
Wonen in Vaartzicht
Vaartzicht, dat is wonen aan de Nauernasche Vaart, op loopafstand van het 
centrum, maar toch in de luwte. U heeft alle voorzieningen binnen handbereik, 
maar bevindt zich toch in een rustige en bovenal vriendelijke woonomgeving. 
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De omgeving

Centrale ligging

Westzaan valt onder de gemeente Zaanstad en wordt omsloten door Zaandam, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie en Assendelft.  

Westzaan is een rustig dorp met een natuurrijke woonomgeving op steenworp afstand van grote steden zoals Amsterdam en Haarlem. 

Westzaan is centraal gelegen in de Randstad met perfecte verbinding via de uitvalswegen naar Haarlem, Amsterdam, Schiphol  

en Alkmaar. Daarnaast beschikt Westzaan over goede OV-verbindingen waardoor ook de grote steden goed bereikbaar zijn per  

openbaar vervoer. 

Landelijk wonen

Vaartzicht is prachtig gelegen aan de Nauernasche Vaartdijk in Westzaan. Westzaan is één van de karakteristieke plaatsen in  

Zaanstad. U woont er landelijk en rustig, maar met alle voorzieningen binnen handbereik. Voor de dagelijkse boodschappen heeft 

u een centrum op loopafstand. 

Goede bereikbaarheid

Zoekt u meer voorzieningen? Op fietsafstand ligt het centrum van Zaandam. Vanuit Westzaan ben je zo op de A8, A10, A7  

en A9, landelijk wonen en toch binnen enkele auto minuten in steden als Amsterdam, Alkmaar en Haarlem. Ook de OV  

verbindingen zijn prima geregeld. 

In Westzaan kun je volop genieten van de prachtige natuur. De omgeving van het dorp met de molens, monumentale  

stolpboerderijen, prachtige huizen in Zaanse stijl en het uitgestrekte groene polderlandschap leent zich uitstekend voor 

wandelen en fietsen. Op sport- en recreatiegebied is er ook van alles te doen in Westzaan. 

Oudhollandse Natuur 

In Westzaan geniet u volop van de Oudhollandse Natuur. Het polderlandschap, vaarten, slingerende weggetjes en  

natuurlijk de draaiende molens. De woningen in Vaartzicht zijn genoemd naar de vier molens van Westzaan: de enige 

windpapiermolen ter wereld, molen De Schoolmeester. Daarnaast de complete pelmolen in de Zaanstreek, Het  

Prinsenhof. Tot slot tussen beide molens in staan op een eilandje de voormalige specerijmolen De Jonge Dirk en  

het kleine wipmolentje De Zwaan in de gouw.

5



6

Uw nieuwe thuis?

vaartzichtwestzaan.nl
Vind ons op Facebook.  Vaartzicht Westzaan



Het plan

Op deze centrale plek langs de Nauernasche Vaartdijk, realiseert Van Braam Minnesma 23 stijlvolle woningen. De locatie ligt aan de 
westzijde van Westzaan, op de locatie van de voormalige papierfabriek, middenin de bestaande woonwijk.

De architectuur van de woningen is karakteristiek en kenmerkt zich door de baksteenarchitectuur gecombineerd met de grote  
gevelopeningen. Kenmerkend zijn de kleurkeuze van de steen en de toepassing van verdikt en verdiept metselwerk in combinatie met 
de betonnen gevelbanden. Daarbij zorgen de grote ramen met tussenkalf, de tuitgevels, de bloemkozijnen en de grote overstekken 
van de goten bij aan de romantische en karakteristieke uitstraling van het plan.

Bij het ontwerp van de woningen is nadrukkelijk rekening gehouden met een zorgvuldige inpassing bij de huidige  
stedenbouwkundige opzet van de omliggende bebouwing. Er is geprobeerd de woonblokken zo te plaatsen dat deze zo goed  
mogelijk aansluiten op de bestaande woonwijk. Door hier rekening mee te houden bij het ontwerpen van het plan wordt er zo  
goed mogelijk aangesloten op het bestaande stratenpatroon. 

Er is ruim voldoende parkeergelegenheid. Het parkeren wordt opgelost door parkeervakken haaks op de Nauernasche  
Vaartdijk en in een parkeerhof centraal in het plan. Daarnaast beschikken vier woningen langs de Nauernasche Vaartdijk over 
een garage met daarvoor een opstelplaats voor de auto.
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Overzicht van de wijk

Binnen het plan worden 23 grondgebonden woningen gerealiseerd, verdeeld over 4 woningblokken met hierin verschillende type  
woningen. Er zit variatie in zowel beukmaat als diepte van de woningen én sommige woningen zijn uitgerust met een tuitgevel. 

Alle woningen zijn voorzien van een ruime achtertuin waarin de privé berging is opgenomen. Enige uitzondering hierop zijn de  
woningen met een garage, deze beschikken niet over een berging. De woningen in blok 1 beschikken over een ruime voortuin langs 
de Nauernasche Vaartdijken de woningen in blok 3 en 4 zijn ook voorzien van een voortuin.

De oriëntatie van de woningen is divers, afhankelijk van de woning is er zicht op de Nauernasche Vaartdijk met daarachter de  
Nauernasche Vaart, Jagerslust, De Kersenboomstraat of op het met groen omsloten parkeerhof centraal in het plan.

Woningtypes Blok Bouwnummers Oriëntatie achtertuin
 Jonge Dirk 2 12 - 15 Zuiden
 Prinsenhof 3 16 - 19 Zuiden

 4 20 - 23  Noorden
 Zwaan 1 1 - 5 Zuidoosten
 Schoolmeester 1 6 - 11  Zuidoosten
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De woningen type Jonge Dirk zijn met de voorzijde gesitueerd aan de Jagerslust. 

Deze woningen betreffen vier geschakelde rijwoningen met een beukmaat van 

5,4m. De woningen beschikken over een bruikbaar woonoppervlak van maar 

liefst ca. 115 - 123 m2.

De woningen zijn voorzien van een achtertuin op het zuiden voorzien van een 

berging. De woningen beschikken over een kaveloppervlakte van ca. 95 - 133 m2.

De woningen typeren zich met de sfeervolle architectuurstijl met veel traditionele 

kenmerken. Dakgoten met grote overstekken, verspringende gevelaccenten en 

afwijkende kapvormen zorgen voor een levendig gevelbeeld. 

Ramen met verschillende indelingen, optionele dakkapellen en luifels bij de  

entrees en een gevarieerde diepte in het metselwerk en grote openheid van de 

gevels versterken de karakteristieke uitstraling en geven de woningen een eigen 

identiteit en karakter. Een prachtige rijke architectuur die niet alleen heel mooi 

oogt, maar ook veel wooncomfort biedt.

Er zullen binnen dit plan in totaal 4 woningen type Jonge Dirk worden gerealiseerd. 

Blok Bouwnummers Oriëntatie achtertuin
Blok 2 bouwnummer 12 - 15 achtertuin op het zuiden

Type Jonge Dirk



IMPRESSIE WOONKAMER (UITZICHT KAN AFWIJKEN)

• Entree met meterkast en toilet

• Garderobe

• Keuken aan voorzijde

• Living met lichte woonkamer aan tuinzijde

• Standaard glazen pui tot vloer met geïntegreerde deur naar tuin

• Ruime achtertuin

Type Jonge Dirk

Begane grond*
* Impressie van de woning, hierin kunnen opties verwerkt zijn

Gevelindeling kan afwijken bij puntgevel
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IMPRESSIE WOONKAMER (UITZICHT KAN AFWIJKEN)

• Entree met meterkast en toilet

• Garderobe

• Keuken aan voorzijde

• Living met lichte woonkamer aan tuinzijde

• Standaard glazen pui tot vloer met geïntegreerde deur naar tuin

• Ruime achtertuin

• Overloop

• Ruime, complete badkamer ingericht met tegelwerk, 

 sanitair van Villeroy & Boch en Grohe

• Twee ruime, lichte slaapkamers

Eerste verdieping*
* Impressie van de woning, hierin kunnen opties verwerkt zijn

Gevelindeling kan afwijken bij puntgevel
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Type Jonge Dirk



• Vrij in te delen zolderruimte

• Technische ruimte met opstelling installaties en opstelplaats 

 voor wasmachine/droger

Type Jonge Dirk

Tweede verdieping*
* Impressie van de woning, hierin kunnen opties verwerkt zijn

Indelingsvariant Type Jonge Dirk puntgevel 
bouwnummer 14*14

Gevelindeling kan afwijken bij puntgevel
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• Uitbouw van de achtergevel

• Openslaande deuren in de woonkamer naar de tuin

• Badkamer verplaatsen naar voorgevel

• Ligbad in badkamer

• Indeling van de zolder

• Dakkapel(len) aan de voor- en/of achterzijde van de woning* 

 (*afhankelijk van bouwnummer)

• Dakraam in het voor en/of achter dakvlak* (*afhankelijk van bouwnummer)

• Extra zonnepanelen op het dakvlak

• Duurzaamheidsoptie

• Vrij in te delen zolderruimte

• Technische ruimte met opstelling installaties en opstelplaats 

 voor wasmachine/droger

Een greep uit de uitgebreide 
optiemogelijkheden
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De woningen type Prinsenhof zijn opgedeeld in twee blokken van vier  

geschakelde rijwoningen. Het ene blok is met de voorzijde gesitueerd aan het 

toekomstige parkeerhofje, het andere blok is met de voorzijde gesitueerd aan de 

Kersenboomstraat. De woningen beschikken over een bruikbaar woonoppervlak 

van maar liefst ca. 137 - 146 m2.

  

De woningen zijn voorzien van een Delftse stoep en een ruime achtertuin.  

De tuinen van blok 3 liggen op het zuiden, de achtertuinen van blok 4 liggen  

op het noorden. Alle woningen type Prinsenhof worden voorzien van een berging 

in de achtertuin. De woningen beschikken over een kaveloppervlakte van ca. 

122 - 174 m2.

  

De woningen typeren zich met de sfeervolle architectuurstijl met veel traditionele 

kenmerken. Dakgoten met grote overstekken, verspringende gevelaccenten  

en afwijkende kapvormen zorgen voor een levendig gevelbeeld. Ramen met  

verschillende indelingen, optionele dakkapellen en luifels bij de entrees en een 

gevarieerde diepte in het metselwerk en grote openheid van de gevels  

versterken de karakteristieke uitstraling en geven de woningen een eigen  

identiteit en karakter. Een prachtige rijke architectuur die niet alleen heel mooi 

oogt, maar ook veel wooncomfort biedt.

  

Er zullen binnen dit plan in totaal 8 woningen type Prinsenhof worden gerealiseerd. 

Blok Bouwnummers Oriëntatie achtertuin
Blok 3 bouwnummer 16 - 19 achtertuin op het zuiden
Blok 4 bouwnummer 20 - 23 achtertuin op het noorden

Type Prinsenhof



IMPRESSIE WOONKAMER (UITZICHT KAN AFWIJKEN)

• Entree met meterkast en toilet

• Garderobe

• Keuken aan voorzijde

• Ruime living met lichte woonkamer aan tuinzijde

• Standaard glazen pui tot vloer met geïntegreerde deur naar tuin

• Ruime achtertuin

Type Prinsenhof

Begane grond*
* Impressie van de woning, hierin kunnen opties verwerkt zijn18

Gevelindeling kan afwijken bij puntgevel



IMPRESSIE WOONKAMER (UITZICHT KAN AFWIJKEN)

• Entree met meterkast en toilet

• Garderobe

• Keuken aan voorzijde

• Ruime living met lichte woonkamer aan tuinzijde

• Standaard glazen pui tot vloer met geïntegreerde deur naar tuin

• Ruime achtertuin

• Overloop

• Ruime, complete badkamer ingericht met tegelwerk, 

 sanitair van Villeroy & Boch en Grohe

• Drie lichte slaapkamers, waarvan één ruime hoofdslaapkamer

Eerste verdieping*
* Impressie van de woning, hierin kunnen opties verwerkt zijn 19

Type Prinsenhof

Gevelindeling kan afwijken bij puntgevel



• Vrij in te delen, grote zolderruimte

• Technische ruimte met opstelling installaties en opstelplaats 

 voor wasmachine/droger

Type Prinsenhof

Tweede verdieping*
* Impressie van de woning, hierin kunnen opties verwerkt zijn

Indelingsvariant Type Prinsenhof puntgevel 
bouwnummers 17, 21*20

Gevelindeling kan afwijken bij puntgevel
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• Uitbouw van de achtergevel

• Openslaande deuren in de woonkamer naar de tuin

• Badkamer verplaatsen naar voorgevel

• Ligbad in badkamer

• Indeling van de zolder

• Dakkapel(len) aan de voor- en/of achterzijde van de woning* 

 (*afhankelijk van bouwnummer)

• Dakraam in het voor en/of achter dakvlak* (*afhankelijk van bouwnummer)

• Extra zonnepanelen op het dakvlak

• Duurzaamheidsoptie

• Vrij in te delen, grote zolderruimte

• Technische ruimte met opstelling installaties en opstelplaats 

 voor wasmachine/droger

Een greep uit de uitgebreide 
optiemogelijkheden
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De woningen type Zwaan zijn met de voorzijde gesitueerd aan de Nauernasche 

Vaartdijk. Deze woningen betreffen de vijf geschakelde rijwoningen en beschikken 

over een bruikbaar woonoppervlak van maar liefst ca. 145 - 155 m2.

  

De woningen zijn voorzien van een ruime voortuin en een ruime achtertuin.  

Daarnaast beschikken de twee kopwoningen over een garage met opstelplaats 

voor de auto. De tussenwoningen van dit type zijn voorzien van een berging  

in de achtertuin. De woningen beschikken over een kaveloppervlakte van ca. 

144 - 255 m2.

  

De woningen typeren zich met de sfeervolle architectuurstijl met veel traditionele 

kenmerken. Dakgoten met grote overstekken, verspringende gevelaccenten  

en afwijkende kapvormen zorgen voor een levendig gevelbeeld. Ramen met  

verschillende indelingen, optionele dakkapellen en luifels bij de entrees en  

een gevarieerde diepte in het metselwerk en grote openheid van de gevels  

versterken de karakteristieke uitstraling en geven de woningen een eigen  

identiteit en karakter. Een prachtige rijke architectuur die niet alleen heel mooi 

oogt, maar ook veel wooncomfort biedt.

Er zullen binnen dit plan in totaal 5 woningen type Zwaan worden gerealiseerd.

Blok Bouwnummers Oriëntatie achtertuin
Blok 1 bouwnummer 1 - 5 achtertuin op het zuidoosten

Type Zwaan



• Entree met meterkast en toilet

• Garderobe

• Keuken aan voorzijde

• Ruime living met lichte woonkamer aan tuinzijde

• Standaard glazen pui tot vloer met geïntegreerde deur naar tuin

• Ruime achtertuin

Type Zwaan

Begane grond*
* Impressie van de woning, hierin kunnen opties verwerkt zijn24

Indelingsvariant Type Zwaan kopgevel*
bouwnummers 1, 5

Gevelindeling kan afwijken bij puntgevel



• Entree met meterkast en toilet

• Garderobe

• Keuken aan voorzijde

• Ruime living met lichte woonkamer aan tuinzijde

• Standaard glazen pui tot vloer met geïntegreerde deur naar tuin

• Ruime achtertuin

• Overloop

• Ruime, complete badkamer ingericht met tegelwerk, 

 sanitair van Villeroy & Boch en Grohe

• Drie lichte slaapkamers, waarvan één ruime hoofdslaapkamer

Eerste verdieping*
* Impressie van de woning, hierin kunnen opties verwerkt zijn 25

Type Zwaan

Gevelindeling kan afwijken bij puntgevel



• Vrij in te delen, grote zolderruimte

• Technische ruimte met opstelling installaties en 

 opstelplaats voor wasmachine/droger

Type Zwaan

Tweede verdieping*
* Impressie van de woning, hierin kunnen opties verwerkt zijn

Indelingsvariant Type Zwaan puntgevel 
bouwnummers 2, 4*26

Gevelindeling kan afwijken bij puntgevel
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• Uitbouw van de achtergevel

• Openslaande deuren in de woonkamer naar de tuin

• Badkamer verplaatsen naar voorgevel

• Ligbad in badkamer

• Indeling van de zolder

• Dakkapel(len) aan de voor- en/of achterzijde van de woning* 

 (*afhankelijk van bouwnummer)

• Dakraam in het voor en/of achter dakvlak* (*afhankelijk van bouwnummer)

• Extra zonnepanelen op het dakvlak

• Duurzaamheidsoptie

• Vrij in te delen, grote zolderruimte

• Technische ruimte met opstelling installaties en 

 opstelplaats voor wasmachine/droger

Een greep uit de uitgebreide 
optiemogelijkheden
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De woningen type Schoolmeester zijn met de voorzijde gesitueerd aan de  

Nauernasche Vaartdijk. Deze woningen betreffen de geschakelde twee-onder-

één-kap woningen en zijn hiermee de meest ruime woningen binnen dit plan.  

De woningen beschikken over een bruikbaar woonoppervlak van maar liefst ca. 

178 m2.

  

De woningen zijn voorzien van een ruime voortuin en een ruime achtertuin.  

Daarnaast beschikken de twee kopwoningen over een garage met opstelplaats 

voor de auto. De tussenwoningen van dit type zijn voorzien van een berging  

in de achtertuin. De woningen beschikken over een kaveloppervlakte van ca. 

185 - 307 m2.

  

De woningen typeren zich met de sfeervolle architectuurstijl met veel traditionele 

kenmerken. Dakgoten met grote overstekken, verspringende gevelaccenten  

en afwijkende kapvormen zorgen voor een levendig gevelbeeld. Ramen met  

verschillende indelingen, optionele dakkapellen en luifels bij de entrees en  

een gevarieerde diepte in het metselwerk en grote openheid van de gevels  

versterken de karakteristieke uitstraling en geven de woningen een eigen  

identiteit en karakter. Een prachtige rijke architectuur die niet alleen heel mooi 

oogt, maar ook veel wooncomfort biedt.

  

Er zullen binnen dit plan in totaal 6 woningen type Schoolmeester worden  

gerealiseerd.

Blok Bouwnummers Oriëntatie achtertuin
Blok 1 bouwnummer 6 - 11 achtertuin op het zuidoosten

Type Schoolmeester



• Entree met meterkast en toilet

• Garderobe

• Ruime woonkeuken aan voorzijde

• Ruime living met lichte woonkamer aan tuinzijde

• Afgesloten trapkast

• Dubbele openslaande deuren naar de tuin

• Twee glazen puien tot vloer aan tuinzijde

• Ruime achtertuin

Type Schoolmeester

Begane grond*
* Impressie van de woning, hierin kunnen opties verwerkt zijn30

Indelingsvariant Type Schoolmeester kopgevel 
bouwnummers 6, 11*



• Entree met meterkast en toilet

• Garderobe

• Ruime woonkeuken aan voorzijde

• Ruime living met lichte woonkamer aan tuinzijde

• Afgesloten trapkast

• Dubbele openslaande deuren naar de tuin

• Twee glazen puien tot vloer aan tuinzijde

• Ruime achtertuin

• Overloop

• Ruime, complete badkamer ingericht met tegelwerk,

 sanitair van Villeroy & Boch en Grohe

• Drie lichte slaapkamers, waarvan één ruime hoofdslaapkamer

Eerste verdieping*
* Impressie van de woning, hierin kunnen opties verwerkt zijn

Type Schoolmeester

31
Indelingsvariant Type Schoolmeester kopgevel 

bouwnummers 6, 11*



• Vrij in te delen, grote zolderruimte

• Technische ruimte met opstelling installaties en 

 opstelplaats voor wasmachine/droger

Type Schoolmeester

32
Tweede verdieping*

* Impressie van de woning, hierin kunnen opties verwerkt zijn



33

• Uitbouw van de achtergevel

• Openslaande deuren in de woonkamer naar de tuin

• Badkamer verplaatsen naar voorgevel

• Ligbad in badkamer

• Indeling van de zolder

• Dakkapel(len) aan de voor- en/of achterzijde van de woning* 

 (*afhankelijk van bouwnummer)

• Dakraam in het voor en/of achter dakvlak* (*afhankelijk van bouwnummer)

• Extra zonnepanelen op het dakvlak

• Duurzaamheidsoptie

• Vrij in te delen, grote zolderruimte

• Technische ruimte met opstelling installaties en 

 opstelplaats voor wasmachine/droger

Een greep uit de uitgebreide 
optiemogelijkheden



Afwerkstaat woningen

34

RUIMTE MATERIAAL TYPE/BOUWNR KLEUR/BEWERKING

INTERIEUR WONING

GEVELKOZIJNEN

binnenzijde gevelkozijnen kunststof alle crème wit

vensterbanken kunststenen vensterbank alle lichte kleur

AFWERKSTAAT WONING

HAL/ENTREE

vloer dekvloer alle grijs

wanden beton / gipsblokken alle behangklaar

plafond spuitpleisterwerk alle wit

trap van bg naar verdieping open houten trap (n.v.t. bij 
bouwnummer 6 - 11 i.v.m. trap-
kast, dan gesloten trap)

alle wit (treden gegrond)

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

ronde trapleuning hout alle transparant gelakt

traphek houten spijlenhek rondom 
trapgat

alle wit

WOONKAMER/KEUKEN

vloer dekvloer alle grijs

dragende wanden beton alle behangklaar

lichte scheidingswanden gipsblokken alle behangklaar

plafond spuitpleisterwerk alle wit

TOILETRUIMTE

vloer tegelwerk 150x150 mm 1 - 5 en 12 - 23 zwartgrijs

tegelwerk 250x330 mm 6 - 11 zwartgrijs

wand tegelwerk 200x250 mm, staand 
aangebracht  (tot ca. 1.200 mm 
+ vloer)

1 - 5 en 12 - 23 wit glans

tegelwerk 300x300 mm, staand 
aangebracht  (tot ca. 1.200 mm 
+ vloer)

6 - 11 wit glans

boven tegelwerk wand v.v. 
spuitpleister

alle wit

plafond spuitpleisterwerk alle wit

sanitair conform sanitairspecificatie alle wit

RUIMTE MATERIAAL TYPE/BOUWNR KLEUR/BEWERKING

EXTERIEUR WONING

GEVEL - METSELWERK

metselwerk, plint baksteen alle Rodruza, serie IJ, geel (o.g.)

metselwerk, opgaand baksteen alle Rodruza, serie IJ, geel (o.g.)

metselwerk, voeg mortel alle lichtgrijs, terugliggend

GEVEL - GEVELOPENINGEN

waterslagen onder de kozijnen prefab raamdorpel element alle onverglaasd (bruin achtig)

stalen lateien / geveldragers staal thermisch verzinkt en 
gepoedercoat

alle passend bij metselwerk

kozijnen - vaste delen kunststof alle wit 

kozijnen - draaiende delen kunststof alle bruin 

kozijnen - kader om kozijn voor-
gevel

prefab element alle wit

beglazing isolerende HR++-beglazing alle glas

voordeur geprofileerd kunststof alle bruin

luifel (optioneel) aluminium alle wit

DAK

dakbedekking schuin dak keramische pannen, vlak alle zwartbruin

dakgoot prefab aluminium alle wit

INTERIEUR WONING

BINNENWANDEN

dragende wanden beton alle behangklaar

binnenspouwbladen houstkeletbouw, binnenzijde 
grijs

alle behangklaar

niet dragende scheidingswanden gipsblokken alle behangklaar

leidingschachten gipsblokken alle behangklaar

BINNENDEUREN- EN KOZIJNEN

kozijnen begane grond en verdie-
pingen

plaatstalen kozijnen met bo-
venlicht

alle wit

kozijnen meterkast en trapkast 
(indien van toepassing)

plaatstalen kozijnen met boven-
paneel

alle wit

kozijnen zolderverdieping plaatstalen kozijnen zonder 
bovenlicht

alle wit

binnendeuren opdekdeuren met toplaag alle wit
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RUIMTE MATERIAAL TYPE/BOUWNR KLEUR/BEWERKING

AFWERKSTAAT WONING

BADKAMER

vloer tegelwerk 150x150 mm 1 - 5 en 12 - 23 zwartgrijs

tegelwerk 250x330 mm 6 - 11 zwartgrijs

wand tegelwerk 200x250 mm, staand 
aangebracht   (tot ca. 2.100 mm 
+ vloer)

1 - 5 en 12 - 23 wit glans

tegelwerk 300x300 mm, staand 
aangebracht  (tot plafond)

6 - 11 wit glans

boven tegelwerk wand v.v. 
spuitpleister

alle wit

plafond spuitpleisterwerk alle wit

sanitair conform sanitairspecificatie alle wit

SLAAPKAMERS 

vloer dekvloer alle grijs

dragende wanden beton alle behangklaar

lichte scheidingswanden gipsblokken alle behangklaar

plafond spuitpleisterwerk alle wit

ZOLDER - ONBENOEMDE RUIMTE/TECHNISCHE RUIMTE

vloer dekvloer alle grijs

dragende wanden beton alle onafgewerkt

lichte scheidingswanden gipsblokken alle behangklaar

afwerking kap spaanplaat alle naturel of groen
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Wie een nieuwbouwhuis koopt, heeft alle vrijheid van de wereld. U kunt kiezen 
voor een aanbouw of dakkapel, een andere indeling en verschillende afbouwopties. 
Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning moeten er veel keuzes worden  
gemaakt. Dit noemen we ook wel meer- en minderwerk. Een spannend en leuk 
proces, want u koopt niet elke dag een woning. Woonon maakt alle keuzes 
inzichtelijk en berekent direct wat voor financiële gevolgen dat heeft. 

Standaard zorgen we voor een hoog afwerkingsniveau. En uw complete  
badkamer en toilet worden voorzien van sanitair en tegels. Het sanitair is van 
Villeroy en Boch en de kranen van het hoogwaardige merk Grohe. Liever een 
andere stijl? Geen probleem. 

Om uw woning zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij uw woonwensen zijn er 
tal van opties naast de standaard opties voor u klaargezet.

Woonwensen realiseren met Woonon!
Woonon is een online woningsamensteller, waarmee u uw woning kunt  
optimaliseren. Bij de aankoop van de woning ontvangt u de inloggegevens, 
waarmee u uw woning naar eigen smaak kan samenstellen. In Woonon gaat u 
alle mogelijkheden op het gebied van meer- en minderwerk ontdekken voor uw 
nieuwe woning. Een andere woningplattegrond? Een stopcontact op een  
andere plek? De badkamer of het toilet aanpassen? Een andere tegel? Andere 
binnendeuren? Noem het maar op of het kan met Woonon en dat alles over-
zichtelijk in uw winkelwagen zodat u direct weet wat het kost. En naast online 
kunt u de producten ook bekijken in de Woonon-showroom. 

Uw keuzes worden direct na opdracht verwerkt in de bouwtekeningen van uw 
woning, zodat alles exact wordt uitgevoerd zoals u het wenst.

 lees verder op pagina 38
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De keuken laten wij graag aan u over 
De keuze voor een keuken is heel persoonlijk. Uw woning wordt voorzien van 
standaard aansluitpunten, maar geleverd zonder keuken. De woningen bieden 
alle ruimte voor verschillende keukenindelingen. Uitbreiding en aanpassing van 
de keukeninstallatie is moduulgewijs mogelijk. U kunt de indeling en het  
uiterlijk van uw keuken dus geheel op uw persoonlijke smaak afstemmen.

Voordelen nieuwbouw
Koopt u een nieuwbouwwoning, dan bent u zeker van goede isolatie, een  
energiezuinige installatie en modern sanitair. Het grootste voordeel van een 
nieuwbouwhuis is, vanzelfsprekend, dat alles spiksplinternieuw is. Nieuw is 
een gevoel van fris, puur, mooi. Nieuw is écht helemaal van jezelf.  
Onbeschreven en onaangetast. U kunt uw huis en de tuin helemaal naar uw 
smaak inrichten. 

Zorgeloos
Een nieuwbouwhuis is een huis zonder zorgen waar u geen omkijken naar 
heeft. Alles is nieuw, alles doet het. Daardoor heeft uw huis de eerste vijf jaar 
nauwelijks of geen onderhoud nodig.

Voordelig
Als koper van een nieuwbouwhuis heeft u een aantal financiële meevallers. Bij 
de koop hoeft u bijvoorbeeld geen overdrachtsbelasting en makelaarskosten 
te betalen en qua energiekosten bent u met een nieuw, duurzaam huis al gauw 
€ 800,- per jaar goedkoper uit.

Een betere hypotheek bij een nieuwbouwhuis 
Wist u dat u ook kunt profiteren van diverse hypotheekvoordelen als u nieuwbouw 
koopt? Een nieuwbouwhuis brengt volop voordelen met zich mee; ook als het gaat 
om de hypotheek. ‘Bewust Nieuwbouw’ heeft in een overzichtelijke flyer alle 
hypotheekvoordelen op een rijtje gezet. Meer informatie vindt u op de website 
van Bewust Nieuwbouw: www.bewustnieuwbouw.nl

 lees verder op pagina 40
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Duurzaam
Voor een nieuw huis worden tegenwoordig alleen duurzame, milieuvriendelijke 
materialen en technieken gebruikt. Een nieuwbouwwoning is beter geïsoleerd 
en gebouwd volgens de laatste technieken. Een nieuwbouwhuis heeft energie-
label A en is daarmee al gauw 30% zuiniger dan een woning die pakweg 25 
jaar geleden is gebouwd. Daarnaast worden de woning standaard voorzien van 
zonnepanelen op het dak. Dat merkt u aan uw energierekening. Bovendien 
draagt u hiermee bij aan een beter klimaat en een beter milieu. U woont dus 
niet alleen mooi, maar ook energiezuinig. 

Veilig
Nieuwbouwhuizen zijn standaard uitgerust met een professioneel rookalarm. 
En met het modernste, inbraakwerend hang- en sluitwerk. Je geniet van een 
veilige omgeving en houdt ongewenste bezoekers buiten.

Comfortabel wonen
‘Oude huizen zijn sfeervolle huizen’ hoor je weleens. Maar oude huizen kunnen 
ook koude huizen zijn. In de winter zijn ze niet warm te krijgen en in de zomer 
juist niet koel. Nieuwbouwhuizen daarentegen kenmerken zich door een  

aangename temperatuur, ongeacht de tijd van het jaar. Ze zijn voorzien van 
extra isolerend glas en zijn ook verder goed geïsoleerd. Zo heeft u in de winter 
warme voeten en is het in de zomer lekker koel. Heel aangenaam en comfortabel. 

Ruimtelijk 
Bovendien voldoet uw huis eveneens aan de nieuwste wettelijke eisen  
(Bouwbesluit). Dat betekent onder meer dat de plafonds en deuren hoger zijn 
en de trappen minder steil. Verder gelden minimale afmetingen voor bijvoor-
beeld toiletruimten en gangen. Ook die extra ruimte zorgt voor meer comfort.

Sfeer
Een nieuwbouwwoning is een huis in een prettige omgeving. Een omgeving die 
ook zelf leeft. Waar bewoners en bezoekers zich welkom voelen. Want naast 
de ontwikkeling van huizen zijn we ook verantwoordelijk voor de inrichting van 
het gebied waarin ze staan. 

  lees verder op pagina 42
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Saamhorigheid 
Nieuwbouw leidt tot saamhorigheid. U en uw buren maken een nieuwe start en 
dat schept een band. Kies voor een nieuwbouwhuis. Er zijn genoeg goede  
redenen. De meeste mensen die iets kopen, kopen namelijk het liefst iets wat 
nieuw is. Waarom zou dat principe dan niet gelden voor een huis? 

Algemene informatie
U staat op het punt een grote beslissing te nemen, de aankoop van een  
nieuwbouwwoning. Bij de aankoop van een nieuwbouwhuis spelen vaak  
andere zaken een rol dan bij de aankoop van een bestaande woning. 
De makelaars van Hofzicht Makelaars en Thijssen Makelaardij beschikken over 
alle kennis op nieuwbouwgebied en informeren u graag verder over het project 
en alles wat erbij komt kijken! 

Tijdens het gehele traject heeft u één aanspreekpunt, die u helpt bij het  
realiseren van uw woonwensen. Ook doorloopt u met hen stap voor stap het 
Woonon traject om al uw woonwensen te realiseren. Heeft u vragen of wilt u 
meer informatie? De gegevens van onze makelaars zijn op de achterzijde van 
deze brochure te vinden.
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vaartzichtwestzaan.nl
Vind ons op Facebook.  Vaartzicht Westzaan



Garantie Woningborg

Heeft u een nieuwbouwwoning gekocht, dan ontvangt u 

een waarborgcertificaat van Woningborg. Woningborg toetst 

de bouwonderneming op financieel gebied, technische 

vakbekwaamheid en deskundigheid. 

Dit biedt u nog meer zekerheid. Als er na de oplevering een 

geschil ontstaat tussen de koper en de bouwonderneming, 

dan kan Woningborg hierin bemiddelen. Voor meer informatie 

hierover kunt u een kijkje nemen op www.woningborggroep.nl

Kopersinformatie
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 

samengesteld. Wijzigingen zijn voorbehouden.

Deze brochure maakt geen deel onderdeel uit van de 

contractstukken. Aan de in deze brochure opgenomen informatie 

kunnen geen rechten worden ontleend. Alle wijzigingen in tekst 

en illustraties zijn voorbehouden aan Van Braam - Minnesma.

45

Diverse 

duurzaamheidsopties



Hoofdstraat 160-162
2182 EP  Hillegom

Tel: 075 - 760 12 00

Westzijde 131
1506 GB  Zaandam

Tel: 075 - 61 68 669

Verkoopmakelaar Verkoopmakelaar

www.hooyschuur.nl

Architect

www.braam-minnesma.nl

Ontwikkeling & realisatie

vaartzichtwestzaan.nl
Vind ons op Facebook.  Vaartzicht Westzaan


