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Ontwikkeling en realisatieVerkoopmakelaar

Vind ons op Facebook
Vechts Wonen

Wonen in het centrum van Maarssen met het adembenemende uitzicht op de Vecht, de sloep aan de steiger, auto 
voor de deur parkeren en optimaal genieten van een adembenemend uitzicht en privacy, dat is Vechts Wonen.
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“Het ontwerp voor de herenhuizen is gebaseerd op 
een typisch negentiende eeuws industrieel complex. 

Met name langs kanalen en rivieren zoals de Vecht kwamen 
dergelijke complexen veelvuldig voor”

VECHTSWONEN.NL
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Op de Binnenweg (18 - 20) aan de Vecht is ruimte voor de realisatie van het bijzondere 

project Vechts Wonen. In Maarssen-Dorp, een sfeervolle woonomgeving, worden 8 

unieke herenhuizen gebouwd. 

Een bijzonder project op een bijzondere plek. Vechts Wonen betekent wonen in de 

dorpskern van Maarssen, direct aan de Vecht. Maarssen-Dorp zit vol met leuke winkels, 

gezellige restaurants en terrassen en ligt nabij Utrecht. Naar het centrum van Utrecht is 

het slechts 20 minuten fietsen.

De circa acht meter diepe tuinen van de woningen liggen direct aan de rivier de Vecht. 

Zo heeft u vanuit uw achtertuin een adembenemend uitzicht op de Vecht. De voorzijden 

van de woningen grenzen aan de oude Binnenweg. De Binnenweg is gelegen in het 

centrum van Maarssen. 

Deze oude straat beschikt over een aantal bijzondere monumentale panden en ligt  

parallel aan de Vecht. Daar is voldoende ruimte voor het realiseren van twee parkeer-

plaatsen per woning, wel zo gemakkelijk.

Wonen aan het water
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Vechts Wonen
In Maarssen-Dorp worden 8 unieke herenhuizen gebouwd, gelegen direct aan de Vecht. U heeft hier de mogelijkheid voor het  

realiseren van een aanlegsteiger. Het ontwerp voor de herenhuizen is gebaseerd op een typisch negentiende eeuws industrieel 

complex. Met name langs kanalen en rivieren zoals de Vecht kwamen dergelijke complexen veelvuldig voor. Kenmerkend voor 

deze woningen is de grote architectonische diversiteit, waarbij de kappen en daklijsten in verschillende uitvoeringen een belang-

rijke rol spelen. 

In het project Vechts Wonen is daardoor een grote verscheidenheid en individualiteit ontstaat. Het verspringen van de gevels  

versterkt dit. De hoge plafonds en de prachtige raampartijen in de gevels geven de herenhuizen een sfeervol industrieel karakter. 

Daarbij zijn de woningen ruim van opzet met niveauverschillen in de plattegrond(en). 

Bijzondere indeling 

De woonkamer en de keuken hebben een verschillende hoogte. Hierdoor ontstaat een plafondhoogte van maar liefst 3.49 m1 

hoog. De entree van de woningen ligt op gelijke hoogte als de woonkamer en via een trap in de woonkamer wordt de keuken 

bereikt. De verdiepingen zijn bereikbaar via een trap in de keuken. 

Er zijn vier typen woningen:

• HERENHUYS,  bouwnummer 1 & 2

• SPINNAKER,  bouwnummer 3

• VEGHTER, bouwnummer 4, 5, 6

• PAKHUYS, bouwnummer 7 & 8

• VRIJ WONEN DIRECT AAN DE VECHT. 
• MOGELIJKHEID VOOR EEN AANLEGPLAATS.
• VOLOP WOONCOMFORT IN EEN HOOGWAARDIGE WOONOMGEVING .
• VOLDOENDE PARKEERGELEGENHEID VOOR DE WONING.
• EXTRA 3E VERDIEPING MOGELIJK BIJ BNR. 3, 4, 5 EN 6.
• DORPSKERN EN VOORZIENINGEN BINNEN HANDBEREIK.
• CENTRAAL IN DE RANDSTAD.
• NAAR HET CENTRUM VAN UTRECHT IS HET SLECHTS 20 MINUTEN FIETSEN.
• HOOGWAARDIGE ARCHITECTUUR EN MATERIALEN. 
• DUURZAME WONINGEN, STANDAARD VOORZIEN VAN ZONNEPANELEN.
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Het plan
Er zijn vier typen woningen binnen het plan Vechts Wonen:

 Herenhuys (1 en 2)   Spinnaker (3)   Veghter (4 t/m 6)   Pakhuys (7 en 8)
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"Vecht's wonen" te Maarssen Situatie

30-03-2015
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Woningen
Inclusief complete badkamer

De woningen worden opgeleverd met een complete badkamer. Hierin vindt u standaard een douche, toilet, was-

tafel en mooi tegelwerk. Er is gekozen voor de klassieke witte Villeroy & Boch sanitairlijn met kranen van Grohe. 

U kunt overigens ook uw persoonlijke badkamerwensen zelf invullen in overleg met onze koperbegeleiding.

De keuken laten wij graag aan u over 

De keuze voor een keuken is heel persoonlijk. De woningen worden voorzien van standaard aansluitpunten, maar 

geleverd zonder keuken. De woningen bieden ruimte voor verschillende keukenindelingen. Uitbreiding en aanpas-

sing van de keukeninstallatie is mogelijk. U kunt de indeling en het uiterlijk van uw keuken dus geheel op uw  

persoonlijke smaak afstemmen.

Een lage energierekening

De woningen worden opgeleverd met een energieverbruik dat tenminste overeenkomt met energielabel A. Uw 

woning is dus energiezuinig en dat is positief voor uw energierekening. Daarnaast worden de woningen standaard 

voorzien van zonnepanelen op het dak. Zo draagt u bij aan een beter klimaat en een beter milieu. Het is mogelijk 

om uw woning stapsgewijs nog energiezuiniger te maken.

Wij staan voor kwaliteit

Voor de bouw van de woningen wordt gebruikgemaakt van kwalitatief hoogwaardige en duurzame materialen. 

Aan de buitenzijde ziet u dat direct aan de fraaie gevelstenen, de dakgoten, fraaie kozijnen en de mooie kerami-

sche dakpannen. De woningen worden gebouwd onder Woningborg Garantie. Dit biedt u nog meer zekerheid. 

Voor meer informatie hierover kunt u een kijkje nemen op www.woningborggroep.nl

Wat betekent een nieuwbouwwoning verder voor u?

U bent de eerste bewoner van het woning en dat is best bijzonder en biedt veel voordelen. Alle mogelijkheden 

liggen nog open en u kunt het geheel inrichten en aanpassen naar uw smaak. De woning is fris, alles is nieuw en 

u voelt zich meteen thuis. Omdat u een nieuwbouwwoning koopt, hoeft u de eerste vijf jaar nauwelijks onderhoud 

te plegen. Dit merkt u in uw portemonnee. Daarnaast voldoet de woning aan de nieuwste eisen van het bouwbe-

sluit. Dit betekent voor u: mooie hoge plafonds en standaard hoge deuren. 
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HERENHUYS

De achtertuin van de woning ligt direct aan de Vecht. De 

voortuin biedt ruimte voor 2 privéparkeerplaatsen. Door de 

ruime opzet van het plan bevindt zich voor uw woning een 

trottoir met toegang tot de kelder.

De fraaie architectuur uit zich in de vormgeving van deze  

bijzondere herenhuizen aan de Vecht. Ook aan de details is 

veel aandacht besteed, zoals: mooie grote kozijnen met 

openslaande deuren in de gevel, de dakafwerking, stijlvol  

afgewerkte ramen en deuren en natuurlijk de riante maat- 

voering van de woningen. Een prachtige stijl die niet alleen 

heel mooi oogt, maar ook veel wooncomfort biedt. Zo  

hebben de standaard woningen een bruikbaar woonopperv-

lak van maar liefst 164 m² exclusief de ondergelegen kelder/

berging.

De woning wordt voorzien van een kelder (berging) die met 

een buitentrap bereikbaar is. Door de kelder half verdiept 

onder de woning te plaatsen ontstaat in de woning een split-

level op de begane grond. Dit houdt in dat de keukenvloer 

hoger ligt dan de woonkamer. Als uitgangspunt is de netto 

vrije hoogte van de keuken op 2,6 m¹ gesteld. Hierdoor is het 

plafond van de woonkamer extra hoog (3,49 m1), waardoor 

deze een nog royalere uitstraling krijgt.

De woning is voorzien van een woonkamer annex keuken 

met splitlevel, 3 slaapkamers en grote badkamer op de eerste 

verdieping en een ruime zolder. De zolder is ingedeeld met 

een afgesloten technische ruimte en 2 ruime kamers, maar 

kan ook naar wens worden ingedeeld. Verder zijn er nog veel 

meer indelingsmogelijkheden. Zo kunt u er bijvoorbeeld voor 

kiezen om de kelderruimte ook van binnenuit bereikbaar te 

maken, een separaat toilet op de 1e verdieping en een bad-

kamer op de 2e verdieping te maken.

Of wat dacht u van 2 ruime slaapkamer i.p.v. 3 op de 1e  

verdieping? Het is allemaal mogelijk. 

Bouwnummers: 1 & 2, achtertuin aan het water

HERENHUYS
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• ENTREE MET METERKAST EN TOILET.

• GARDEROBE.

• WOONKEUKEN AAN VOORZIJDE (SPLITLEVEL).

• RUIME LIVING MET LICHTE WOONKAMER AAN TUINZIJDE 

 MET EXTRA HOOG PLAFOND EN VEEL GLAS.

• STANDAARD GLAZEN PUI MET GEÏNTEGREERDE 

 OPENSLAANDE DEUREN NAAR DE TUIN.

• MOOIE ACHTERTUIN DIRECT AAN HET WATER.

Herenhuys
• EEN RUIME OVERLOOP.

• DRIE LICHTE SLAAPKAMERS, WAARVAN ÉÉN EXTRA 

 RUIME HOOFDSLAAPKAMER.

• RUIME BADKAMER IN HET MIDDEN VOORZIEN VAN 

 ALLE BENODIGDHEDEN.

SFEERIMPRESSIE KEUKEN
Begane grond Kelder 1616

Herenhuys

Eerste verdieping

• VAN BUITEN BEREIKBAAR 

 MET BETONTRAP VOORZIEN 

 VAN FIETSGOOT.

• RUIME BERGRUIMTE

15



SFEERIMPRESSIE WOONKAMER
18

• TWEE RUIME (SLAAP)KAMERS OP DE 2DE VERDIEPING. 

• TECHNISCHE RUIMTE MET OPSTELLING 

 INSTALLATIES EN OPSTELPLAATS VOOR WASMACHINE. 

Herenhuys Uitgebreide optiemogelijkheden

• UITBOUW VAN DE ACHTERGEVEL .

• HET WISSELEN VAN DE KEUKEN EN WOONKAMER.

• KELDER VANUIT BINNEN BEREIKBAAR (ALTERNATIEVE PLATTEGROND 

 T.P.V. ENTREE).

• SEPARAAT TOILET OP DE 1E VERDIEPING.

• BERGKAST OP 1E VERDIEPING.

• EXTRA RAMEN IN DE KOPGEVEL BIJ BOUWNR 1.

• HET SAMENVOEGEN VAN SLAAPKAMERS OP DE 1E VERDIEPING.

• HET CREËREN VAN EXTRA (SLAAP)KAMERS OP DE 2E VERDIEPING.

• EXTRA GROTE DAKRAMEN IN HET ACHTER DAKVLAK.

• EXTRA ZONNEPANELEN OP HET DAKVLAK.

Tweede verdieping17
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SPINNAKER

Deze woning is de eyecatcher van het plan en dat is 

ook wel direct zichtbaar door de vormgeving van deze 

bijzondere woning aan de Vecht. 

De achtertuin van de woning ligt direct aan de Vecht. 

De voortuin van de woning biedt ruimte voor 2 privé-

parkeerplaatsen. Door de ruime opzet van het plan 

bevindt zich voor uw woning een trottoir met toegang 

tot de kelder. 

De vormgeving en materialisatie van deze woning is 

duidelijk anders. Dat maakt deze woning heel spe-

ciaal. De mooie grote kozijnen hebben openslaande 

deuren aan de gevel, omringd met een metaalcon-

structie met ertussen donker gekleurde geveldelen. 

De woning is een meter naar voren geplaatst. Hier-

door is de woning niet alleen een echte eyecatcher, 

maar beschikt deze ook over een diepere tuin. Daar-

naast is de ruime maatvoering (binnen) ook een 

duidelijk kenmerk van deze woning. Er ontstaan 3 

volledige verdiepingen met veel ruimte en wooncom-

fort. Deze woning heeft een standaard bruikbaar 

woonoppervlak van maar liefst 174 m².

De woning wordt voorzien van een kelder (berging) die 

met een buitentrap bereikbaar is. Door de kelder half-

verdiept onder de woning te plaatsen ontstaat in de 

woning een splitlevel op de begane grond. Dit houdt in 

dat de keukenvloer hoger ligt dan de woonkamer. Als 

uitgangspunt is de netto vrije hoogte van de keuken 

op 2,6 m¹ gesteld. Hierdoor is het plafond van de 

woonkamer extra hoog geworden (3,49 m1), waar-

door de kamer een nog royalere uitstraling krijgt.

De woning is voorzien van een woonkamer annex 

keuken met splitlevel, 2 royale slaapkamers met een 

grote badkamer op de eerste verdieping en een ruime 

2e verdieping. De 2e verdieping is ingedeeld met een 

afgesloten technische ruimte en 2 ruime kamers. De 

2e verdieping kan ook naar wens anders worden in-

gedeeld. Maar er is nog veel meer mogelijk. Zo kunt u 

bijvoorbeeld ervoor kiezen om de kelderruimte ook 

van binnenuit bereikbaar te maken, een separaat toilet 

of berging op de 1e verdieping te creëren of een bad-

kamer op de 2e verdieping maken. 

Of wat dacht u van een 3e slaapkamer op de 1e ver-

dieping? Het is zelfs mogelijk om een 3e verdieping op 

de woning te (laten) plaatsen voor nog meer ruimte. 

Ook deze verdieping is vrij indeelbaar en volledig naar 

uw smaak in te delen. Zoals u al leest, deze woning 

kan aan al uw wensen voldoen.

Bouwnummers: 3, achtertuin aan het water

SPINNAKER
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Kelder

• VAN BUITEN BEREIKBAAR MET 

 BETONTRAP VOORZIEN VAN 

 FIETSGOOT.

• RUIME BERGRUIMTE.

• ENTREE MET METERKAST EN TOILET.

• GARDEROBE.

• WOONKEUKEN AAN VOORZIJDE (SPLITLEVEL).

• RUIME LIVING MET LICHTE WOONKAMER AAN TUINZIJDE MET 

 EXTRA HOOG PLAFOND EN VEEL GLAS.

• STANDAARD GLAZEN PUI MET GEÏNTEGREERDE OPENSLAANDE 

 DEUREN NAAR DE TUIN.

• MOOIE ACHTERTUIN DIRECT AAN HET WATER.

Spinnaker
• EEN RUIME OVERLOOP.

• TWEE LICHTE SLAAPKAMERS, WAARVAN ÉÉN EXTRA RUIME 

 HOOFDSLAAPKAMER.

• RUIME BADKAMER IN HET MIDDEN VOORZIEN VAN ALLE 

 BENODIGDHEDEN.

Begane grond 2222

Spinnaker

Eerste verdieping
SFEERIMPRESSIE KEUKEN
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SFEERIMPRESSIE WOONKAMER
24

• TWEE RUIME SLAAPKAMERS OP DE 2DE VERDIEPING.

• TECHNISCHE RUIMTE MET OPSTELLING 

 INSTALLATIES EN OPSTELPLAATS VOOR WASMACHINE. 

Spinnaker Uitgebreide optiemogelijkheden

• UITBOUW VAN DE ACHTERGEVEL.

• HET WISSELEN VAN DE KEUKEN EN  WOONKAMER.

• KELDER VANUIT BINNEN BEREIKBAAR (ALTERNATIEVE PLATTEGROND 

 T.P.V. ENTREE).

• SEPARAAT TOILET OP DE 1E VERDIEPING.

• BERGKAST OP 1E VERDIEPING.

• HET CREËREN VAN EEN 3E (SLAAP)-KAMER OP DE 1E VERDIEPING.

• HET CREËREN VAN EEN 2E BADKAMER OP 2E OF 3E VERDIEPING.

• EEN EXTRA VERDIEPING BOVEN OP DE 2DE VERDIEPING PLAATSEN.

• EEN 3E VERDIEPING VOLLEDIG VRIJ IN TE DELEN.

• EXTRA ZONNEPANELEN OP HET DAKVLAK.

Tweede verdieping23
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VEGHTER

De achtertuin van de woning ligt direct aan de Vecht. 

De voortuin van de  woning biedt ruimte voor 2 privé-

parkeerplaatsen. Door de ruime opzet van het plan 

bevindt zich voor uw woning een trottoir met toegang 

tot de kelder.

Deze woning is ontworpen met een knipoog naar de 

uitstraling van een fabriekshal. Dit is zichtbaar in het 

ontwerp door de grote raampartijen. Daarnaast is 

gekozen voor grote dakoverstekken met een flauwe 

dakhelling, waardoor er een natuurlijke zonwering ont-

staat. Het dakoverstek wordt opgevangen door een 

mooi ontworpen opvangconstructie onder het dak. 

Aan het dak wordt een mooie halfronde mastgoot be-

vestigd die het regenwater opvangt en afvoert naar de 

hemelwaterafvoeren die aan de gevel zijn bevestigd.

De woning wordt voorzien van een kelder (berging) die 

met een buitentrap bereikbaar is. Door de kelder half-

verdiept onder de woning te plaatsen ontstaat in de 

woning een splitlevel op de begane grond. Dit houdt in 

dat de keukenvloer hoger ligt dan de woonkamer. Als 

uitgangspunt is de netto vrije hoogte van de keuken 

op 2,6 m¹ gesteld. Hierdoor is het plafond van de 

woonkamer extra hoog geworden (3,49 m1), waar-

door de kamer een nog royalere uitstraling krijgt.

De woning heeft een ruime maatvoering met 3 volle-

dige verdiepingen, die veel woonruimte en comfort 

biedt. Zo heeft de woning een bruikbaar woonopper-

vlak van maar liefst 174 m².

De woning is voorzien van een woonkamer annex 

keuken met splitlevel, 2 royale slaapkamers en een 

grote badkamer op de eerste verdieping en een ruime 

2e verdieping. De 2e verdieping is ingedeeld met een 

afgesloten technische ruimte en 2 ruime kamers. De 

2e verdieping kan ook naar wens anders worden in-

gedeeld. Maar er is nog veel meer mogelijk. Zo kunt u 

er bijvoorbeeld voor kiezen om de kelderruimte ook 

van binnenuit bereikbaar te maken, een separaat toilet 

of berging op de 1e verdieping te creëren en een bad-

kamer op de 2e verdieping maken. Of wat dacht u van 

een 3e slaapkamer op de 1e verdieping? Het is zelfs 

om een 3e verdieping op de woning te (laten) plaatsen 

voor nog meer ruimte. Ook deze verdieping is vrij in-

deelbaar en volledig naar uw smaak in te delen. Zoals 

u al merkt deze woning kan aan al u wensen voldoen.

Bouwnummers: 4, 5, 6 achtertuin aan het water

VEGHTER
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Kelder

• VAN BUITEN BEREIKBAAR MET 

 BETONTRAP VOORZIEN VAN 

 FIETSGOOT.

• RUIME BERGRUIMTE.

• ENTREE MET METERKAST EN TOILET.

• GARDEROBE.

• WOONKEUKEN AAN VOORZIJDE (SPLITLEVEL).

• RUIME LIVING MET LICHTE WOONKAMER AAN TUINZIJDE 

 MET EXTRA HOOG PLAFOND EN VEEL GLAS.

• STANDAARD GLAZEN PUI MET GEÏNTEGREERDE 

 OPENSLAANDE DEUREN NAAR DE TUIN.

• MOOIE ACHTERTUIN DIRECT AAN HET WATER.

Veghter
• EEN RUIME OVERLOOP.

• TWEE LICHTE SLAAPKAMERS, WAARVAN ÉÉN 

 EXTRA RUIME HOOFDSLAAPKAMER.

• RUIME BADKAMER IN HET MIDDEN VOORZIEN 

 VAN ALLE BENODIGDHEDEN.

Begane grond 2828

Veghter

Eerste verdieping27
SFEERIMPRESSIE WOONKAMER



SFEERIMPRESSIE WOONKAMER
30

• TWEE RUIME SLAAPKAMERS OP DE 2DE VERDIEPING.

• TECHNISCHE RUIMTE MET OPSTELLING INSTALLATIES 

 EN OPSTELPLAATS VOOR WASMACHINE. 

Veghter Uitgebreide optiemogelijkheden

• UITBOUW VAN DE ACHTERGEVEL.

• HET WISSELEN VAN DE KEUKEN EN  WOONKAMER.

• KELDER VANUIT BINNEN BEREIKBAAR (ALTERNATIEVE PLATTEGROND 

 T.P.V. ENTREE).

• SEPARAAT TOILET OP DE 1E VERDIEPING.

• BERGKAST OP 1E VERDIEPING.

• HET CREËREN VAN EEN 3E (SLAAP)-KAMER OP DE 1E VERDIEPING.

• HET CREËREN VAN EEN 2E BADKAMER OP 2E OF 3E VERDIEPING.

• EEN EXTRA VERDIEPING BOVEN OP DE 2DE VERDIEPING PLAATSEN.

• EEN 3E VERDIEPING VOLLEDIG VRIJ INDELEN.

• EXTRA ZONNEPANELEN OP HET DAKVLAK.

Tweede verdieping29
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PAKHUYS

De achtertuin van de woning ligt direct aan de Vecht. 

De voortuin van de woning biedt ruimte voor 2 privé-

parkeerplaatsen. Door de ruime opzet van het plan 

bevindt zich voor uw woning een trottoir met toegang 

tot de kelder.

De woning is ontworpen met een knipoog naar de  

uitstraling van een pakhuis, die vaak terug te zien is bij 

typisch negentiende eeuwse industriële complexen. 

De tuitgevel wordt gekenmerkt door de pakhuis- 

deuren die gecentreerd in de gevel zijn gepositioneerd. 

Deze deuren, waardoor vroeger de goederen naar 

binnen werden gebracht, zijn nu opgevuld met mooie 

dubbele naar binnen openslaande deuren met veel 

glas. Aan het dak komt een mooie halfronde mastgoot 

te hangen die het regenwater ophangt en afvoert naar 

de hemelwaterafvoeren die aan de gevel zijn beves-

tigd. Aan de achtergevel is gekozen voor een dubbele 

openslaande deur en 2 keer een kozijn dat tot de vloer 

loopt. 

De woning wordt voorzien van een kelder (berging) die 

met een buitentrap bereikbaar is. Door de kelder half 

verdiept onder de woning te plaatsen ontstaat in de 

woning een splitlevel op de begane grond. Dit houdt in 

dat de keukenvloer hoger ligt dan de woonkamer. Als 

uitgangspunt is de netto vrije hoogte van de keuken 

op 2,6m¹ gesteld. Hierdoor is het plafond van de 

woonkamer extra hoog geworden (3,49m1), waardoor 

de kamer een nog royalere uitstraling krijgt.

Deze woning heeft een ruime maatvoering met 3 volle-

dige verdiepingen, die veel woonruimte en comfort 

bieden. Zo heeft de woning een bruikbaar woonop-

pervlak van maar liefst 155m².

De woning is voorzien van een woonkamer annex 

keuken met splitlevel, 2 royale slaapkamers en een 

grote badkamer op de eerste verdieping en een ruime 

2e verdieping. De 2e verdieping is ingedeeld met een 

afgesloten technische ruimte en 2 ruime kamers. De 

2e verdieping kan ook naar wens anders worden in-

gedeeld. Maar er zijn er nog veel meer mogelijkheden. 

Zo kunt u bijvoorbeeld ervoor kiezen om de kelder-

ruimte ook van binnenuit bereikbaar te maken, een 

separaat toilet of berging op de 1e verdieping te 

creëren en een badkamer op de 2e verdieping te 

maken. Of wat dacht u van een 3e slaapkamer op de 

1e verdieping? Het behoort tot de mogelijkheden.

Bouwnummers: 7 & 8 achtertuin aan het water

PAKHUYS
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Kelder

• VAN BUITEN BEREIKBAAR MET 

 BETONTRAP VOORZIEN VAN 

 FIETSGOOT.

• RUIME BERGRUIMTE.

• ENTREE MET METERKAST EN TOILET.

• GARDEROBE.

• WOONKEUKEN AAN VOORZIJDE (SPLITLEVEL).

• RUIME LIVING MET LICHTE WOONKAMER AAN TUINZIJDE 

 MET EXTRA HOOG PLAFOND EN VEEL GLAS.

• STANDAARD GLAZEN PUI MET GEÏNTEGREERDE 

 OPENSLAANDE DEUREN NAAR DE TUIN.

• MOOIE ACHTERTUIN DIRECT AAN HET WATER.

Pakhuys
• EEN RUIME OVERLOOP.

• TWEE LICHTE SLAAPKAMERS, WAARVAN ÉÉN EXTRA 

 RUIME HOOFDSLAAPKAMER.

• RUIME BADKAMER IN HET MIDDEN VOORZIEN VAN 

 ALLE BENODIGDHEDEN.

Begane grond 3434

Pakhuys

Eerste verdieping33
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• 2 RUIME SLAAPKAMERS OP DE 2DE VERDIEPING.

• TECHNISCHE RUIMTE MET OPSTELLING INSTALLATIES 

 EN OPSTELPLAATS VOOR WASMACHINE. 

Pakhuys Uitgebreide optiemogelijkheden

• UITBOUW VAN DE ACHTERGEVEL.

• HET WISSELEN VAN DE KEUKEN EN WOONKAMER.

• KELDER VANUIT BINNEN BEREIKBAAR (ALTERNATIEVE PLATTEGROND 

 T.P.V. ENTREE).

• SEPARAAT TOILET OP DE 1E VERDIEPING.

• BERGKAST OP 1E VERDIEPING.

• HET CREËREN VAN EEN 3E (SLAAP)KAMER OP DE 1E VERDIEPING.

• EXTRA ZONNEPANELEN OP HET DAKVLAK.

Tweede verdieping35



Afwerkstaat woningen
RUIMTE MATERIAAL BOUWNR. KLEUR/BEWERKING

TERREININRICHTING

TERREINVERHARDING

oprit en opstelplaats 2 auto's 
(conform tekeningen)

betonnen staptegels alle grijs

pad naar voordeur (conform 
tekeningen)

betonnen staptegels alle grijs

beplanting haag (erfafscheiding ach-
terzijde)

alle -

EXTERIEUR WONING

GEVEL - METSELWERK

gevelmetselwerk baksteen 01-02 grijs/ bruin

metselwerk bij keldertrap baksteen 03 bruin

gevelmetselwerk baksteen 07, 08 bruin

gevelmetselwerk baksteen 04-06 grijs

voegwerk voegwerk 01-02 donker grijs

voegwerk 03, 07, 08 grijs

voegwerk 04-06 licht grijs

GEVEL - GEVELBEKLEDING

dakrand bekleding hout/composiet alle wit

gevelbekleding hout/composiet alle donkerbruin/ zwart

GEVEL - GEVELOPENINGEN

waterslagen onder de kozijnen aluminium waterslag 03 grijs

prefab betonnen waterslag 01,02, 04-08 grijs

lateien conform tekening staal thermisch verzinkt en 
gepoedercoat

01,02,07,08 passend bij metselwerk

staal thermisch verzinkt en 
gepoedercoat

04-06 steengrijs

prefab betonlateien 01,02 grijs

kozijnen - vaste delen hardhout alle wit

kozijnen - draaiende delen hardhout alle wit

RUIMTE MATERIAAL BOUWNR. KLEUR/BEWERKING

GEVEL - GEVELOPENINGEN

beglazing isolerende HR++ beglazing alle helder

voordeur - entree woning dekkend in kleur 01-02 bruingrijs

dekkend in kleur, deur voor-
zien van glasopening 

03 beigegrijs

dekkend in kleur, deur voor-
zien van glasopening 

04-06 steengrijs

dekkend in kleur 07-08 beigegrijs

DAK

dakbedekking schuin dak keramische pannen 01, 02, 04-08 donker blauw 

dakbedekking plat dak bitumineuze dakbedekking 01,02,03,07,08 zwart

dakranden hout/composiet 01, 02, 04-08 wit

schoorsteen prefab alle antraciet

dakgoot aluminium/ zink 01, 02, 04-08 grijs

METAALWERKEN

hekwerk staal 01-02 bruingrijs

staal 04-06 steengrijs

staal 07, 08 beigegrijs

gevelconstructie staal/ aluminium 03 steengrijs

opvang dakoverstek staal 4-6 steengrijs

muurkappen/ gevelbanden aluminium 01, 07, 08 steengrijs

INTERIEUR WONING

BINNENWANDEN

dragende woningescheidende 
wanden

steenachtig behangklaar

binnenspouwbladen (gevelzijde) steenachtig behangklaar

niet dragende scheidingswanden gipsblokken behangklaar

leidingschachten gipsblokken behangklaar
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Afwerkstaat woningen
RUIMTE MATERIAAL KLEUR/BEWERKING

BINNENDEUREN- EN KOZIJNEN

kozijnen begane grond en verdie-
pingen

plaatstalen kozijnen met boven-
licht glas

wit

kozijnen meterkast plaatstalen kozijnen met dicht 
bovenpaneel

wit

kozijnen zolderverdieping plaatstalen kozijnen wit

binnendeuren opdekdeuren met afgewerkte 
toplaag

wit

GEVELKOZIJNEN

vensterbanken kunststenen vensterbank wit

HAL/ENTREE

vloer dekvloer naturel

dragende wanden steenachtig behangklaar

lichte scheidingswanden van: gipsblokken behangklaar

plafond beton met spuitpleisterwerk wit

trap van bg naar (keuken) verdie-
ping

open houten trap gelakt wit (treden gegrond)

trap van 1e naar 2e verdieping open houten trap gelakt wit (treden gegrond)

ronde trapleuning ronde houten leuning transparant gelakt

traphek spijlen hek rondom trapgat gelakt wit

KELDER

vloer beton niet afgewerkt

dragende wanden beton niet afgewerkt

plafond onderzijde keukenvloer niet afgewerkt

RUIMTE MATERIAAL KLEUR/BEWERKING

WOONKAMER 

vloer dekvloer naturel

dragende wanden steenachtig behangklaar

lichte scheidingswanden van: gipsblokken behangklaar

plafond beton met spuitpleisterwerk wit

TOILETRUIMTE

vloer tegelwerk 150 x 150 mm. antraciet

wand tegelwerk 200 x 250 mm, 
staand aangebracht  (tot ca.  
1200 mm + vl.)

wit

boven tegelwerk wand voorzien 
van spuitpleisterwerk

wit

plafond beton met spuitpleisterwerk wit

sanitair fontein + toilet, merk Villeroy & 
Boch O.novo

wit

kraan fonteinkraan, merk Grohe chroom
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Kopersinformatie
VERKOOPPROCEDURE 

Bent u geïnteresseerd in de aankoop van een nieuwbouwwoning 

in het project Vecht Wonen? Neem dan contact op met de  

makelaar.

KOPERSKEUZETRAJECT

U krijgt de gelegenheid om de indeling en afwerking van de wo-

ning aan uw specifiek woonwensen aan te passen. Dit noemen 

we ook wel ‘meer- en minderwerk’. De meer – en minderwerkop-

ties. Bespreekt u direct met de makelaar, zodat u een duidelijk en 

transparant beeld krijgt van de totale omvang en kosten.

De meer- en minderwerkopties 

zijn verdeeld in twee categorieën:

(1) Ruwbouwopties

Dit zijn de opties die betrekking hebben op de hoofdopzet van 

de gevel en de indelingswijzigingen. Het gaat om wijzigingen cq. 

aanpassingen van de fundamentele eigenschappen van een  

woning. Denk hierbij aan opties zoals: dakkapellen, een uitbouw 

en of een dakopbouw.

(2) Afbouwopties

Wanneer de ruwbouwopties gekozen zijn, dan is de hoofdopzet 

van uw woning bepaald en kunt u gaan nadenken over de  

verdere inrichting en aankleding van de woning. Denk hierbij aan 

opties zoals: de keuze van sanitair, tegelwerk, elektra en binnen-

deuren en –kozijnen.

Om dit traject voor u te vereenvoudigen en in goede banen te 

leiden, staat de makelaar voor u klaar. De makelaar begeleid  

u stapsgewijs bij alle beslismomenten en gaat samen met u  

invulling geven aan uw wensen en verwachtingen.

KLEINE LETTERTJES, GROOT GESCHREVEN

De vermelde maten en oppervlakten zijn zo nauwkeurig mogelijk 

vastgesteld. Aan deze indicatieve waarden kunnen geen rechten 

worden ontleend. Deze brochure is met grote zorgvuldigheid sa-

mengesteld. Wijzigingen zijn voorbehouden.

Deze brochure maakt geen deel onderdeel uit van de contract-

stukken. Aan de in deze brochure opgenomen informatie kunnen 

geen rechten worden ontleend. Alle wijzigingen in tekst en illus-

traties zijn voorbehouden aan Thunnissen.

Tel: 0346 74 10 75 
Tel: 0252 53 01 19
nieuwbouw@hofzichtmakelaars.nl

Kopersbegeleiding 
meer- minderwerk

42
SFEERIMPRESSIE WOONKAMER

41


