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Schilderachtig wonen 
in De Zeven Meesters

Klein maar fijn; dat is het Zuid-Hollandse dorpje Rijnsaterwoude. Dit 

pareltje aan het Braassemermeer biedt een prachtige woonomge-

ving voor echte buitenmensen. De lucht is er elke dag anders, het 

water kabbelt tegen de kade en de wind waait je hoofd leeg. 

Op deze geweldige plek, midden in Het Groene Hart, verrijzen de 

Zeven Meesters. Zeven riante vrijstaande woningen op kavels tot 

463 m2, vernoemd naar de Hollandse Meesters, Vincent van Gogh en 

Johannes Vermeer. Zoals zij ware kunstwerken maakten, kun jij dat 

straks ook. In de Zeven Meesters kun je namelijk nog alle kanten op 

met het samenstellen en inkleuren van jouw eigen woning. 

Ben je op zoek naar een ruimere woning voor je gezin? In een 

prachtige landelijke omgeving met alle voorzieningen vlakbij? Vertel 

ons dan jouw persoonlijke woonwensen en creëer een meesterlijke 

vrijstaande woning in de Zeven Meesters die helemaal past bij hoe jij 

wilt wonen. 
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Rijnsaterwoude is een heerlijke plek om te wonen. Dit dorp in 

de gemeente Kaag en Braassem telt ongeveer 1.300 inwoners 

en ligt ten noorden van Alphen aan den Rijn. Rijnsaterwoude ligt 

zeer centraal in Het Groene Hart en dicht bij de A4. Binnen 30 

autominuten ben je in Amsterdam, Schiphol of Leiden.

Recreëren

De Zeven Meesters sluit aan bij de omgeving: landelijk maar toch ook 

knus. De woningen liggen dicht bij het Braassemermeer. Dit meer, 

plaatselijk bekend als de Braassem, is ideaal voor watersportrecreatie 

zoals kanovaren en zeilen. Ook fietsers en wandelaars kunnen hun 

hart ophalen. Rondom het Braassemermeer zijn er oneindig veel 

fiets- en wandelmogelijkheden. Dit alles maakt Rijnsaterwoude een 

heerlijke plek om te wonen. Midden in de natuur, maar toch op een 

van de meest centrale plekken van Nederland.

Voorzieningen

In Rijnsaterwoude zijn een basisschool, kinderopvang, kapper en 

rijschool gevestigd. De verwachting is dat in 2021/2022 een Integraal 

Kind Centrum (IKC) in het dorp wordt opgeleverd met kinderopvang, 

onderwijs, buitenschoolse opvang en welzijnsvoorzieningen. Voor 

de dagelijkse boodschappen ga je naar de nabijgelegen dorpen 

Leimuiden op slechts 8 autominuten afstand, Langeraar of Ter Aar. 

Wil je uitgebreid winkelen of ben je op zoek naar meer voorzieningen, 

dan kun je terecht in Alphen aan den Rijn of Leiden.

Luxueus wonen 
in het Groene HartDe 

Zeven 
meesters

 De rust en ruimte 
zijn overweldigend, 
het water is vlakbij. 

Wat een vrijheid. 

De 
Zeven 
meesters
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“Dankzij de centrale ligging 
zit je zo in de grotere steden 
als Leiden en Amsterdam”
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Het Schoolhuis

Basisschool

Sportvereniging

Braassemermeer

Buitenschoolse opvang 

Restaurant en Evenementenlocatie

Verschuur Watersport

Het Schoolhuis

De leukste ontmoetingsplek in Rijnsaterwoude is Het Schoolhuis. Hier 

is elke dag wel wat te zien, te doen en te beleven. Drink een lekker 

kopje koffie met een stuk taart erbij of neem deel aan een van de vele 

activiteiten die er bijna dagelijks worden georganiseerd. 

Scholen

In het dorp is een kinderopvang met buitenschoolse opvang en een 

basisschool. Op termijn maken deze deel uit van het nieuw te bouwen 

IKC met daarin ook welzijnsdiensten. Voortgezet onderwijs vind je in 

Alphen aan den Rijn. 

Winkelen en uitgaan

Voor al je boodschappen kun je naar het overdekte winkelcentrum 

Winkelhof in Leiderdorp. Hier vind je een supermarkt en ruim 70 

winkels op het gebied van mode, lifestyle en beauty. Leiderdorp heeft 

ook een meubelboulevard en in Alphen aan den Rijn vind je nog meer 

winkels, horeca en uitgaansgelegenheden. 

 

Recreatie

Op en rond het Braassemermeer kun je eindeloos recreëren. Er zijn 

uitgebreide wandel- en fietsroutes, strandjes en lig- en speelweiden 

en heb je een boot? Jachthaven ’t Venegat ligt op slechts 3 minuten 

wandelen. Iets verder weg vind je Golfclub Liemeer.

Iets verder weg

Dankzij de centrale ligging van Rijnsaterwoude, vlakbij de A4, zit je 

zo in grotere steden als Leiden en Amsterdam. Binnen 30 minuten 

wandel je langs de Leidse grachten en binnen 45 minuten sta je op het 

Rembrandtplein. Ook op Schiphol ben je zo. Met de auto of met buslijn 

370 die stopt in het dorp. 

Op ontdekkingstocht in 
Rijnsaterwoude en omstreken

Rijnsaterwoude

Naamloze laag

Rijnsaterwoude

Amsterdam

ca. 35 minuten

Schiphol

ca. 15 minuten

Alphen aan den Rijn

ca. 15 minuten

Leiden

ca. 25 minuten
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Het Schoolhuis aan de Herenweg 22 in Rijnsaterwoude is het kloppend hart 

van het dorp. Hier is elke dag wel wat te beleven en het leuke is; je ontmoet 

er altijd wel dorpsgenoten om samen iets leuks te doen of gewoon een kopje 

koffie te drinken. En daarmee is Het Schoolhuis met afstand het leukste 

dorpshuis in de regio. En dat gewoon op 5 minuutjes lopen van De Zeven 

Meesters. Naast het schoolhuis zijn ook de jachthaven en het toekomstige 

restaurant in het dorp fijne ontmoetingsplekken op loopafstand.

Altijd wat te doen

Wil je een feestje vieren, zoek je een plek om te werken of wil je met je 

vereniging of club af en toe of vaker ruimtes huren in het Schoolhuis? Je zult 

ontdekken dat er veel mogelijk is. Van Aula tot Klaslokaal en van Hangplek tot 

Strafhokje. Voor elke gelegenheid is er wel een ruimte en dankzij de aanwezige 

horeca wordt ook de inwendige mens goed verzorgd. 

Check de agenda

Ben je benieuwd wat er allemaal te doen is in Het Schoolhuis? Op de 

website vind je een agenda die je precies vertelt wat je kunt verwachten. 

Van danslessen voor kinderen tot en met klaverjassen en van Tai Chi tot 

Ouderensoos. En natuurlijk worden er leuke activiteiten georganiseerd 

rondom feestdagen. Carnaval bijvoorbeeld maar ook kerstvieringen en meer. 

Het leukste 
dorpshuis in de regio

 “Het schoolhuis wordt 
één van jouw favoriete 
ontmoetingsplekjes in 
Rijnsaterwoude. ”

Favoriete ontmoetingsplek

Wil je zelf iets organiseren in Het 

Schoolhuis? Neem dan gewoon even 

contact op of loop even binnen als je 

eenmaal in De Zeven Meesters woont. 

We weten zeker dat het Schoolhuis ook 

een van jouw favoriete ontmoetings-

plekjes in Rijnsaterwoude wordt. 
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Op de locatie Suyderbon II in Rijnsaterwoude, vlakbij de oevers 

van het Braassemermeer, komen de Zeven Meesters tot leven. 

Zeven riante en uitermate luxueuze vrijstaande woningen, waarin 

jij kunt wonen zoals je altijd al voor ogen had. 

Groots wonen

De zeven villa’s die samen de Zeven Meesters vormen zijn groots 

in tal van opzichten. Ze hebben woonoppervlaktes tot maar liefst 

ca. 161 m2,  een verfijnde architectuur, grote tuinen en zijn daarbij 

uiteraard duurzaam. En dat alles in het oer-Hollandse landschap 

van Het Groene Hart, op een van de mooiste en meest centrale 

plekken van Nederland.

Jouw signatuur

Bijzonder aan de Zeven Meesters is dat je als koper nog volop 

mogelijkheden krijgt om al jouw woonwensen werkelijkheid te 

laten worden: van badkamer tot voordeur en van uitbouw tot 

zwembad. Het ontwerp van je villa staat al papier, nu is het de beurt 

aan jou. Samen met de specialisten van ThuisinBouwen geef je 

jouw kunstwerk uiteindelijk je eigen signatuur. 

Hier woon je in alle 
rust nabij het water 
en ervaar je de stilte.

Maak al je 
woonwensen werkelijkheid

in ontwikkeling

Su
yd

er
bo

n

Suyderbon

02

03
04

05

06
07

01

Kavel 1
Johannes Vermeer Exclusief

Kavel 2
Vincent van Gogh

Kavel 3
Vincent van Gogh

Kavel 4
Johannes Vermeer

Kavel 5
Vincent van Gogh

Kavel 6
Vincent van Gogh

Kavel 7
Johannes Vermeer
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In de Zeven Meesters is je droomwoning dichterbij dan je denkt. Samen 

met de specialisten van ThuisinBouwen maak je er een prachtig kunstwerk 

van. In de showroom in Meerkerk word je volledig ontzorgd en waan je je 

in een snoepwinkel; zoveel keus is er. Van badkamer tot voordeur en van 

uitbouw tot zwembad. Creëer net als de oude meesters van weleer een 

waar kunstwerk en kom thuis in een woning die helemaal past bij hoe jij 

wilt wonen.

Volop opties

Wil je de keuken aan de voor- of achterzijde van je woning? Een grotere 

keuken door een deel van de berging bij je woning te betrekken? Meer ruimte 

in je badkamer? Een dakkapel voor een extra grote zolder? Twee of drie 

slaapkamers extra? Een master bedroom met walk-in closet? Een werkkamer 

in de berging? Een carport of veranda? De mogelijkheden die de Zeven 

Meesters je bieden zijn ongekend. 

Duurzaam en energiezuinig

De Zeven Meesters zijn klaar voor de toekomst. De woningen worden 

gasloos opgeleverd en zijn voorzien van een warmwaterboiler van 180 liter, 

energiezuinige vloerverwarming, een luchtwarmtepomp en zonnepanelen. 

De complete energieinstallatie wordt aangeboden in de vorm van een 

membership. Je wordt dus volledig ontzorgd op het gebied van je 

energiehuishouding. Met als extra voordeel dat je energiekosten blijvend laag 

zijn, terwijl je tegelijkertijd bijdraagt aan een beter milieu. Wil je de installatie 

liever in eigendom hebben, dan is dat uiteraard ook mogelijk.

Creëer je eigen

droomwoning

“Kom thuis in een woning 
die helemaal past bij hoe jij 
wilt wonen.”

Wil je meer weten over de 

Hollandse Meesters Johannes 

Vermeer en Vincent van Gogh? 

Kijk op pagina  28
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Deel in 
zoals jij wilt 

en maak al je woonwensen 
werkelijkheid!

Riante percelen van ca. 380 m2, een tijdloze architectuur en volop 

leefruimte; zo kun je de vier woningen van type Vincent van Gogh 

misschien nog wel het beste omschrijven. 

Type Vincent van Gogh heeft alles in zich wat vrijstaand wonen zo 

geweldig maakt. Met een woonoppervlak van ca. 160 m2 kun je in 

deze luxueuze woningen alle kanten op. Deel de drie verdiepingen 

in zoals jij dat wilt, kies voor een extra werkkamer op de eerste 

verdieping en benut de vrij indeelbare zolder zoals jij dat wilt. In 

type Vincent van Gogh kun je al je woonwensen werkelijkheid laten 

worden. 

Woningtype 

Vincent van Gogh

In de artist impressions zijn enkele opties verwerkt die niet standaard in de woning zijn inbegrepen
de Zeven Meesters  |  1716  |  de Zeven Meesters



Vincent van Gogh
woningtype 

Bouwnummers:
2, 3, 5 en 6
Aantal:  
4
Slaapkamers: 
Standaard 3
Woonoppervlak: 
ca. 160 m2

Perceeloppervlak 
ca. 380 – 382 m2

Bijzonderheden:
• Tuitgevel
• Aangebouwde stenen berging
• Zolder met volop mogelijkheden
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Andere ideeën 
of wensen?

Ga in gesprek met de makelaar!
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Op de kavels 4 en 7 vind je type Johannes Vermeer. Dit heerlijke 

gezinshuis heeft een woonoppervlak van ca. 152 m2. De woning op 

kavel 7 heeft een extra groot perceel van maar liefst ca. 396 m2.

Dankzij de zijentree ontstaat een speelse indeling van de begane 

grond waar je alle ruimte hebt om een lekkere leefkeuken te 

realiseren aan de tuinkant en een fijne woonkamer aan de straatkant. 

Type Johannes Vermeer heeft standaard drie slaapkamers op de 

eerste verdieping en een ruime zolder die je kunt indelen zoals jij dat 

wilt. De aangebouwde stenen berging en de diepe tuin maken deze 

woning helemaal compleet.

Woningtype 

Johannes VermeerEen heerlijk ruim 
gezinshuis

dat je kunt indelen zoals jij dat wilt.

In de artist impressions zijn enkele opties verwerkt die niet standaard in de woning zijn inbegrepen
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Johannes Vermeer

Andere ideeën 
of wensen?

Ga in gesprek met de makelaar!woningtype 

Bouwnummer:
4 en 7
Aantal:  
2
Slaapkamers: 
Standaard 3
Woonoppervlak: 
ca. 152 m2

Perceeloppervlak 
ca. 380 – 396 m2

Bijzonderheden:
• Volop licht en ruimte
• Erker en carport zijn optioneel
• Zolder met volop mogelijkheden

Schaal 1:100
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Op kavel 1 vind je de meest riante woning van De Zeven Meesters 

op het grootste perceel. Je geniet van maar liefst ca. 161 m2 

woonoppervlakte op een grondstuk van ca. 463 m2.

De Johannes Vermeer Exclusief is de kroon op De Zeven Meesters. 

Deze extra ruime woning is net even anders dan de andere twee 

woningtypen. Opvallend is de fraaie erker aan de zuidwestzijde van 

de woning die zorgt voor een prachtige lichtinval in de woonkamer en 

extra veel leefruimte over drie verdiepingen. Deel de woning in zoals 

jij dat wilt en kies bijvoorbeeld voor een walk-in closet bij de master 

bedroom of maak je eigen wellness badkamer. 

Woningtype 

Johannes Vermeer
Exclusief

Geniet van extra 
veel leefruimte 

op het grootste perceel.

In de artist impressions zijn enkele opties verwerkt die niet standaard in de woning zijn inbegrepen
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Johannes Vermeer
Exclusief

Andere ideeën 
of wensen?

Ga in gesprek met de makelaar!woningtype 

Bouwnummer:
1
Aantal:  
1
Slaapkamers: 
Standaard 3
Woonoppervlak: 
ca. 161 m2

Perceeloppervlak 
ca. 463 m2

Bijzonderheden:
• Erker aan de zijkant van de woning over drie verdiepingen
• Standaard inloopkast
• Zolder met volop mogelijkheden
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Johannes Vermeer 

Er zitten ruim twee eeuwen tussen de hoogtijdagen van Johannes 

Vermeer en Vincent van Gogh. Maar beiden zijn wereldwijd even 

bekend. Vermeer werd in 1632 in Delft geboren. Midden in de 

Gouden Eeuw.  Hij schilderde heel nauwgezet en kon daardoor 

maar twee of drie schilderijen per jaar produceren. Geschat wordt 

dat hij tussen de veertig en vijftig schilderijen gemaakt heeft. Het 

werk van Vermeer is verspreid over zeven landen, ook in Neder-

land. Maar in zijn geboortestad Delft zul je nergens een Vermeer 

vinden. 

Wereldberoemd, ook in Rijnsaterwoude

Nederlandse schilders spreken over de hele wereld tot de verbeel-

ding. Hun meesterwerken pronken in tal van beroemde musea van 

New York tot Sydney. Gelukkig kunnen we ook in eigen land nog 

steeds genieten van beroemde werken zoals het Meisje met de Parel 

van Johannes Vermeer en Caférterras bij nacht van Vincent van Gogh. 

En binnenkort kun je ook van zeven geweldige meesterwerken genie-

ten in Rijnsaterwoude.

Op de plek waar de Zeven Meesters verrijzen stond ooit een school. 

Dan snap je meteen waarom we op zoek gingen naar een projectnaam 

die iets met die school te maken had. Maar beroemde schoolmees-

ters zijn er niet zoveel; beroemde meesterschilders des te meer. De 

zeven woningen krijgen dan ook de naam van de beroemde schilders 

Johannes Vermeer en Vincent van Gogh. Beide befaamde meesters, 

maar hebben ze eigenlijk wel wat met elkaar gemeen? 

Hollandse

Meesters

Vincent van Gogh 

Van jongste bediende in een kunsthandel tot schoolmeester en 

van boekverkoper tot prediker: Vincent van Gogh (1853,  

Zundert) was het allemaal. Pas op zijn 27ste besloot hij kunste-

naar te worden. In nauwelijks tien jaar, van 1880 tot 1890, het 

jaar van zelfmoord, maakte hij circa 900 schilderijen en 1100 

werken op papier en die zijn overal ter wereld te bewonderen. 

‘De geniale gek’ spreekt tot ieders verbeelding. Want wie kent er 

niet zijn zelfportretten, zonnebloemen, aardappeleters, irissen en 

slaapkamer?

Amandelbloesem

- Vincent van Gogh

Het melkmeisje

- Johannes Vermeer
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Type Johannes Vermeer

Type Vincent van Gogh

John van der Ham van ThuisinBouwen

Wonen in Rijnsaterwoude is wonen op een droomplek en daarbij 

hoort een droomwoning. ThuisinBouwen helpt kopers bij het  

realiseren van hun droomwoning. We spraken met John van der 

Ham, één van de oprichters en eigenaren van ThuisinBouwen.  

Pratend met Van der Ham kun je maar één ding concluderen.  

Deze man houdt van zijn vak en het helpen van mensen om hun  

droomhuis te realiseren. 

 

Wat is ThuisinBouwen? 

“ThuisinBouwen is de creatieve, inspirerende villabouwer bij de 

nieuwbouw van woonhuizen en projecten. Van kavelkeuze, ontwerp, 

vergunning en bouw tot het kiezen van een keuken, sanitair en tegel-

werk en andere materialen. ThuisinBouwen adviseert en neemt alle 

zorg uit handen. Met ons inspiratiecentrum van ruim 1.300 m2 aan 

bouwinspiratie zijn wij hét koperskeuzecentrum in het midden van 

het land. Het is lastig in woorden uit te drukken. Je moet het zien, 

voelen!”  

ThuisinBouwen

John van der Ham van ThuisinBouwen:

“We willen een echt droomhuis 
voor kopers realiseren.”

Wat kun je over het project vertellen? 

“De architectuur van de woningen in het project De Zeven Meesters 

geeft een knipoog naar de bouwstijl uit de jaren 30 van de vorige eeuw. 

De woningen Johannes, Johannes Exclusief en Vincent zijn qua beeld 

verschillend. De ontwerpen zijn flexibel opgezet zodat kopers straks vele 

indelings- en uitbreidingsmogelijkheden hebben. Dat maakt het voor ons 

als uitvoerende partij alleen maar leuker.”

Wat maakt dit project in Rijnsaterwoude bijzonder?

“Allereerst de locatie, deze is uitermate uniek. Midden in de natuur op 

echt maar 3 minuten loopafstand van het Braassemermeer.  Heerlijk 

wonen in het buitengebied en toch ook heel dichtbij steden als 

Amsterdam en Leiden.”

Wat is jullie rol in het project? 

“HMU & Olsthoorn Bouw & Ontwikkeling BV, één van de bedrijven die 

valt onder ThuisinBouwen, bouwt de 7 riante woningen. ThuisinBouwen 

neemt de kopers mee in de wereld van ontwerp, ruw- en afbouw, styling 

en alle andere voorkomende bouwgerelateerde zaken. De geheel 

vrijstaande woningen hebben een woonoppervlakte variërend tussen de 

152 en 161 m2 en worden geplaatst op kavels met oppervlakten van 380 – 

463 m2.” 

Hoe kunnen bewoners hun villa straks uniek maken?

“Binnen de kaders kunnen we de woning helemaal op maat maken. Dit 

geldt zowel voor de ruwbouw, waarbij het bijvoorbeeld mogelijk is om een 

kelder, erker of veranda toe te voegen, tot de afbouw, waarbij we samen 

met de kopers kijken naar bijvoorbeeld het sanitair en tegelwerk. Ook de 

tuin en het interieur vergeten we daarbij niet, want ook hiervoor hebben 

we ontwerpers in dienst. We pakken dus alle onderdelen op, waardoor er 

na oplevering praktisch niets meer gedaan hoeft te worden. Zo willen we 

het droomhuis van de kopers realiseren.”
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Stap 1: Start Verkoop

De woningen gaan in de verkoop. Tijdens de verkoopmanifestatie kun 

je de brochure en de prijslijst verkrijgen. Tevens krijg je informatie mee 

over het online inschrijven. 

Stap 2: Brochure en de plannen doornemen.

We hebben een mooie brochure voor je gemaakt die naast de infor-

matie over de woningen ook informatie over de omgeving biedt. De 

brochure vind je ook op de website www.dezevenmeester.nl. Na de 

verkoopmanifestatie heb je even de tijd om je goed in te lezen in het 

product, op locatie te kijken en de prachtige omgeving te ervaren.

Stap 3: De inschrijving

Je hebt de brochure doorgenomen en voor jezelf één of meerdere 

voorkeuren voor de woning die je graag zou willen hebben. Wij 

 adviseren je altijd om meerdere keuzes op te geven. Op basis van jouw 

voorkeur is het verstandig om je alvast te oriënteren op de mogelijk-

heden voor een hypotheek. Je kunt online inschrijven op de website 

www.dezevenmeesters.nl.

Stappenplan bij de 
aankoop van een woning

Stap 4: De toewijzing

De woningen worden door  VOF Jacobswoud toegewezen. We kijken 

kritisch naar de financiële draagkracht en  de mogelijkheid voor het 

verkrijgen van een eventuele hypotheek.

Stap 5: Verkoopgesprek en oriëntatie op het kantoor van Drieman 

Garantiemakelaars

Na de toewijzing word je door Drieman Garantiemakelaars uitgeno-

digd om tijdens een gesprek de contractstukken door te nemen. De 

makelaar zal daarin een toelichting geven over de door jouw gekozen 

woning en de contractstukken. Daarnaast zal de makelaar samen met 

jou de wensen en ideeën inventariseren.

Hoe wil je wonen en welk bouwbudget hoort hierbij? Alle vragen die 

je hebt worden beantwoord. Als voorbereiding op dit gesprek kun je 

gebruik maken van de plannen, foto’s en artist impressions. Aanslui-

tend word je in de gelegenheid gesteld om een hypotheekgesprek aan 

te gaan.

Stap 6: Tekenen van het contract

Wanneer je besluit de koop door te zetten ga je nogmaals naar de  

makelaar om de contracten te tekenen. Je tekent drie contracten:

A. De koopovereenkomst. Hiermee koop je de grond.

B. De aannemingsovereenkomst. Hiermee geef je de aannemer 

(ThuisinBouwen) opdracht de woning te gaan bouwen. 

C. De huurovereenkomst met FCTRE . Hiermee geef je opdracht 

aan FCTRE om de duurzame installatie, de warmtepomp en de 

zonnepanelen te leveren.

Stap 7: In gesprek met de kopersadviseur van ThuisinBouwen

Je wordt door ThuisinBouwen uitgenodigd om samen met de kopers-

adviseur jouw individuele wensen zoals een uitbouw, erker, dakkapel, 

carport etc. en het meer- en minderwerk door te spreken. Zo worden 

jouw persoonlijke woonwensen vervuld en naar individuele smaak 

gerealiseerd. 

1. Ontwerp en offerte

Na het tekenen van de aanneemovereenkomst ga je tot in detail in op 

je woonwensen. Samen met de adviseur van ThuisinBouwen be-

spreek je jouw wensen die daarna op papier vertaald worden naar een 

ontwerp op maat. Zodra jouw wensen duidelijk zijn, gaat de ontwer-

per aan de slag met de woning. Binnen enkele dagen tot een week 

ontvang je de tekening met de bijbehorende offerte.

2. Opdracht en financiering

Het ontwerp is rond, de aanneemovereenkomst is getekend en de 

aanbieding voor het meerwerk is gemaakt. Met het plaatsen van jouw 

handtekening maak je de keuze definitief.

3. De vergunning

ThuisinBouwen zorgt ervoor dat jouw ontwerp getoetst wordt aan de 

afgegeven vergunning. Wanneer er onverhoopt een extra vergunning 

nodig is wordt deze door het bouwbedrijf ingediend. 

Stap 8: 70% voorverkoop

Dit is een mooi moment, dit betekent namelijk dat de bouw gaat 

starten. Je krijgt een brief waarin dit vermeld staat. Vanaf 7 dagen na 

verzenden van de brief brengen wij 5% rente over de grondprijs in 

rekening. Je zal vanaf dat moment verzocht worden om jouw hypo-

theek definitief te regelen en naar de notaris te gaan om de levering af 

te ronden. 

Stap 9: Naar de notaris

Voor de koop zorg je dat jouw hypotheek geregeld is en de stukken bij 

de notaris zijn. Bij de notaris wordt de zogenaamde ‘feitelijke levering’ 

geregeld. Op dat moment wordt jouw grond vastgelegd. Daarnaast 

wordt je hypotheek in een hypotheekakte met je bank vastgelegd.

Stap 10: Start bouw

De bouw start en tijdens de bouw zal ThuisinBouwen je op de hoogte 

houden van de voortgang. Voor het einde van de bouw zal er ook nog 

een kijk- en inmeet dag worden georganiseerd.

Stap 11: De oplevering

Tijdens de bouw houdt ThuisinBouwen je op de hoogte middels een 

prognose. Wanneer duidelijk is dat de woningen opgeleverd gaan 

worden en alle nutsbedrijven de leidingen hebben ingevoerd zal je de 

uitnodiging krijgen voor de oplevering van jouw woning. 

Stap 12: Nazorg en garantie

Na de oplevering kan het zijn dat er nog opleverpunten afgehandeld 

moeten worden of dat er in de garantieperiode onderdelen zijn die 

opgelost worden door ThuisinBouwen. Bij de oplevering zal je verdere 

informatie ontvangen wat je moet doen bij eventuele klachten.
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De 
Zeven 
meesters Een meesterlijke badkamer 

met jouw persoonlijke touch

De Zeven Meesters blinken uit in uitstraling, comfort, luxe en oog 

voor detail. Het spreekt dan ook voor zich dat we in onze zoek-

tocht naar sanitair en tegelwerk alleen met het allerbeste genoe-

gen namen. Samen met ThuisinBouwen zorgen we er zo voor dat 

jouw badkamer straks een meesterlijke badkamer wordt. 

Hoogwaardig sanitair

Een badkamer moet vooral jóuw badkamer worden. Al denken 

we dat de keuzes die we al gemaakt hebben, je zeker aan zullen 

spreken. Alle woningen worden namelijk compleet opgeleverd en 

afgewerkt met prachtig tegelwerk, fraaie badkamermeubels en 

kwalitatief hoogwaardig sanitair van HansGrohe en Villeroy & Boch.

Persoonlijke wensen

Wil je toch liever iets anders? Dat kan natuurlijk ook. Ga je voor een 

grote inloopdouche en een dubbele wastafel, of heb je altijd al een 

ligbad willen hebben? De sanitairadviseurs van ThuisinBouwen zor-

gen er graag voor en geven samen met jou een persoonlijke touch 

aan jouw droombadkamer.
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Drieman Garantiemakelaars
Dé makelaar voor 
De Zeven Meesters

Drieman Garantiemakelaars, met vijf vestigingen in de regio Alphen 

aan den Rijn, is de projectmakelaar voor De Zeven Meesters. Ben je 

geïnteresseerd in een van de zeven woningen en wil je meer weten, 

dan ben je van harte welkom bij makelaar Sander Heikens. Ook voor 

de verkoop van je bestaande woning, een goede hypotheek en de 

beste woonverzekeringen. 

Ideale plek

Al ruim 40 jaar is NVM-makelaar Drieman Garantiemakelaars dé 

nieuwbouwspecialist in het Groene Hart. Makelaar Sander Heikens 

vertelt: “Ons team is goed bekend met de plaatselijke woningmarkt en 

ook zijn we geregeld met plezier actief in het gemoedelijke en fraai  

gelegen Rijnsaterwoude. Een ideale plek voor mensen die landelijk 

willen wonen in een dorpse setting, maar ook voor hun werk of  

ontspanning graag overal dichtbij wonen. Dankzij de directe nabijheid 

van de A4 tussen Leiden en Amsterdam profiteer je van lekker korte 

woon-werk afstanden en houd je volop tijd over voor alles wat deze 

groene en waterrijke omgeving te bieden heeft!”

We helpen je graag

“Huizenkopers en -verkopers in de regio zien wij vaak terug als zij 

opnieuw een woning zoeken; een duidelijk teken van waardering! 

Kwaliteit en een tevreden klant staan bij ons dan ook centraal. Ben je 

op zoek naar een makelaar om je huidige woning te verkopen? Of wil 

je juist een woning in De Zeven Meesters gaan kopen? Bij Drieman 

Garantiemakelaars helpen wij je graag.”
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Verkoopinformatie:

Drieman Garantiemakelaars

Anne Frankkade 25

2406 DH Alphen aan den Rijn

0172 460 808

nieuwbouw@drieman.nl

Betrokken partijen:

V.O.F. Jacobswoud

Polarisavenue 132

2132 JX Hoofddorp

0232 001 600

ThuisinBouwen

Energieweg 17

4231 DJ Meerkerk

0183 351 334

thuisinbouwen.nl

Disclaimer © 2020 - Deze brochure is met zorg samengesteld. Desondanks 
moeten wij een voorbehoud maken voor kleine (maat)afwijkingen en/of 

wijzigingen en eventuele druk- en zetfouten. De informatie is bedoelt om 
kandidaat kopers globaal te informeren, de brochure is dus geen contractstuk. 

Er kunnen daarom aan de impressies, plattegronden, maatvoering, foto’s en 
teksten in de brochure geen rechten worden ontleend. 
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