelen en een boilervat van 300 liter. Dit zorgt er mede 

voor dat deze woningen voldoen aan de nieuwe strenge BENG-eisen, 

maar ook dat de warmtepomp kan (top)koelen in de zomer. Het ventilatie-

systeem is bovendien voorzien van een fijnstoffilter.

Koperswensen

De woningen zijn binnen de beschikbare opties volledig aan te passen 

naar uw wensen. Zo kunnen bijvoorbeeld de woningen voorzien worden 

van een uitbouw naar achter (en/of opzij in geval van een hoekwoning). 

Er is zelfs bij de hoekwoningen de mogelijkheid tot een fiscaal aftrekbare 

zelfstandige kantooroptie aan huis. 

Meer informatie over de uitbreidingsopties vindt u op de “optie” 

tekeningen of kunt u verkrijgen via de verkopende partij. Informatie 

hierover vindt u op de achterzijde van deze brochure.  

Type laanvilla 4-onder-1-kapwoning

De 4-onder-1-kapwoningen, zoals uitgewerkt door Orange, hebben hun 

karakter onder meer te danken aan de grote (hoek)bloemkozijnen aan de 

voorzijde. Hierdoor wordt een open karakter gecreëerd en ontstaat en een 

riant uitzicht op de mooie laan met zijn groen en waterpartij. Deze hoek-

kozijnen bieden u bovendien de gelegenheid om in het kozijn te zitten 

terwijl u bijvoorbeeld geniet van een heerlijk rustmoment. De woningen 

springen uit het oog met hun moderne vertaling van een traditionele kap 

en de bijzondere vorm die daaruit voortkomt. 

Alle woningen zijn gelegen op grote kavels. In lijn met het groene karakter 

van de laan, zijn alle woningen voorzien van voortuinen met groene 

hagen. De kavels worden aan de achterzijde allemaal ontsloten op het 

achterpad. De hoekwoningen zijn voorzien van parkeerplaatsen op het 

eigen terrein en zijn tevens voorzien van een grote chique donkerbruine 

berging met kanteldeur.

(bouwnummers 19, 20, 21 en 22)
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Kenmerken hoekwoning

 Bijzondere architectuur met “sculpturale kappen” 

 Zeer ruime woning gelegen op royale kavel

 Beukmaat h.o.h. 5,7 meter

 Karakteristiek bloemkozijn op de hoek aan de voorzijde

 Transparante architectonisch geperforeerde screens 

 Bij de hoekwoningen twee parkeerplaatsen op eigen terrein

  De hoekwoningen zijn voorzien van een grote chique 

gekleurde donkerbruine berging met kanteldeur

 Vele optiemogelijkheden (zoals een uitbouw) 

  Royale verdiepingshoogte van ca. 3,1 meter op  

de begane grond

  Grote dakramen op de tweede verdieping bij  

de hoekwoningen

 Zes slaapkamers, waarvan één inclusief walkincloset

 Dubbele wastafel, bad, inloopdouche en toilet in badkamer

  Open (hard)houten trap van begane grond naar eerste 

verdieping

  Zwarte deur met glas in “industriële look” van de hal  

naar de living

 Stompe binnendeuren

 RVS huisnummer naast de entreedeur

 Luifel met lichtspot bij entree

 Vloerverwarming met topkoeling

 Pvpanelen

 Eigen warmtepomp, gasloos
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Begane grond

 

Hoekwoningen

Bruto vloeroppervlakte variërend van  ca. 239249m2 

Gebruiksoppervlakte variërend van ca. 170184 m2

Kaveloppervlakte/Buitenruimte variërend van ca. 352382 m2

Aantal bouwlagen 4

Aantal slaapkamers 6 

Aantal badkamers 1

Aantal vaste trappen 2
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Eerste verdieping Tweede verdieping Zolder

|  OrangeLaanvilla 4-onder-1-kap woningen

Deze plattegronden behoren bij bouwnummer 19

Dit is een hoekwoning

Schaal 1:100

 ca. 1800

2220 2119



Kenmerken tussenwoning 

 Bijzondere architectuur met “sculpturale kappen” 

 Zeer ruime woning gelegen op royale kavel

 Beukmaat h.o.h. 5,7 meter

 Karakteristiek erkerraam aan de voorzijde

 Transparante architectonisch geperforeerde screens 

  De tussenwoningen zijn voorzien van een berging  

achter in de tuin

 Vele optiemogelijkheden (zoals een uitbouw) 

  Royale verdiepingshoogte van ca. 3,1 meter op  

de begane grond

 Zes slaapkamers, waarvan één inclusief walkincloset

 Dubbele wastafel, bad, inloopdouche en toilet in badkamer

  Open (hard)houten trap van begane grond naar  

eerste verdieping

  Zwarte deur met glas in “industriële look” van de hal  

naar de living

 Stompe binnendeuren

 RVS huisnummer naast de entreedeur

 Luifel met lichtspot bij entree

 Vloerverwarming met topkoeling

 Pvpanelen

 Warmtepomp, gasloos
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Tussenwoningen

Bruto vloeroppervlakte variërend van  ca. 248256 m2 

Gebruiksoppervlakte variërend van ca. 185188 m2

Kaveloppervlakte/Buitenruimte ca. 205 m2

Aantal bouwlagen 4

Aantal slaapkamers 6 

Aantal badkamers 1

Aantal vaste trappen 2

OV700 2kapper | Floorplans | 1:100, 1:22,79 | A3 O051 | Reijsendaal | 03-11-2021orange architects

begane grond 1e verdieping 2e verdieping 3e verdieping

o
p
ti
e
 e

ila
n
d

Living
plafond ca. 3.1m

Hal

mk toilet

Slaapkamer 1

Slaapkamer 2

Slaapkamer 3

Walk in
closet

Badkamer 1

O
ve

rl
oo

p Badkamer 2

Slaapkamer 4

Slaapkamer 5

Technische
Ruimte

O
ve

rl
oo

p

dakkapel

Vliering
nok-lijn 2460

1
2
.0

0
0

6.700

0 1m 2m 5m

N



45  |

Eerste verdieping Tweede verdieping Zolder

|  Orange
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Dit is een tussenwoning

Schaal 1:100

 ca. 1800

2220 2119
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Laanvilla 4-onder-1- 
kap woningen
 

Architect Geurst & Schulze 

De impressies zijn indicatief en slechts bedoeld om u een indruk te geven van de uiteindelijke verschijningsvorm. De 

tuininrichting, bestrating en erfafscheiding zijn bedoeld om een beeld te geven van de mogelijkheden, maar behoren niet 

tot de levering van de woning. De stedenbouwkundige situatie (verlichtingselementen, bestratingsmaterialen, bomen/

beplanting, de toekomstige laan, waterpartijen en dergelijke) zijn indicatief of niet weergegeven. Tevens kunnen de gepre-

senteerde woningtypes gerealiseerd zijn in verschillende baksteensoorten en -kleuren. Voor een overzicht zie pagina 90. 

Verschillende kleuren metselwerk en andere materiaal voorbeelden zijn in het echt te bezichtigen op het verkooppunt.  
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Duurzaamheid

De woningen zijn voorzien van een lucht-water warmtepomp in combi-

natie met pv-panelen en een boilervat van 300 liter. Dit zorgt er mede 

voor dat deze woningen voldoen aan de nieuwe strenge BENG-eisen, 

maar ook dat de warmtepomp kan (top)koelen in de zomer. Het ventilatie-

systeem is bovendien voorzien van een fijnstoffilter.

Koperswensen

De woningen zijn binnen de beschikbare opties volledig aan te passen 

naar uw wensen. Zo kunnen bijvoorbeeld de woningen voorzien worden 

van een uitbouw naar achter (en/of opzij in geval van een hoekwoning). 

Er is zelfs bij de hoekwoningen de mogelijkheid tot een fiscaal aftrekbare 

zelfstandige kantooroptie aan huis. 

Meer informatie over de uitbreidingsopties vindt u op de “optie” 

tekeningen of kunt u verkrijgen via de verkopende partij. Informatie 

hierover vindt u op de achterzijde van deze brochure.

Type laanvilla 4-onder-1-kapwoning

De 4-onder-1-kap woningen, zoals uitgewerkt door Geurst & Schulze, 

kenmerken zich door een sprong in de gevel, waarbij de lange lijn wordt 

onderbroken. De zadelkap en grote dakkapellen vormen de bijzondere 

vorm, waardoor alle woningen hun eigen herkenbaarheid krijgen. 

De woningen hebben een dubbele deur aan zowel de voor- als aan de 

achterzijde van de woning. Daardoor kunt u naar buiten waar u wilt, zijn 

beide zijden van het huis voorzien van veel lichtinval en heeft u aan beide 

zijdes mooi uitzicht naar buiten. Bij de hoekwoningen wordt dit verder 

versterkt door het grote hoekraam.

Alle woningen zijn gelegen op grote kavels. In lijn met het groene karakter 

van de laan, zijn alle woningen voorzien van voortuinen met groene 

hagen. De kavels worden aan de achterzijde allemaal ontsloten op het 

achterpad. De hoekwoningen zijn voorzien van parkeerplaatsen op het 

eigen terrein en zijn tevens voorzien van een grote chique gekleurde 

donkerbruine berging. 

(bouwnummers 42, 43, 44 en 45)
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Begane grond

Kenmerken hoekwoning

  Bijzondere architectuur kenmerkend door een sprong  

in de gevel

 Zeer ruime woning op royale kavel

 Beukmaat h.o.h. 5,7 meter 

 Groot karakteristiek hoekraam aan de voorzijde

 Frans balkon op de tweede verdieping

 Bij de hoekwoningen twee parkeerplaatsen op eigen terrein

  De hoekwoningen zijn voorzien van een grote berging  

met kanteldeur

 Vele optiemogelijkheden (zoals een uitbouw)

  Royale verdiepingshoogte van ca. 3,1 meter op  

de begane grond

 Vijf slaapkamers, waarvan één inclusief walkincloset

 Dubbele wastafel, bad, inloopdouche en toilet in badkamer

  Open (hard)houten trap van de begane grond naar  

de eerste verdieping

  Zwarte deur met glas in “industriële look” van de hal  

naar de living

 Stompe binnendeuren

 Wandarmatuur naast de entreedeur

 Luifel met opstaande messing huisnummers

 Vloerverwarming met topkoeling

 Pvpanelen 

 Eigen warmtepomp, gasloos

 

Hoekwoningen

Bruto vloeroppervlakte variërend van  ca. 212216 m2 

Gebruiksoppervlakte variërend van ca. 159161 m2

Kaveloppervlakte/Buitenruimte ca. 348 m2

Aantal bouwlagen 4

Aantal slaapkamers 5 

Aantal badkamers 1

Aantal vaste trappen 2
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Deze plattegronden behoren bij bouwnummer 45

Dit is een hoekwoning

Schaal 1:100

 ca. 2000

4543 4442



Kenmerken tussenwoning

   Bijzondere architectuur kenmerkend door een sprong  

in de gevel

 Zeer ruime woning op royale kavel

 Beukmaat h.o.h. 5,7 meter 

 Frans balkon op de tweede verdieping

  De tussenwoningen zijn voorzien van een berging achter in 

de tuin.

 Vele optiemogelijkheden (zoals een uitbouw)

  Royale verdiepingshoogte van ca. 3,1 meter op  

de begane grond

 Vijf slaapkamers, waarvan één inclusief walkincloset

 Dubbele wastafel, bad, inloopdouche en toilet in badkamer

  Open (hard)houten trap van de begane grond naar  

de eerste verdieping

   Zwarte deur met glas in “industriële look” van de hal  

naar de living

 Stompe binnendeuren

 Wandarmatuur naast de entreedeur

 Luifel met opstaande messing huisnummers

 Vloerverwarming met topkoeling

 Pvpanelen 

 Warmtepomp, gasloos
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Tussenwoningen

Bruto vloeroppervlakte  ca. 206 m2 

Gebruiksoppervlakte variërend van ca. 160168 m2

Kaveloppervlakte/Buitenruimte ca. 202 m2

Aantal bouwlagen 4

Aantal slaapkamers 5 

Aantal badkamers 1

Aantal vaste trappen 2
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Deze plattegronden behoren bij bouwnummer 44

Dit is een tussenwoning

Schaal 1:100

 ca. 2000

4543 4442
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Laanvilla 3-onder-1- 
kap woningen
 

Architect Geurst & Schulze 



De impressies zijn indicatief en slechts bedoeld om u een indruk te geven van de uiteindelijke verschijningsvorm. De tuininrichting, bestrating en erfafscheiding zijn bedoeld om een beeld te geven 

van de mogelijkheden, maar behoren niet tot de levering van de woning. De stedenbouwkundige situatie (verlichtingselementen, bestratingsmaterialen, bomen/beplanting, de toekomstige laan, 

waterpartijen en dergelijke) zijn indicatief of niet weergegeven. Tevens kunnen de gepresenteerde woningtypes gerealiseerd zijn in verschillende baksteensoorten en -kleuren. Voor een overzicht  

zie pagina 90. Verschillende kleuren metselwerk en andere materiaal voorbeelden zijn in het echt te bezichtigen op het verkooppunt.  
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Duurzaamheid

De woningen zijn voorzien van een lucht-water warmtepomp in combi-

natie met pv-panelen en een boilervat van 300 liter. Dit zorgt er mede 

voor dat deze woningen voldoen aan de nieuwe strenge BENG-eisen, 

maar ook dat de warmtepomp kan (top)koelen in de zomer. Het ventilatie-

systeem is bovendien voorzien van een fijnstoffilter.

Koperswensen

De woningen zijn binnen de beschikbare opties volledig aan te passen 

naar uw wensen. Zo kunnen bijvoorbeeld de woningen voorzien worden 

van een uitbouw naar achter (en/of opzij in geval van een hoekwoning). 

Er is zelfs bij de hoekwoningen de mogelijkheid tot een fiscaal aftrekbare 

zelfstandige kantooroptie aan huis. 

Meer informatie over de uitbreidingsopties vindt u op de “optie” 

tekeningen of kunt u verkrijgen via de verkopende partij. Informatie 

hierover vindt u op de achterzijde van deze brochure.  

Type laanvilla 3-onder-1-kapwoning

De 3-onder-1-kapwoningen, zoals uitgewerkt door Geurst & Schulze, 

hebben hun karakter onder meer te danken aan de zadelkap en grote 

dakkapellen. Hierdoor krijgen alle woningen het uiterlijk van een statig 

herenhuis.

De woningen hebben een dubbele deur aan zowel de voor- als aan de 

achterzijde van de woning. Daardoor kunt u naar buiten waar u wilt en zijn 

beide zijden voorzien van veel licht en uitzicht naar buiten. De hoekwo-

ningen zijn daarnaast aan de voorzijde ook nog eens voorzien van veel 

glas, hierdoor oogt de woning nog ruimer dan hij al is!

Alle woningen zijn gelegen op grote kavels. In lijn met het groene karakter 

van de laan, zijn alle woningen voorzien van voortuinen met groene 

hagen. De kavels worden aan de achterzijde allemaal ontsloten op het 

achterpad. De hoekwoningen zijn voorzien van parkeerplaatsen op het 

eigen terrein en zijn tevens voorzien van een grote chique gekleurde 

donkerbruine berging met kanteldeur.

(bouwnummers 23, 24, 25, 36, 37 en 38)
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Kenmerken hoekwoning

   Bijzondere architectuur, oogt als een grote  

robuuste woning

 Zeer ruime woning op royale kavel

 Beukmaat h.o.h. 6,0 meter

 Groot karakteristiek hoekraam aan de voorzijde

 Frans balkon op de tweede verdieping

 Bij de hoekwoningen twee parkeerplaatsen op eigen terrein

  De hoekwoningen zijn voorzien van een grote berging  

met kanteldeur

 Vele optiemogelijkheden (zoals een uitbouw)

  Royale verdiepingshoogte van ca. 3,1 meter op  

de begane grond

 Vijf slaapkamers, waarvan één inclusief walkincloset

 Dubbele wastafel, bad en inloopdouche in hoofdbadkamer

 Separaat toilet 1e verdieping

  Open (hard)houten trap van de begane grond naar  

de eerste verdieping

 Vaste trap naar de vliering

  Zwarte deur met glas in “industriële look” van de hal  

naar de living

 Stompe binnendeuren

 Wandarmatuur naast de entreedeur

 Luifel met opstaande messing huisnummers

 Vloerverwarming met topkoeling

 Pvpanelen

 Eigen warmtepomp, gasloos
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Begane grond

 

Hoekwoningen

Bruto vloeroppervlakte variërend van  ca. 244249 m2 

Gebruiksoppervlakte ca. 185 m2

Kaveloppervlakte/Buitenruimte variërend van ca. 358362 m2

Aantal bouwlagen 4

Aantal slaapkamers 5 

Aantal badkamers 2

Aantal vaste trappen 3
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|  Geurst & SchulzeLaanvilla 3-onder-1-kap woningen  

Deze plattegronden behoren bij bouwnummers 23 en 36

Dit zijn hoekwoningen

Schaal 1:100

 ca. 2000
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37
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38
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36
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Kenmerken tussenwoning

  Bijzondere architectuur, oogt als een grote  

robuuste woning

 Zeer ruime woning op royale kavel

 Beukmaat h.o.h. 6,0 meter

 Frans balkon op de tweede verdieping

  De tussenwoningen zijn voorzien van een berging  

achter in de tuin

 Vele optiemogelijkheden (zoals een uitbouw)

  Royale verdiepingshoogte van ca. 3,1 meter op  

de begane grond

 Vijf slaapkamers, waarvan één inclusief walkincloset

 Dubbele wastafel, bad en inloopdouche in hoofdbadkamer

 Separaat toilet 1e verdieping

  Open (hard)houten trap van de begane grond naar  

de eerste verdieping

 Vaste trap naar de vliering

  Zwarte deur met glas in “industriële look” van de hal  

naar de living

 Stompe binnendeuren

 Wandarmatuur naast de entreedeur

 Luifel met opstaande messing huisnummers

 Vloerverwarming met topkoeling

 Pvpanelen

 Warmtepomp, gasloos
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Begane grond

 

Tussenwoningen

Bruto vloeroppervlakte  ca. 238 m2 

Gebruiksoppervlakte ca. 186 m2

Kaveloppervlakte/Buitenruimte ca. 215 m2

Aantal bouwlagen 4

Aantal slaapkamers 5 

Aantal badkamers 2

Aantal vaste trappen 3
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Eerste verdieping Tweede verdieping Zolder

|  Geurst & SchulzeLaanvilla 3-onder-1-kap woningen  

Deze plattegronden behoren bij bouwnummers 24 en 37

Dit zijn tussenwoningen

Schaal 1:100

 ca. 2000
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Laanvilla 3-onder-1- 
kap woningen
 

Architect Orange 



De impressies zijn indicatief en slechts bedoeld om u een indruk te geven van de uiteindelijke verschijningsvorm. De tuininrichting, bestrating en erfafscheiding zijn bedoeld om een beeld te geven 

van de mogelijkheden, maar behoren niet tot de levering van de woning. De stedenbouwkundige situatie (verlichtingselementen, bestratingsmaterialen, bomen/beplanting, de toekomstige laan, 

waterpartijen en dergelijke) zijn indicatief of niet weergegeven. Tevens kunnen de gepresenteerde woningtypes gerealiseerd zijn in verschillende baksteensoorten en -kleuren. Voor een overzicht  

zie pagina 90. Verschillende kleuren metselwerk en andere materiaal voorbeelden zijn in het echt te bezichtigen op het verkooppunt.  

59  |

Duurzaamheid

De woningen zijn voorzien van een lucht-water warmtepomp in combi-

natie met pv-panelen en een boilervat van 300 liter. Dit zorgt er mede 

voor dat deze woningen voldoen aan de nieuwe strenge BENG-eisen, 

maar ook dat de warmtepomp kan (top)koelen in de zomer. Het ventilatie-

systeem is bovendien voorzien van een fijnstoffilter.

Koperswensen

De woningen zijn binnen de beschikbare opties volledig aan te passen 

naar uw wensen. Zo kunnen bijvoorbeeld de woningen voorzien worden 

van een uitbouw naar achter (en/of opzij in geval van een hoekwoning). 

Er is zelfs bij de hoekwoningen de mogelijkheid tot een fiscaal aftrekbare 

zelfstandige kantooroptie aan huis. 

Meer informatie over de uitbreidingsopties vindt u op de “optie” 

tekeningen of kunt u verkrijgen via de verkopende partij. Informatie 

hierover vindt u op de achterzijde van deze brochure. 

Type laanvilla 3-onder-1-kapwoning

De 3-onder-1-kapwoningen, zoals uitgewerkt door Orange, hebben hun 

karakter onder meer te danken aan de grote (hoek)bloemkozijnen aan de 

voorzijde. Hierdoor wordt een open karakter gecreëerd en ontstaat er een 

riant uitzicht naar buiten toe. Deze (hoek)kozijnen bieden u bovendien 

de gelegenheid om in het kozijn te zitten terwijl u bijvoorbeeld geniet 

van een heerlijk rustmoment. De woningen springen uit het oog met hun 

moderne vertaling van een traditionele kap en de bijzondere vorm die 

daaruit voortkomt. Deze woningen hebben allemaal een beukmaat van 

wel 6 meter, met recht ruime riante woningen te noemen!

Alle woningen zijn gelegen op grote kavels. In lijn met het groene karakter 

van de laan, zijn alle woningen voorzien van voortuinen met groene 

hagen. De kavels worden aan de achterzijde allemaal ontsloten op het 

achterpad. De hoekwoningen zijn voorzien van parkeerplaatsen op het 

eigen terrein en zijn tevens voorzien van een grote chique donkerbruine 

berging met kanteldeur.

(bouwnummers 26, 27, 28, 31, 32, 33, 39, 40 en 41)
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Kenmerken hoekwoning

 Bijzondere architectuur met “sculpturale kappen” 

 Zeer ruime woning op royale kavel

 Beukmaat h.o.h. 6,0 meter

 Karakteristiek bloemkozijn op de hoek aan de voorzijde

 Transparante architectonisch geperforeerde screens 

 Bij de hoekwoningen twee parkeerplaatsen op eigen terrein

  De hoekwoningen zijn voorzien van een grote berging  

met kanteldeur

 Vele optiemogelijkheden (zoals een uitbouw) 

 R oyale verdiepingshoogte van ca. 3,1 meter op  

de begane grond

  Grote dakramen op de tweede verdieping bij  

de hoekwoningen

 Vijf slaapkamers, waarvan één inclusief walkincloset

  Dubbele wastafel, bad en inloopdouche in  

de hoofdbadkamer

 Separaat toilet 1e verdieping

  Open (hard)houten trap van de begane grond naar  

de eerste verdieping

 Vaste trap naar de vliering

  Zwarte deur met glas in “industriële look” van de hal  

naar de living

 Stompe binnendeuren

 RVS huisnummer naast de entreedeur

 Luifel met lichtspot bij entree

 Vloerverwarming met topkoeling

 Pvpanelen

 Eigen warmtepomp, gasloos
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Hoekwoningen

Bruto vloeroppervlakte variërend van  ca. 251273 m2 

Gebruiksoppervlakte variërend van ca. 180192 m2

Kaveloppervlakte/Buitenruimte variërend van ca. 358410 m2

Aantal bouwlagen 4

Aantal slaapkamers 5 

Aantal badkamers 2

Aantal vaste trappen 3
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Eerste verdieping Tweede verdieping Zolder

|  Orange
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Laanvilla 3-onder-1-kap woningen

Deze plattegronden behoren bij bouwnummers 26, 31 en 39

Dit zijn hoekwoningen

Schaal 1:100

 ca. 1800

27

32
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33

26

31

39 40

41



Kenmerken tussenwoning

 Bijzondere architectuur met “sculpturale kappen” 

 Zeer ruime woning op royale kavel

 Beukmaat h.o.h. 6,0 meter

 Karakteristiek erkerraam aan de voorzijde

 Transparante architectonisch geperforeerde screens 

  De tussenwoningen zijn voorzien van een berging  

achter in de tuin

 Vele optiemogelijkheden (zoals een uitbouw) 

  Royale verdiepingshoogte van ca. 3,1 meter op  

de begane grond

 Vijf slaapkamers, waarvan één inclusief walkincloset

  Dubbele wastafel, bad en inloopdouche in  

de hoofdbadkamer

 Separaat toilet 1e verdieping

  Open (hard)houten trap van de begane grond naar  

de eerste verdieping

 Vaste trap naar de vliering

  Zwarte deur met glas in “industriële look” van de hal  

naar de living

 Stompe binnendeuren

 RVS huisnummer naast de entreedeur

 Luifel met lichtspot bij entree

 Vloerverwarming met topkoeling

 Pvpanelen

 Warmtepomp, gasloos
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Tussenwoningen

Bruto vloeroppervlakte  ca. 257 m2 

Gebruiksoppervlakte  ca. 192 m2

Kaveloppervlakte/Buitenruimte ca. 215 m2

Aantal bouwlagen 4

Aantal slaapkamers 5 

Aantal badkamers 2

Aantal vaste trappen 3
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Eerste verdieping Tweede verdieping Zolder

|  Orange
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Laanvilla 3-onder-1-kap woningen

Deze plattegronden behoren bij bouwnummers 27, 32 en 40

Dit zijn tussenwoningen

Schaal 1:100
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Laanvilla 2-onder-1- 
kap woningen
 

Architect Geurst & Schulze 



De impressies zijn indicatief en slechts bedoeld om u een indruk te geven van de uiteindelijke verschijningsvorm. De tuininrichting, bestrating en erfafscheiding zijn bedoeld om een beeld te geven 

van de mogelijkheden, maar behoren niet tot de levering van de woning. De stedenbouwkundige situatie (verlichtingselementen, bestratingsmaterialen, bomen/beplanting, de toekomstige laan, 

waterpartijen en dergelijke) zijn indicatief of niet weergegeven. Tevens kunnen de gepresenteerde woningtypes gerealiseerd zijn in verschillende baksteensoorten en -kleuren. Voor een overzicht  

zie pagina 90. Verschillende kleuren metselwerk en andere materiaal voorbeelden zijn in het echt te bezichtigen op het verkooppunt.  
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Duurzaamheid

De woningen zijn voorzien van een lucht-water warmtepomp in combi-

natie met pv-panelen en een boilervat van 300 liter. Dit zorgt er mede 

voor dat deze woningen voldoen aan de nieuwe strenge BENG-eisen, 

maar ook dat de warmtepomp kan (top)koelen in de zomer. Het ventilatie-

systeem is bovendien voorzien van een fijnstoffilter.

Koperswensen

De woningen zijn binnen de beschikbare opties volledig aan te passen 

naar uw wensen. Zo kunnen bijvoorbeeld de woningen voorzien worden 

van een uitbouw naar achter en/of opzij. Er is zelfs de mogelijkheid tot een 

fiscaal aftrekbare zelfstandige kantooroptie aan huis. 

Meer informatie over de uitbreidingsopties vindt u op de “optie” 

tekeningen of kunt u verkrijgen via de verkopende partij. Informatie 

hierover vindt u op de achterzijde van deze brochure.

Type laanvilla 2-onder-1-kapwoning

De 2-onder-1-kapwoningen, zoals uitgewerkt door Geurst & Schulze, 

hebben hun karakter onder meer te danken aan de zadelkap en grote 

dakkapellen. Deze zorgen ervoor dat alle woningen hun eigen herkenbaar-

heid krijgen. Deze zeer exclusieve woningen zijn voorzien van prachtige 

grote hoekramen waardoor de woning licht en zeer ruim aanvoelt, want 

met een woonoppervlakte van ca. 63m2 op de begane grond is deze 

woning met recht zeer ruim te noemen. De 2-onder-1-kapwoningen 

hebben bovendien een (beukmaat)breedte van maar liefst 6,7 meter! De 

woningen hebben een dubbele deur aan zowel de voor- als aan de achter-

zijde van de woning. Daardoor kunt u naar buiten waar u wilt, en zijn beide 

zijden voorzien van veel licht en uitzicht naar buiten. 

Alle woningen zijn gelegen op zeer royale kavels. In lijn met het groene 

karakter van de laan, zijn alle woningen voorzien van voortuinen met 

groene hagen. De kavels worden aan de achterzijde allemaal ontsloten op 

het achterpad. De woningen zijn voorzien van parkeerplaatsen op het eigen 

terrein en zijn tevens voorzien van een grote chique gekleurde donker-

bruine berging met kanteldeur.

(bouwnummers 29 en 30)
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Kenmerken

  Bijzondere architectuur met gedraaide zadelkap en grote 

dakkapellen

 Zeer ruime woning op royale kavel

 Beukmaat h.o.h. 6,7 meter 

 Groot karakteristiek hoekraam aan de voorzijde

 Frans balkon op de tweede verdieping

  Twee parkeerplaatsen op eigen terrein, inclusief grote 

berging met kanteldeur

 Vele optiemogelijkheden (zoals een uitbouw)

  Royale verdiepingshoogte van ca. 3,1 meter op  

de begane grond

 Vijf slaapkamers, waarvan één inclusief walkincloset

 Dubbele wastafel, bad en inloopdouche in hoofdbadkamer

 Separaat toilet 1e verdieping

  Open (hard)houten trap van de begane grond naar  

de eerste verdieping

 Vaste trap naar de vliering

  Zwarte deur met glas in “industriële look” van de hal  

naar de living

 Stompe binnendeuren

 Wandarmatuur naast de entreedeur

 Luifel met opstaande messing huisnummers

 Vloerverwarming met topkoeling

 Pvpanelen

 Eigen warmtepomp, gasloos
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Begane grond

 

Bruto vloeroppervlakte variërend van  ca. 266276 m2 

Gebruiksoppervlakte variërend van ca. 207211 m2

Kaveloppervlakte/Buitenruimte variërend van ca. 389438 m2

Aantal bouwlagen 4

Aantal slaapkamers 5 

Aantal badkamers 2

Aantal vaste trappen 3
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Eerste verdieping Tweede verdieping Zolder
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Deze plattegronden behoren bij bouwnummer 29

Schaal 1:100
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Laanvilla 2-onder-1- 
kap woningen
 

Architect Orange 

De impressies zijn indicatief en slechts bedoeld om u een indruk te geven van de uiteindelijke verschijningsvorm. De 

tuininrichting, bestrating en erfafscheiding zijn bedoeld om een beeld te geven van de mogelijkheden, maar behoren niet 

tot de levering van de woning. De stedenbouwkundige situatie (verlichtingselementen, bestratingsmaterialen, bomen/

beplanting, de toekomstige laan, waterpartijen en dergelijke) zijn indicatief of niet weergegeven. Tevens kunnen de gepre-

senteerde woningtypes gerealiseerd zijn in verschillende baksteensoorten en -kleuren. Voor een overzicht zie pagina 90. 

Verschillende kleuren metselwerk en andere materiaal voorbeelden zijn in het echt te bezichtigen op het verkooppunt.  
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Duurzaamheid

De woningen zijn voorzien van een lucht-water warmtepomp in combi-

natie met pv-panelen en een boilervat van 300 liter. Dit zorgt er mede 

voor dat deze woningen voldoen aan de nieuwe strenge BENG-eisen, 

maar ook dat de warmtepomp kan (top)koelen in de zomer. Het ventilatie-

systeem is bovendien voorzien van een fijnstoffilter.

Koperswensen

De woningen zijn binnen de beschikbare opties volledig aan te passen 

naar uw wensen. Zo kunnen bijvoorbeeld de woningen voorzien worden 

van een uitbouw naar achter en/of opzij. Er is zelfs de mogelijkheid tot een 

fiscaal aftrekbare zelfstandige kantooroptie aan huis. 

Meer informatie over de uitbreidingsopties vindt u op de “optie” 

tekeningen of kunt u verkrijgen via de verkopende partij. Informatie 

hierover vindt u op de achterzijde van deze brochure.

Type laanvilla 2-onder-1-kapwoning

De 2-onder-1-kapwoningen, zoals uitgewerkt door Orange, hebben hun 

karakter onder meer te danken aan de grote (hoek)bloemkozijnen aan de 

voorzijde. Hierdoor wordt een open karakter gecreëerd en ontstaat en een 

riant uitzicht naar buiten toe. Deze (hoek)kozijnen bieden u bovendien de 

gelegenheid om in het kozijn te zitten terwijl u bijvoorbeeld geniet van een 

heerlijk rustmoment. De woningen springen uit het oog met hun moderne 

vertaling van een traditionele kap en de bijzondere vorm die daaruit voort-

komt. De 2-onder-1-kapwoningen hebben een (beukmaat)breedte van maar 

liefst 6,7 meter!  Doordat de entree in het midden is gepositioneerd kan u de 

begane grond geheel naar eigen wens indelen, heeft u de keuken liever aan 

de achterzijde van de woning dan behoort dit tot de mogelijkheden.

De woningen zijn gelegen op royale kavels van wel ca. 382m2! Zo kan u niet 

alleen van de ruimte binnen genieten maar neemt u het gevoel van ruimte 

ook mee naar buiten. In lijn met het groene karakter van de laan, zijn alle 

woningen voorzien van voortuinen met groene hagen. De kavels worden 

aan de achterzijde allemaal ontsloten op het achterpad. De woningen zijn 

voorzien van parkeerplaatsen op het eigen terrein en zijn tevens voorzien 

van een grote chique gekleurde donkerbruine berging met kanteldeur.

(bouwnummers 34 en 35)



Kenmerken

  Bijzondere architectuur met ‘sculpturale kappen” en  

doorlopende luifel naar de entreedeur

 Zeer ruime woning op royale kavel

 Karakteristiek bloemkozijn aan de voorzijde

 Transparante architectonisch geperforeerde screens 

 Beukmaat h.o.h. 6,7 meter

  Twee parkeerplaatsen op eigen terrein, inclusief grote 

chique gekleurde donkerbruine berging met kanteldeur

 Vele optiemogelijkheden (zoals een uitbouw) 

  Royale verdiepingshoogte van ca. 3,1 meter op  

de begane grond

 Grote dakramen op de tweede verdieping 

 Vijf slaapkamers, waarvan één inclusief walkincloset

 Dubbele wastafel, bad en inloopdouche in hoofdbadkamer

 Separaat toilet 1e verdieping

  Open (hard)houten trap van de begane grond naar  

de eerste verdieping

 Vaste trap naar de vliering

  Zwarte deur met glas in “industriële look” van de hal  

naar de living

 Stompe binnendeuren

 RVS huisnummer naast de entreedeur

 Luifel met lichtspot bij entree

 Vloerverwarming met topkoeling

 Pvpanelen

 Eigen warmtepomp, gasloos
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Bruto vloeroppervlakte variërend van  ca. 289297 m2 

Gebruiksoppervlakte ca. 213 m2

Kaveloppervlakte/Buitenruimte ca. 382 m2

Aantal bouwlagen 4

Aantal slaapkamers 5 

Aantal badkamers 2

Aantal vaste trappen 3
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Eerste verdieping Tweede verdieping Zolder

|  OrangeLaanvilla 2-onder-1-kap woningen 
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Orangerie appartementen
beneden-boven woning met kas 

Architect Geurst & Schulze 

De impressies zijn indicatief en slechts bedoeld om u een indruk te geven van de uiteindelijke verschijningsvorm. De 

tuininrichting, bestrating en erfafscheiding zijn bedoeld om een beeld te geven van de mogelijkheden, maar behoren niet 

tot de levering van de woning. De stedenbouwkundige situatie (verlichtingselementen, bestratingsmaterialen, bomen/

beplanting, de toekomstige laan, waterpartijen en dergelijke) zijn indicatief of niet weergegeven. Tevens kunnen de gepre-

senteerde woningtypes gerealiseerd zijn in verschillende baksteensoorten en -kleuren. Voor een overzicht zie pagina 90. 

Verschillende kleuren metselwerk en andere materiaal voorbeelden zijn in het echt te bezichtigen op het verkooppunt.  
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De bovenwoningen zijn voorzien van twee dakterrassen op de zonzijde, 

zowel vanuit de woonkamer, de keuken als de slaapkamer stapt u zo lekker 

naar buiten het terras op. De dakterrassen van de bovenwoningen worden 

gescheiden door een plantenbak, zo wordt het groen van de wijk doorge-

trokken bij het appartementengebouw. De bergingen van deze woningen 

bevinden zich naast het trappenhuis van de desbetreffende woning. 

Duurzaamheid

De woningen zijn voorzien van een lucht-water warmtepomp en een 

boilervat van 200 liter voor de benedenwoningen en van 300 liter voor de 

bovenwoningen. Dit zorgt er mede voor dat deze woningen voldoen aan 

de nieuwe strenge BENG-eisen, maar ook dat de warmtepomp kan (top)

koelen in de zomer. Het ventilatiesysteem is bovendien voorzien van  

een fijnstoffilter.

Type orangerie appartementen

De benedenwoningen zijn voorzien van een royale achtertuin met De 

orangerie appartementen, uitgewerkt door Geurst en Schulze, hebben 

hun karakter onder meer te danken aan de trapsgewijze opbouw en de 

symmetrische lijnen in de gevel.

De benedenwoningen zijn voorzien van een royale achtertuin met 

berging. De kavels worden aan de achterzijde voorzien van een begroeid 

hekwerk en aan de voorzijdes met hagen. Het groene karakter van de laan 

wordt hier in de tuin van het gebouw op die manier doorgetrokken. Op 

het buitenterrein wordt een orangerie kas geplaatst waarvan elk bouw-

nummer hierin toegang heeft tot een eigen afsluitbare sectie welke naar 

eigen wens in te vullen is: Uw eigen groentes verbouwen, een werktafel 

plaatsen, et cetera. 

(bouwnummers 46, 47, 48, 49 en 50)
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Benedenwoningen met kas

Bruto vloeroppervlakte variërend van  ca. 130164 m2 

Gebruiksoppervlakte variërend van ca. 111133 m2

Kaveloppervlakte/Buitenruimte variërend van ca. 189410 m2

Aantal bouwlagen 2

Aantal slaapkamers 3 of 4 

Aantal badkamers 1

Aantal vaste trappen 1



Kenmerken

  Bijzondere architectuur, symmetrisch van opzet, 

verwant aan de laanvilla’s maar met een groter 

volume en eigen karakter

  Een overdekte privé parkeerplaats op eigen terrein

  Eigen Orangerie kas in de gezamenlijke tuin (V.V.E.)

 Verrassende indeling, speelse plattegrond

 Beneden woningen hebben een grote eigen tuin

  Open (hard)houten trap van de begane grond naar  

de eerste verdieping  

  Royale verdiepingshoogte van ca. 3,1m op de  

begane grond

  Beneden hoekwoning en de bovenwoningen bestaan 

uit 6 kamers, waarvan 4 slaapkamers en 1 werkkamer

  Beneden tussen woning bestaat uit 4 kamers,  

waarvan 3 slaapkamers waarvan één als en suite 

  Boven woningen zijn bereikbaar via eigen ruime 

entreehal

  Ruime dakterrassen op de zonzijde bij bovenwoningen

  Zwarte deur met glas in “industriële look”  

van de hal naar de living

  Slanke aluminium buitenkozijnen

 Stompe binnendeuren

 Wandarmatuur naast de entreedeur

 Luifel met opstaande messing huisnummers

  Dubbele wastafel, bad, toilet en inloopdouche  

in de badkamer

 Vloerverwarming met topkoeling

 Warmtepomp, gasloos 
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Eerste verdieping
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Eerste verdiepingBegane grond

Deze plattegronden horen bij Orangerie appartementen 

beneden tussenwoning bouwnummer 47

Schaal 1:100
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Bovenwoningen met kas

Bruto vloeroppervlakte  ca. 228 m2 

Gebruiksoppervlakte ca. 184 m2

Kaveloppervlakte/Buitenruimte ca. 35 m2

Aantal bouwlagen 2

Aantal slaapkamers 3 of 4 

Aantal badkamers 1

Aantal vaste trappen 3
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Tweede verdieping

Derde verdieping

Eerste verdieping

OV700 APP | Floorplans boven | 1:100 | A3 O051 | Reijsendaal | 03-11-2021orange architects

2e verdieping 3e verdiepingbegane grond 1e verdieping

Living

Terras

Ensuite

Werkkamer

Ensuite

Overloop

Walk in
closet

Slaapkamer 1

Slaapkamer 3

Slaapkamer 2
Slaapkamer 4

Badkamer

Terras

Technische
Ruimte

Overloop

O
ve

rl
oo

p

Overloop

Berging

m
k

Hal

11.380

9
.3

6
0

0 1m 2m 5m

N

OV700 APP | Floorplans boven | 1:100 | A3 O051 | Reijsendaal | 03-11-2021orange architects

2e verdieping 3e verdiepingbegane grond 1e verdieping

Living

Terras

Ensuite

Werkkamer

Ensuite

Overloop

Walk in
closet

Slaapkamer 1

Slaapkamer 3

Slaapkamer 2
Slaapkamer 4

Badkamer

Terras

Technische
Ruimte

Overloop

O
ve

rl
oo

p

Overloop

Berging
m

k

Hal

11.380

9
.3

6
0

0 1m 2m 5m

N

Begane grond

OV700 APP | Floorplans boven | 1:100 | A3 O051 | Reijsendaal | 03-11-2021orange architects

2e verdieping 3e verdiepingbegane grond 1e verdieping

Living

Terras

Ensuite

Werkkamer

Ensuite

Overloop

Walk in
closet

Slaapkamer 1

Slaapkamer 3

Slaapkamer 2
Slaapkamer 4

Badkamer

Terras

Technische
Ruimte

Overloop

O
ve

rl
oo

p

Overloop

Berging

m
k

Hal

11.380

9
.3

6
0

0 1m 2m 5m

N

OV700 APP | Floorplans boven | 1:100 | A3 O051 | Reijsendaal | 03-11-2021orange architects

2e verdieping 3e verdiepingbegane grond 1e verdieping

Living

Terras

Ensuite

Werkkamer

Ensuite

Overloop

Walk in
closet

Slaapkamer 1

Slaapkamer 3

Slaapkamer 2
Slaapkamer 4

Badkamer

Terras

Technische
Ruimte

Overloop

O
ve

rl
oo

p

Overloop

Berging

m
k

Hal

11.380

9
.3

6
0

0 1m 2m 5m

N

OV700 2kapper | Floorplans | 1:100, 1:22,79 | A3 O051 | Reijsendaal | 03-11-2021orange architects

begane grond 1e verdieping 2e verdieping 3e verdieping

o
p
ti
e
 e

ila
n
d

Living
plafond ca. 3.1m

Hal

mk toilet

Slaapkamer 1

Slaapkamer 2

Slaapkamer 3

Walk in
closet

Badkamer 1

O
ve

rl
oo

p Badkamer 2

Slaapkamer 4

Slaapkamer 5

Technische
Ruimte

O
ve

rl
oo

p

dakkapel

Vliering
nok-lijn 2460

1
2
.0

0
0

6.700

0 1m 2m 5m

N

Deze plattegronden horen bij Orangerie  

appartementen bovenwoning bouwnummer 49

Schaal 1:100



79  |

|  Geurst & SchulzeOrangerie appartementen



|   80

Luxe zoals  
u dat wenst

De badkamer en het toilet zijn standaard voorzien van luxe sanitair 

en tegelwerk, zie hiervoor de projectbrochure sanitair en tegelwerk.

De badkamer en het toilet zijn via de aangewezen projectshowroom

volledig naar eigen wens aan te passen.
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Elke hoofdslaapkamer is voorzien van een ruime walk-in closet.
‘’Getoonde garderobe is indicatief weergegeven’’

De aansluitpunten voor de keuken worden standaard opgeleverd, via de projectshowroom heeft u de mogelijkheid uw keuken geheel naar 
eigen wens samen te stellen. De getoonde keuken is indicatief weergegeven. 

Bovenstaande sanitair en wandafwerking is indicatief weergegeven. 

(Hard)houten open trap van de 
begane grond naar de 1e verdieping.

Zwarte deur met glas in  
“industriele look” van de hal 
naar de living.

Sfeerreferenties
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Duurzaamheid

Driedubbelglas 
Alle woningen en apparte-

menten worden voorzien 

van driedubbel glas, dit 

zorgt onder andere voor  een 

goed geïsoleerde woning.

Warmtepomp
Alle woningen en appartementen worden voorzien 

van een eigen warmtepomp met een binnen en een 

buitenunit om aan de nieuwe BENG eis te kunnen 

voldoen. Hiermee houdt u uw woning in de winter 

warm en in de zomer koel met topkoeling.

Warmteterugwinning (WTW) 
ventilatie
Alle woningen en appartementen zijn 

voorzien van ventilatievoorzieningen waar 

de ingeblazen lucht wordt verwarmd met 

de warme afgezogen lucht. 

LTV vloerverwarming
Alle woningen en appartementen worden voorzien van  

vloerverwarming.  Hierdoor verbruikt u niet alleen minder 

energie, maar wordt ook nog eens het comfort binnen 

verhoogt en verliest u geen ruimte aan radiatoren.

PV-panelen
Alle grondgebonden woningen worden voorzien 

van PV-panelen voor de opwekking van energie.

Elektrische auto
Diverse woningen met 

parkeren op eigen terrein 

worden voorzien van een 

loze leiding bij de parkeer-

plaats zodoende een  

elektrische laadpaal 

geplaatst kan worden.
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Voordelen nieuwbouw  
t.o.v. bestaande bouw

Naast de vrij op naam koopsom van de nieuwbouwwoningen 

in Reijsendaal zijn er nog tal van voordelen ten opzichte van 

bestaande bouw.

Een aantal voordelen op een rij:

• Woningborg garandeert minimaal 6 jaar garantie en zelfs 10 jaar op ernstige gebreken.

•  Voldoet aan de huidige wettelijke eisen van comfortabel wonen (zoals hoge isolatie eisen).

• Beglazing bestaat uit driedubbelglas.

• Gebruik van duurzame en kwalitatieve materialen.

• Een woonomgeving ingericht volgens de modernste inzichten op het gebied van leefbaarheid.

• Keuze uit verschillende opties.

• Geen koopsom met ‘kosten koper’ maar vrij op naam.

• Lagere energiekosten.

• Lage hypotheekrente.

• De eerste 5 jaar nauwelijks onderhoudskosten.

• Een eigentijdse architectuur die over 30 jaar nog steeds courant is.

• Betere toekomstwaarde.

• Volledig gasloos, dus geen nadeel van hoge gasprijzen.

• Moderne verwarming.

• Warmteterugwinning ventilatie met fijnstoffilter.

• Eigen warmtepomp (geen lease).

• Vloerverwarming met topkoeling.
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aansluitmogelijkheid aangebracht. De aansluitkosten voor de betreffende 

nutsvoorzieningen zijn in de koop-/aannemingssom inbegrepen, 

met uitzondering van de abonnements- en aansluitkosten voor de 

telefoon/CAI en eventuele administratiekosten of entreekosten die de 

nutsbedrijven aan de consument doorberekenen. 

Park 16Hoven is voorzien van glasvezel kabels.

Met het oog op de aanvraag voor water en elektra verstrekken wij u 

tijdig de hiervoor benodigde informatie, om zelf de aanvraag richting de 

energieleverende bedrijven te verzorgen.  Eventuele overdrachtskosten 

en entreegelden voor de leveringscontracten dienen door de koper te 

worden voldaan.

Koopovereenkomst en aannemingsovereenkomst

Met het ondertekenen van deze overeenkomsten verplicht u zich 

tot het betalen van de koopprijs, terwijl de bouwondernemer zich 

door medeondertekening verplicht tot het bouwen van de woning/

het appartement. Nadat de overeenkomsten door koper en verkoper 

zijn ondertekend, ontvangt u hiervan een kopie. De originele stukken 

worden naar de notaris gezonden, die dan de notariële akte van de 

eigendomsoverdracht kan opmaken. 

Wat betekent Woningborg-garantie voor u?

Als u een woning/appartement met Woningborg-garantie koopt, 

betekent dat onder meer het volgende:

•  Met de aanmelding van het bouwplan en afgifte van het 

Woningborg-waarborgcertificaat verplichten wij ons tot garantie op 

de kwaliteit van de woning/het appartement. 

•  De tekst van de koop-/aannemingsovereenkomst is overeenkomstig 

het model van de naamloze vennootschap Woningborg N.V., 

gevestigd te Gouda. Dat biedt de zekerheid dat de afspraken tussen 

de bouwondernemer als verkoper en u als koper duidelijk zijn 

vastgelegd.

•  De verkoopdocumentatie (verkooptekeningen en technische 

omschrijving) is samengesteld volgens de richtlijnen van Woningborg.

•  Bij het tekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst ontvangt 

u het door Woningborg uitgegeven boekje ‘Woningborg Garantie-  

en waarborgregeling 2021’, waarin u nog gedetailleerder alle 

bijzonderheden over de Woningborg-garantie kunt vinden (o.a. ook 

over oplevering en gereedmelding). Dit boekje is voor u erg belangrijk 

en het verdient aanbeveling om het grondig door te lezen.

•  U blijft nooit met een half afgebouwde woning/appartement 

zitten wanneer er tijdens de bouw iets mis mocht gaan met de 

bouwondernemer.  Door bemiddeling van Woningborg wordt uw 

woning/appartement door een ander afgebouwd, terwijl de schade 

tot een bepaald maximum door Woningborg wordt gedragen.

• De aannemer is aangesloten bij Woningborg N.V. te Gouda.

Voorrang Woningborg-garantiebepalingen

Ongeacht hetgeen in de technische omschrijving is bepaald, gelden 

onverkort de door Woningborg gehanteerde en voorgeschreven 

regelingen, reglementen en standaardvoorwaarden. In geval enige 

bepaling in de technische omschrijving daarmee onverenigbaar 

c.q. nadeliger mocht zijn voor de verkrijger, prevaleren steeds de 

bovengenoemde bepalingen van Woningborg.

Nutsvoorzieningen

De woningen worden aangesloten op de nutsvoorzieningen, zoals water 

en  elektra. Voor CAI en telefoon wordt in de woonkamer een bedrade 

Verkoopinformatie

Indien u de beslissing heeft genomen tot aankoop van een eigen woning/appartement wordt u 

geconfronteerd met onderwerpen waarmee u normaliter niet of nauwelijks te maken zult hebben. Wij 

zullen dan ook proberen u in deze brochure over deze onderwerpen wat meer helderheid te verschaffen.
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Luxe en ruim wonen in 
een groene omgeving

Wat en wanneer u moet gaan betalen

De koop-/aannemingssom wordt u gedeclareerd in termijnen, het 

aannemingsgedeelte naar rato van de voortgang van de bouw. De 

termijnregeling is in de koop-/aannemingsovereenkomst vermeld. De 

koop-/aannemingsovereenkomst geeft aan dat u, tot de datum van 

notarieel transport onder vergoeding van rente, recht heeft op uitstel 

van betaling. Maar voor vervallen bouwtermijnen ontvangt u inmiddels 

wel de termijnnota’s. Op de datum van notarieel transport moet u deze 

termijnen en de daarover verschuldigde uitstelrente voldoen. Na het 

notarieel transport ontvangt u, telkens wanneer de bouw weer zover is 

gevorderd, een volgende termijnnota.

Deze nota’s moet u uiterlijk binnen 14 dagen na dagtekening voldoen. 

Na de ondertekening van de koop-/aannemingsovereenkomst wacht 

u af tot u een factuur ontvangt, waarop de reeds vervallen termijnen in 

rekening zijn gebracht.

• Indien u over ‘eigen geld’ beschikt, betaalt u de factuur.

•  Heeft u geen ‘eigen geld’ en is ook de hypotheekakte nog niet 

gepasseerd, dan betaalt u nog niet. U heeft dan automatisch uitstel 

van betaling, zoals dat ook in de koop-/aannemingsovereenkomst 

staat. Over de verschuldigde, maar niet betaalde termijnen wordt 

de overeengekomen rente berekend, die later bij de notariële 

eigendomsoverdracht met u wordt verrekend.

Telkens wanneer de bouw weer zover is gevorderd dat één van de 

termijnen is vervallen, ontvangt u een verzoek tot betaling. Het origineel 

zendt u zo spoedig mogelijk - voorzien van uw handtekening - naar uw 

geldgever, die voor de betaling zorgdraagt zodra de eigendomsoverdracht 

heeft plaatsgevonden. Vanaf de transportdatum betaalt u hypotheekrente 

tijdens de bouw. Deze is in het algemeen opgebouwd uit de rente die 

u betaalt over het volledige hypotheekbedrag, met daarop eventueel 

in mindering te brengen de te ontvangen rente over het nog in depot 

staande bedrag. Voor eventueel door u opgedragen meerwerk geldt de 

betalingsregeling volgens de Woningborg-garantiebepalingen, zoals ook 

in de koop-/aannemingsovereenkomst is opgenomen.

Eigendomsoverdracht

Deze geschiedt door middel van de zogenaamde Akte van levering bij de 

notaris. In de koop-/aannemingsovereenkomst wordt de uiterste datum 

van transport vermeld. Voor de datum van notarieel transport zendt de 

notaris u een rekening waarop het totale - op de datum verschuldigde - 

bedrag is aangegeven. Dit is inclusief bijkomende kosten, zoals:

•  de (bouw)rente over de vervallen maar niet betaalde termijnen tot de 

transportdatum;

• de notariskosten voor het opmaken van de hypotheekakte;

• de afsluitprovisie van de hypotheek.
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Koopsom vrij op naam (V.O.N.)

De koopsom van de woning/het appartement is vrij op naam,  

dat wil zeggen dat de volgende kosten hierin zijn begrepen: 

• koopsom grond;

• bouwkosten, exclusief meerwerken;

• eventuele stijging van loon- en materiaalkosten;

• aansluitkosten voor elektriciteit, water en riolering;

•  een bedraad aansluitpunt voor de centrale antenne en een loze 

leiding tbv naderhand te realiseren aansluiting telefoon;

•  honoraria van architect, makelaar, bouwfysische adviseurs,  

constructeur en dergelijke;

• notariële en kadastrale overdrachtskosten;

• de bouwleges, exclusief meerwerken;

•  BTW (thans 21%, eventuele wijzigingen worden conform de wettelijke   

voorschriften doorberekend).

De kosten welke niet in de koopsom zijn begrepen, zijn:

• de kosten voor een eventuele hypothecaire lening;

•  de grond- en bouwrente na peildatum of vervaldatum, volgens de 

koop-/aannemingsovereenkomst;

•  kosten van leveringscontracten ten behoeve van de centrale antenne 

en van de telefoon en internet;

• eventuele meer- en minderwerken.

Grond

De woningen/appartementengebouwen worden gebouwd op grond 

die aan de desbetreffende kopers in (gezamenlijk) eigendom zal  

worden overgedragen.

Oplevering/sleuteloverhandiging

Minimaal drie weken voor de oplevering worden de kopers schriftelijk 

op de hoogte gesteld van de definitieve datum en het tijdstip van 

oplevering van het privégedeelte. De woning/het appartement wordt 

bezemschoon opgeleverd, behalve het sanitair, de tegelwerken en de 

glasruiten; deze worden schoon opgeleverd. Inmiddels heeft u dan de 

eindafrekening ontvangen. Als u aan al uw financiële verplichtingen 

heeft voldaan en de akte van transport van de woning/het appartement 

en de eventuele hypotheekakte is getekend, ontvangt u de sleutels 

van uw woning/appartement. Het in ontvangst nemen van de sleutels 

betekent voor ons dat de woning/het appartement aan u is opgeleverd.

Indien uw hypotheekofferte afloopt doordat de eigendomsoverdracht later 

plaatsvindt dan de geldigheidsduur van de hypotheekofferte, dient u voor 

eigen rekening de offerte te verlengen of een andere offerte aan te vragen. 

Eventuele extra kosten als bijvoorbeeld verlengingskosten en een stijgend 

rentepercentage dient u zelf met uw hypotheekverstrekker te verrekenen.

Verzekering

Tijdens de bouw tot en met de datum van oplevering zijn alle 

woningen/appartementen door de verkoper verzekerd tegen risico’s van 

brand- en stormschade. Vanaf de datum van oplevering dient u hierin 

zelf te voorzien.

Prijswijzigingen

De met u in de koop-/aannemingsovereenkomst overeengekomen 

totale koopsom staat vast met uitzondering van wijzigingen in het 

BTW-tarief. Wijzigingen in loon- en materiaalkosten tijdens de bouw 

worden dus niet doorberekend.

Verkoopinformatie

Statig wonen op het 
Gouden Randje van 
Park 16Hoven
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Garantie op technische gebreken na oplevering

De procedures en garantienormen/-termijnen zijn omschreven in de 

Woningborg brochure ‘Woningborg Garantie- en waarborgregeling 2021’; 

tevens is in deze brochure een standaardformulier opgenomen voor een 

‘Verzoek tot herstel van geconstateerde gebreken’.

Voor de Bouwgarantieverzekering wordt verwezen naar de 

verzekeringsvoorwaarden en de polis.

Enkele aandachtspunten:

• de klacht moet direct na constatering worden gemeld;

• dien de klacht schriftelijk in bij de ondernemer;

•  u dient de ondernemer altijd in de gelegenheid te stellen om het 

garantiegebrek te herstellen;

•  door u gemaakte kosten kunnen zonder vooroverleg met de 

ondernemer in principe niet worden verhaald, tenzij er sprake is van 

een noodsituatie.

Niet onder de Woningborg Garantie- en waarborgregeling 2021 vallen 

voorzieningen buiten de woning/het appartement, voorzieningen van 

niet-bouwkundige aard en/of voorzieningen welke niet onder 

verantwoording van de ondernemer zijn aangebracht, zoals:

• beplantingen (hagen e.d.);

• hekwerken;

• energielevering door derden;

• weg/bestrating/paden/parkeerplaatsen.

Werkzaamheden direct na oplevering

Veelal is er sprake van een vochtig klimaat in de woning/het 

appartement (bouwvocht); hiervoor is het noodzakelijk veelvuldig te 

ventileren en de verwarming niet te ‘hoog’ in te stellen. Dit beperkt ook 

het verschijnsel van de meer dan normale verkleuring van het spuitwerk 

en het optreden van krimpscheuren door uittredend bouwvocht.

Ook het aanbrengen van diverse vloer- en wandafwerkingen direct 

na oplevering kunnen tot vervelende schades leiden, doordat er 

bouwvocht ‘opgesloten’ wordt.

Veelal kunt u de ondernemer niet verantwoordelijk stellen voor  

deze schade. 

Opschortingsrecht (5% opleveringsregeling)

De woningen/appartementen worden opgeleverd volgens eisen 

en richtlijnen van Woningborg. Een belangrijk punt hierbij is het 

opschortingsrecht (zogenaamde 5%-regeling), welke bij het tekenen 

van de koop-/ aannemingsovereenkomst van toepassing is verklaard. 

Deze regeling geeft de koper extra zekerheid om de bij de oplevering 

geconstateerde gebreken snel verholpen te krijgen.

Als koper van een nieuwbouwwoning/appartement heeft u het recht 

gebruik te maken van dit opschortingsrecht. Deze regeling betekent in 

het kort dat door de ondernemer bij de notaris een bankgarantie wordt 

afgegeven voor ten hoogste 5% van de aanneemsom, zijnde de helft van 
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het recht voor op of aan de opstallen de naar zijn oordeel noodzakelijke 

architectonische of technische wijzigingen alsmede wijzigingen in de 

materialen en afwerkingen aan te brengen. 

•  Bedoelde eventuele wijzigingen zullen echter geen afbreuk doen 

aan de waarde van de woning/het appartementengebouw en geven 

geen aanleiding tot enige verrekening met de koper.

•  Alle informatie in de brochure over het plan wordt u gegeven onder 

het voorbehoud goedkeuring door Bouw- en woningtoezicht evenals 

de nutsbedrijven en Woningborg.

• Geringe maatafwijkingen worden voorbehouden.

•  De situatietekening is indicatief en kan op onderdelen afwijken van 

de werkelijkheid.

•  Ten aanzien van afwijkingen in de perceelgrootte kunnen wij geen 

aansprakelijkheid aanvaarden.

•  De eventueel op de tekeningen aangegeven apparatuur dient 

uitsluitend om u een indruk te geven van de beschikbare ruimte.

• De op tekening ingeschreven maten zijn circa-maten.

•  Ten tijde van het drukken van de brochure was het ontwerp van de 

installatie nog niet definitief. De capaciteit van de installaties ligt al 

wel vast in het algemene deel van de technische omschrijving. Echter 

de positie en afmeting van de E radiator in de badkamer, PV panelen, 

de afvoerroosters van de mechanische ventilatie en de exacte plaats 

van de wandcontactdozen, lichtschakelaars en lichtpunten op de 

contracttekeningen zijn indicatief, niet maatgevend. 

•  De in deze brochure opgenomen artist impressions, gevelbeelden 

en situatieschetsen zijn bedoeld om een indruk te geven van de 

toekomstige situatie en pretenderen geenszins een exacte weergave 

te zijn van het uiteindelijke product; hieraan kunnen geen rechten 

worden ontleend.

•  De in de brochure weergegeven inrichting van het terrein is 

bedoeld om een beeld te geven van de potenties van het terrein. 

Straatmeubilair en beplanting zijn niet inbegrepen in de uiteindelijke 

afwerking.

•  Informatie met betrekking tot de inrichting van het openbaar gebied, 

waaronder straatverlichting, parkeerplaatsen, bomen, ondergrondse 

vuilcontainers, waterpartijen en dergelijke, zijn ons (in concept) door 

de gemeente Rotterdam  ter hand gesteld en waar mogelijk op de 

situatietekening en artist impressions weergegeven. 

de laatste termijn van de aanneemsom, tot extra zekerheid dat, ondanks de 

voortdurende kwaliteitscontrole, de eventuele tekortkomingen die u bij de 

oplevering constateert zo spoedig mogelijk worden verholpen. De bankga-

rantie valt vrij nadat 3 maanden zijn verstreken na het tijdstip van opleve-

ring van uw woning/privégedeelte appartement, tenzij u voortijdig aan de 

notaris kenbaar maakt dat u het vrijvallen van de bankgarantie wil blijven 

opschorten (opschortingsrecht). Dit opschortingsrecht heeft u alleen indien 

er tegen het eind van de 3-maandstermijn (nog) gebreken bestaan.

Plattegronden

De in deze brochure opgenomen sfeerplattegronden zijn kenmerkend 

getekend. Dit om u een idee te geven over de indeling van het betref-

fende woningtype. De verkooptekeningen (1:50) zijn meer in detail 

uitgewerkt en zijn dus leidend voor het eindresultaat. 

De kleine lettertjes groot geschreven

Omdat bij het bouwen van een woning/appartementengebouw nog 

veel ambachtelijk werk plaatsvindt, behoudt de bouwondernemer zich 

Luxe en ruim wonen in 
een groene omgeving

Verkoopinformatie
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Wijzigingen hierop vallen buiten de invloedsfeer van de verkopende 

partij en derhalve aanvaarden wij geen aansprakelijkheid indien het 

daadwerkelijk gerealiseerde openbaar gebied afwijkt van de informatie 

in de brochure.

Vereniging van Eigenaren

De kopers van een appartement zijn van rechtswege lid van de 

‘Vereniging van Eigenaren’ (VvE), de gezamenlijke eigenaren van het 

complex. Zo’n vereniging moet minimaal één keer per jaar vergaderen. 

Tijdens die vergaderingen worden diverse belangrijke beslissingen 

genomen, bijvoorbeeld over maatregelen voor het onderhoud van het 

gebouw, de onderhoudskosten, het opstellen van een huishoudelijk 

reglement voor het gebruik van de algemene ruimten e.d.. Als 

appartementseigenaar hoeft u geen opstalverzekering af te sluiten voor 

uw woning: de VvE sluit een opstalverzekering voor het gebouw af, 

waarvan de premie in de bijdrage voor de VvE wordt doorberekend.

 

 De akte van splitsing

De appartementsrechten ontstaan op basis van de akte van splitsing. 

In die akte worden de onderlinge belangen van de eigenaren geregeld, 

voor zover dat nodig is. Elk appartementsrecht wordt in de akte van split-

sing aangeduid met het complexnummer van het hele gebouw plus het 

cijfer van het betreffende appartementsrecht. Het complexnummer van 

het gebouw wordt vastgesteld door het kadaster, dat eerst het perceel 

grond opmeet. De grenzen van het terrein worden nauwkeurig bepaald. 

Deze grenzen kunnen worden aangewezen als de bouw van het 

complex al in een vergevorderd stadium is. De splitsingsakte kan worden 

gemaakt als de grenzen bepaald zijn. U kunt naar de notaris voor de 

overdracht van uw woning als de splitsingsakte klaar is. Tot het moment 

van de notariële overdracht bent u rente verschuldigd. Die rente wordt 

door de notaris verrekend. Het is dus raadzaam om er rekening mee 

te houden in de financiering van uw appartement. Als alles rond is, 

ontvangt u een uitnodiging van de notaris. U krijgt dan de akte van split-

sing in appartementsrechten en een exemplaar van het modelreglement 

dat geldt voor het complex waarvan u mede-eigenaar wordt.
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Gevelaanzichten
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antraciet rood bruin bruin antracietbruin rood bruin antraciet roodmokka
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rood rood roodantraciet antraciet antraciet antracietbruin bruin bruin bruin bruin bruin
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antracietantraciet bruin rood roodbruin
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 t/m 14

rood mokka
15 t/m 1811 12 13 14

Van der Duijn van Maasdamweg fase 1

Van der Duijn van Maasdamweg fase 2

veranda woningen

kop Van der Duijn van Maasdamweg
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11 t/m 1409         1007         0805         0603         0401         02

11      12      13      14 15 t/m 18

Bouwnr.

Bouwnr.

Veranda 2-onder-1-kap woningen
Entreevilla 4-onder-1 
-kap woningen

Entreevilla 4-onder-1-kap woningen Parklane appartementen

Kop Van der Duijn van Maasdamweg

Ada Lovelacestraat

De verschillende kleuren metselwerk, zoals aangegeven op het overzicht van de gevelaanzichten, variëren.
Deze kleuren metselwerk zijn te zien bij het verkooppunt.  

antraciet variantrode variant rode variantbruine variantantraciet variantbruine variant
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19      20      21      22 23       24        25      26        27        28      29       30       15 t/m 18Bouwnr.

Parklane appartementen Laanvilla 4-onder-1-kap woningen / 3-onder-1-kap woningen / 2-onder-1-kap woningen

Van der Duijn van Maasdamweg

bruine variantbruine variantrode variantantraciet variantmokka

mokkarode variant
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