Comfortabel wonen
in het centrum van
Nieuw-Vennep
1 vrijstaande woning | 18 appartementen

www.kroonzicht.nl

Introductie
Over de architect
In het centrum van Nieuw-Vennep wordt

middelbare school, sportfaciliteiten en

project Kroonzicht, bestaande uit een

de diverse uitvalswegen bevinden zich

vrijstaande woning en 18 appartementen

eveneens in de nabije omgeving.

Het appartementengebouw
en de vrijstaande woning

gerealiseerd. Een gezellige en vriendelijke
woonomgeving met een zeer centrale

Even uitwaaien? Vanuit uw woning stapt

zijn ontworpen door Enzo

ligging.

u gemakkelijk op de fiets om de prachtige

Architectuur & Interieur.

natuur van o.a. het Hollandse duinlandschap

Oprichters en boegbeelden

Alle winkels voor uw dagelijkse

te ontdekken. Liever uitgebreid shoppen

van ENZO zijn Jasper van

boodschappen, sfeervolle shops en gezellige

of genieten van cultuur? Amsterdam,

Rijn en Carlo Abdul, die

horeca zijn op een steenworp afstand

Hoofddorp, Haarlem of Leiden zijn makkelijk

hun kennis opdeden op

van uw woning te vinden. Winkelcentrum

en snel te bereiken, ook met het openbaar

MTS, HTS en TU. Hierdoor

Getsewoud voor uw dagelijkse

vervoer. Dat is pas comfortabel wonen.

beheersen zij het vak op
conceptueel en creatief

boodschappen ligt letterlijk om de hoek.
Het winkelhart van Nieuw-Vennep met

Bent u op zoek naar het comfort van

niveau én vanuit de

onder meer winkelcentrum Symfonie en

nieuwbouw op een mooie, groene locatie

praktijk. Dit is een van de

diverse eetgelegenheden is op fietsafstand

met alle voorzieningen binnen handbereik.

krachten van het bureau:

te bereiken. De diverse basisscholen, de

Dan is Kroonzicht zeker iets voor u!

wat op de tekentafel
wordt bedacht, wordt ook zo uitgevoerd. En als het kan
nog mooier. Van overkoepelend concept tot het kleinste
bouwkundige en esthetische detail.
Mooie en functionele omgevingen ontwerpen: dat is wat
zij het liefste doen. Met passie omgevingen creëren waar
het fijn wonen en leven is. Deze essentie is ook toegepast
bij het ontwerpen van Kroonzicht. Stoere gebouwen,
strakke details, robuuste materialen en een harmonieus
materiaalgebruik gaan hier hand in hand. Zo is een
woonomgeving ontstaan waarin het prettig wonen is!
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Nieuw-Vennep, een gezellig
en dorps karakter
Toen de Haarlemmermeer werd drooggelegd ontstonden er in
eerste instantie twee plaatsen: Hoofddorp en Venneperdorp. In
1868 kreeg het Venneperdorp zijn huidige naam: Nieuw-Vennep.
Gelegen in de gemeente Haarlemmermeer met circa 31.000
inwoners is het een plek met een gezellig, dorps karakter, van
alle gemakken en faciliteiten voorzien en gelegen op een zeer
centrale locatie.

Meer dan uitstekende
bereikbaarheid

Zandvoort
30 min.

Amsterdam
30 min.

Haarlem
20 min.

Schiphol
15 min.

Nieuw-Vennep is gelegen midden in de Haarlemmermeer
waardoor de bereikbaarheid naar de rest van de Randstad
Noordwijk
20 min.

perfect is. Zowel via de weg als met het openbaar vervoer.
Nieuw-Vennep heeft het allemaal: dichtbij de uitvalswegen, een

Utrecht
50 min.

NS-station, aansluiting op het R-net (de snelle busverbinding
naar Amsterdam via Hoofddorp, lijn 397) en diverse

Leiden
25 min.

streekbussen waardoor nabijgelegen plaatsen snel en makkelijk
bereikbaar zijn.
Om de hoek van uw nieuwe woning ligt de bushalte met
directe verbindingen naar onder meer Hoofddorp, Schiphol en
Amsterdam.

Den Haag
40 min.
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Rotterdam
50 min.

Het project Kroonzicht
Het kleinschalige project Kroonzicht wordt
gerealiseerd op de hoek van de Venneperweg
en Sportveldweg. Een centrale ligging in
het ‘oude’ centrum van Nieuw-Vennep. Er
worden een riante vrijstaande woning en 18
comfortabele appartementen gerealiseerd met
eigen parkeervoorziening.
Bent u op zoek naar een nieuwbouwwoning in
een gezellige en vriendelijke woonomgeving,
dan hoeft u niet verder te zoeken!
Op de volgende pagina’s worden de diverse
woningen toegelicht. De informatie over de
appartementen is te vinden vanaf pagina 11.
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Vrijstaand wonen in
uw duurzame thuis
Een mooie en unieke kans om vrijstaand te
wonen in een zeer comfortabele villa die
van alle gemakken is voorzien. En dat in
het ‘oude’ centrum van Nieuw-Vennep op
een kavel van meer dan 550 m2.
De ruime kavel en de rustige ligging
aan de Sportveldweg maken dat u hier
heerlijk in alle rust kunt wonen met alle
voorzieningen binnen handbereik.
Met deze woning bent u op de toekomst
voorbereid. De woning is gasloos en zeer
energiezuining ontworpen.
Het gebruik van natuurlijke, hoogwaardige
en robuuste materialen zoals baksteen en
hout zorgen voor een hoge kwaliteit en een
tijdloze uitstraling. Zowel binnen als buiten.
De ruime opzet buiten vindt u ook terug

Heerlijk in alle rust wonen in het ‘oude’
centrum van Nieuw-Vennep met alle
voorzieningen binnen handbereik

in de woning zelf. Deze heeft meerdere
slaapkamers en diverse mogelijkheden tot
uitbreiding. Vraag naar de opties!
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*Tuininrichting behoort niet tot het verkochte

Overzicht perceel

Begane grond

Verdiepingen:

3

Perceeloppervlakte:

555 m2

Woonoppervlakte:

217 m

Aantal slaapkamers:

3-5

2
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Woonoppervlakte:

77 m2

Oppervlakte garage:

23 m2
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Eerste verdieping

Tweede verdieping

Woonoppervlakte:

72 m2

Woonoppervlakte:

Aantal slaapkamers:

3

Vrij indeelbaar

Badkamer:

Ja

(tekening geeft meerwerkoptie

Apart toilet:

Ja

met extra slaapkamers aan)
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45 m2

Gevels

Vooraanzicht

Rechter zijaanzicht

Ligging: Zuidoost

Ligging: Noordoost

Achteraanzicht

Linker zijaanzicht

Ligging: Noordwest

Ligging: Zuidwest
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Verkorte technische omschrijving vrijstaande woning
Deze beknopte technische omschrijving geeft een indruk van het

Installaties

afwerkingsniveau van de vrijstaande woning. Er kunnen geen
rechten aan ontleend worden. Deze technische omschrijving kan

De woning wordt voorzien van een ventilatie-,

nog aan verandering onderhevig zijn naar aanleiding van eisen van

verwarmings- en warmwaterinstallatie welke

overheidswege, veranderende technische inzichten en/of nieuwe

voldoet aan de technische eisen behorende

installatietechnieken.

bij dergelijke woningen. Er wordt een lucht

Gebouwconstructie

water warmtepompinstallatie toegepast met
vloerverwarming. De markt is constant aan
verandering onderhevig en in een later stadium

De constructie van de woning bestaat uit een funderingsraster met

wordt het merk en exacte type bepaald om

betonpalen en een opbouw met betonnen vloeren en constructieve/

zodoende het meest optimale en meest duurzame

dragende wanden van kalksteen en/of beton. Dikte en formaat

systeem te kunnen selecteren voor het project. Er

worden bepaald door de constructeur. Daar waar noodzakelijk worden

wordt geen gas toegepast. Op het hellende dak

stalen balken en/of kolommen toegepast.

aan de meest zonnige zijde worden zonnepanelen
toegepast.

De buitengevel wordt hoofdzakelijk uitgevoerd in kalkzandsteen
(binnenzijde) en baksteen (buitenzijde). De buitengevel wordt

De elektrische installatie wordt aangelegd vanuit

voorzien van voldoende isolatie conform wet- en regelgeving. De

de meterruimte en verdeeld over meerdere

buitenzijde van de garage wordt voorzien van houten bekleding.

groepen naar de diverse aansluitpunten in
de woning. De woning wordt voorzien van

De niet dragende wanden in de woning worden uitgevoerd in

lichtpunten, wandcontactdozen en (loze)

kalkzandsteen, gips- en/of gasbetonwanden of metalstud. Daar waar

leidingen. Op de wanden binnen de woning

nodig wordt een zwaardere kwaliteit of worden watervaste wanden

worden kunststof (wit tint) wandcontactdozen

toegepast.

geplaatst. De lichtpunten in de woningen worden
bediend door inbouwschakelaars van kunststof (wit

De hellende dakconstructie van de woning is samengesteld uit houten

tint) die zijn aangebracht op de wanden.

dakelementen, eventueel ondersteund door een stalen constructie,
welke zijn voorzien van voldoende isolatie om aan de eisen van het

Daar waar nodig wordt de woning uitgerust met

bouwbesluit en de omgevingsvergunning te voldoen. Verankering en

rookmelder(s) aangesloten op het elektriciteitsnet volgens

bevestiging is conform opgave fabrikant. De hellende daken worden

advies van de installateur en de brandweer.

voorzien van een vlakke keramische pan. De platte dakconstructie
bestaat uit een houten balklaag met isolatie en dakbedekking.
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Kozijnen, ramen, deuren en balustrades

Afwerkingen

De gevelkozijnen, -ramen en -deuren worden uitgevoerd in hout. De kleurstelling

De plafonds worden voorzien van spuitpleisterwerk, met uitzondering van de

van de gevelkozijnen is gelijk voor de binnen- en buitenzijde.

meterkast, zolderruimten en technische ruimten. Deze ruimten worden niet verder
afgewerkt.

Alle glasopeningen, ramen en deuren in de buitenkozijnen van de woning worden
voorzien van de benodigde isolerende hoog rendement beglazing. Waar nodig

De binnenwanden, binnenspouwbladen en eventuele afgetimmerde kolommen in de

wordt, in verband met de eisen van de brandweer, brandwerend glas toegepast.

woning worden behangklaar opgeleverd, met uitzondering van de garage, de zolder
en de meterkast. Deze ruimten worden niet verder afgewerkt.

De houten binnenkozijnen en de binnendeuren worden in een fabrieksmatig
aangebrachte standaard wit tint opgeleverd. De binnendeuren worden niet in een

De betonvloeren worden afgewerkt met een dekvloer met uitzondering van de

geluidwerende uitvoering uitgevoerd.

meterkast.

De binnendeuren zijn voorzien van de benodigde sloten, zoals vrij- en bezetsloten

Houten delen en aftimmeringen aan de binnenzijde van de woning worden voorzien

(in het toilet en de badkamer) en loopsloten. De meterkastdeur wordt voorzien van

van grondverf. Het binnenschilderwerk en het eventuele behangwerk dient door de

een kastslot. Het beslag wordt uitgevoerd in een nader te bepalen merk en type.

opdrachtgever zelf te worden uitgevoerd.
Er is geen keukeninrichting voorzien. Voor de opstelling is ruimte gereserveerd en
zijn standaard aansluitpunten (water, riolering en elektra) voorzien. De woning
is voorzien van een basispakket sanitair (Villeroy & Boch) en tegelwerk voor de
badkamer en het toilet. In overleg met de kopersbegeleider zijn er alternatieven
mogelijk.
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Rustig en
comfortabel wonen
in een kleinschalig
appartementencomplex
Het appartementencomplex in Kroonzicht
is een kleinschalig complex met 18 ruime
appartementen met een fijne tuin met als eyecatcher een prachtige, oude kastanjeboom waar
alle bewoners heerlijk kunnen genieten van het
buitenleven. De toegang met lift zorgt voor een
rustige, veilige en comfortabele entree.
De toepassing van robuuste en natuurlijke
materialen als baksteen, aluminium en zink
vormen de karakteristieke kenmerken van het
appartementencomplex. Heldere gevellijnen en
stoere details zorgen voor een sterke en solide
uitstraling: een markante verschijning aan de
Venneperweg.

Gelijkvloers wonen in een modern
nieuwbouwappartement met alle
voorzieningen dichtbij
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De twee toegangen (één per acht

bevinden zich twee riante top

appartementen) met lift zorgen voor

appartementen voorzien van royale

een rustige, veilige en comfortabele

terrassen.

entree. De appartementen zelf zijn
ruim met minimaal twee slaapkamers

De appartementen worden opgeleverd

een grote living en voldoende

met een basispakket aan sanitair

bergruimte. De buitenruimten zijn

en tegelwerk en kunnen uitgebreid

zonnig gelegen en bieden genoeg

worden met diverse optiepaketten.

ruimte om heerlijk te kunnen
verblijven en van de zon te genieten.

Via eigen terrein is Kroonzicht
toegankelijk. In de half verdiepte

Wilt u liever meer luxe? In de

kelder bevinden zich uw eigen

kapverdieping van het complex

parkeerplaats en berging.
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Kelder
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parkeergarage

11
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13
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P
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9

P

P
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15

6
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12 18
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In de kelder bevinden zich de bergingen en parkeerplaatsen van de appartementen.

Achter de appartementen is straks een tuin met wadi (waterbuffer) aanwezig. Deze

Aan elk appartement is één berging en parkeerplaats toebedeeld. Vanaf de

accentueert het ruimtelijke karakter van Kroonzicht; het gebouw staat met z’n

Sportveldweg is het complex middels de op afstand bedienbare garagedeur

voeten in het groen. De tuin is eigendom van de eigenaren gezamenlijk en is dus

comfortabel en veilig te bereiken met fiets en auto. Op het buitenterrein zijn nog

privé terrein.

diverse algemene parkeerplaatsen gesitueerd, alle gezamenlijk eigendom.
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Begane grond

Z
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Appartement 1

Appartement 2

Appartement 3

Entree

Appartement 4

Entree

Vanaf de Venneperweg is het appartementencomplex bereikbaar middels twee

Dit betekent dat u uw boodschappen vanuit de auto droog naar boven kunt

statige entrees. De ruime binnenruimte geeft toegang tot de trappenhuizen en de

brengen. Komt er bezoek? Deze laat u eenvoudig binnen via de videofoon en

liften. Vanaf hier is elk appartement inpandig te bereiken.

deuropener vanuit uw appartement.
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Eerste verdieping

Z
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Appartement 5

Appartement 6

Appartement 7

Appartement 8

De toiletten en badkamers in de appartementen zijn voorzien van sanitair van

De appartementen worden zonder keuken opgeleverd (wel met aansluitpunten).

Villeroy & Boch, witte wandtegels en antracietkleurige vloertegels. Elk appartement

Omdat iedereen een eigen specifieke smaak heeft qua inrichting, kleuren,

heeft een separaat toilet en badkamer met tweede toilet, twee wastafels en een

materialen, toe te passen apparatuur en vormgeving van de keuken, kunt u deze

douche. Middels zorgvuldig gekozen pakketten is de basisinrichting te upgraden.

zelf samenstellen.

De penthouses hebben twee badkamers.
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Tweede verdieping

Z
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Appartement 9

Appartement 10

Appartement 11

W

N

Appartement 12

Alle buitenruimten zijn georiënteerd op het zuidwesten, gelegen aan de achterzijde

Door de deels inpandige ligging van de balkons en de grote glazen puien worden

van het complex en ruim van opzet. U kunt dus heerlijk rustig genieten van de

ze eigenlijk onderdeel van de living. De ruimtelijkheid van de appartementen wordt

ruimte en de zon. De grotendeels glazen balustrades vergroten het ruimtelijke

hiermee extra versterkt.

effect.
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Derde verdieping
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Appartement 13

Appartement 14

Appartement 15

Appartement 16

Het complex is hoogwaardig geïsoleerd conform de nieuwste eisen en regelgeving.

Op het gezamenlijke dak worden zonnepanelen toegepast. Naast de centrale

Samen met de energiezuinige en moderne ventilatie- en verwarmingsinstallatie

voorzieningen worden de panelen toebedeeld aan alle appartementen. Door

met vloerverwarming maakt het de appartementen erg duurzaam en bovendien

rechtstreekse aansluiting op de eigen meterkast heeft u direct voordeel van de

toekomstbestendig.

energiebesparing.
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Vierde verdieping
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Appartement 17

Appartement 18

Vrij uitzicht. Dat is wat u krijgt bij de twee penthouses op de vierde verdieping. De

De hoogwaardige leefruimte onder de kap van het complex biedt u al het comfort

meer dan riante appartementen zijn voorzien van een groot terras van maar liefst

dat u wenst. Meerdere slaap- en badkamers. Voldoende plek om de keuken van

30 m groot. Vanaf het vrij liggende terras, met mooi metselwerk, is de omgeving

uw dromen te realiseren. En voldoende plek om de perfecte leefruimte te creëren.

prachtig waar te nemen.

Kortom, het perfecte plekje om stijlvol te genieten!
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Appartement 1

Appartement 2

Verdieping:

0

Verdieping:

0

Woonoppervlakte:

124 m

Woonoppervlakte:

123 m2

Aantal slaapkamers:

2

Aantal slaapkamers:

2

Balkon:

17 m

Balkon:

17 m2

2

2
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Appartement 3

Appartement 4

Verdieping:

0

Verdieping:

0

Woonoppervlakte:

123 m

Woonoppervlakte:

124 m2

Aantal slaapkamers:

2

Aantal slaapkamers:

2

Balkon:

17 m

Balkon:

17 m2

2

2
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Appartement 5

Appartement 6

Verdieping:

1

Verdieping:

1

Woonoppervlakte:

137 m

Woonoppervlakte:

134 m2

Aantal slaapkamers:

3

Aantal slaapkamers:

2

Balkon:

14 m

Balkon:

14 m2

2

2
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Appartement 7

Appartement 8

Verdieping:

1

Woonoppervlakte:

134 m

Aantal slaapkamers:

2

Balkon:

12,5 m

2

2
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Verdieping:

1

Woonoppervlakte:

137 m2

Aantal slaapkamers:

3

Balkon:

12,5 m2
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Appartement 9

Appartement 10

Verdieping:

2

Verdieping:

2

Woonoppervlakte:

137 m

Woonoppervlakte:

134 m2

Aantal slaapkamers:

3

Aantal slaapkamers:

2

Balkon:

14 m

Balkon:

14 m2

2

2
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Appartement 11

Appartement 12

Verdieping:

2

Woonoppervlakte:

134 m

Aantal slaapkamers:

2

Balkon:

12,5 m

2

2
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Verdieping:

2

Woonoppervlakte:

137 m2

Aantal slaapkamers:

3

Balkon:

12,5 m2
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Appartement 13

Appartement 14

Verdieping:

3

Verdieping:

3

Woonoppervlakte:

121 m

Woonoppervlakte:

130 m2

Aantal slaapkamers:

2

Aantal slaapkamers:

2

Balkon:

14 m

Balkon:

14 m2

2

2
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Appartement 15

Appartement 16

Verdieping:

3

Woonoppervlakte:

128 m

Aantal slaapkamers:

2

Balkon:

12,5 m

2

2
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Verdieping:

3

Woonoppervlakte:

115 m2

Aantal slaapkamers:

2

Balkon:

12,5 m2
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Appartement 17

27

Verdieping:

4

Woonoppervlakte:

192 m2

Aantal slaapkamers:

3

Dakterras:

30 m2

Z
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W

N

Appartement 18

28

Verdieping:

4

Woonoppervlakte:

192 m2

Aantal slaapkamers:

3

Dakterras:

30 m2

Gevels

Vooraanzicht
Ligging: Noordoost

Achteraanzicht
Ligging: Zuidwest
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Linker zijaanzicht
Ligging: Zuidoost

Rechter zijaanzicht
Ligging: Noordwest
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Verkorte technische omschrijving appartementen
Deze beknopte technische omschrijving geeft een indruk van het

Installaties

afwerkingsniveau van de appartementen. Er kunnen geen rechten
aan ontleend worden. Deze technische omschrijving kan nog

De appartementen worden voorzien van een ventilatie-,

aan verandering onderhevig zijn naar aanleiding van eisen van

verwarmings- en warmwaterinstallatie welke voldoet aan de

overheidswege, veranderende technische inzichten en/of nieuwe

technische eisen behorende bij dergelijke appartementen. Er

installatietechnieken.

wordt een lucht water warmtepompinstallatie toegepast met
vloerverwarming. De markt is constant aan verandering onderhevig

Gebouwconstructie

en in een later stadium wordt het merk en exacte type bepaald
om zodoende het meest optimale en meest duurzame systeem te

De constructie van het gebouw bestaat uit funderingsbalken met

kunnen selecteren voor het project. Er wordt geen gas toegepast.

betonpalen en een opbouw met betonnen vloeren en constructieve/

Elk appartement heeft een eigen aantal zonnepanelen.

dragende wanden van kalksteen en/of beton. Dikte en formaat
worden bepaald door de constructeur. Daar waar noodzakelijk

De elektrische installatie wordt aangelegd vanuit de meterruimte

worden stalen balken en/of kolommen toegepast.

en verdeeld over meerdere groepen naar de diverse aansluitpunten
in de appartementen. De appartementen worden voorzien

De buitengevel wordt hoofdzakelijk uitgevoerd in kalkzandsteen en/

van lichtpunten, wandcontactdozen en (loze) leidingen. Op de

of beton (binnenzijde) en baksteen (buitenzijde). De buitengevel

wanden binnen de appartementen worden kunststof (wit tint)

wordt voorzien van voldoende isolatie conform wet- en regelgeving.

wandcontactdozen geplaatst. De lichtpunten in de appartementen
worden bediend door inbouwschakelaars van kunststof (wit tint) die

De niet dragende wanden in de appartementen en algemene

zijn aangebracht op de wanden.

ruimten worden uitgevoerd in kalkzandsteen, gips- en/of
gasbetonwanden of metalstud. Daar waar nodig wordt een

Daar waar nodig worden de appartementen uitgerust met

zwaardere kwaliteit of worden watervaste wanden toegepast.

rookmelder(s) aangesloten op het elektriciteitsnet volgens advies
van de installateur en de brandweer.

De hellende dakconstructie van het gebouw is samengesteld uit
houten dakelementen, eventueel ondersteund door een stalen

Ten behoeve van woningtoegang wordt bij de centrale entree een

constructie, welke zijn voorzien van voldoende isolatie om aan de

spreek-/luisterinstallatie aangebracht met verbinding naar het

eisen van het bouwbesluit en de omgevingsvergunning te voldoen.

appartement. De woning-toegangsdeur is voorzien van een deurbel.

Verankering en bevestiging is conform opgave fabrikant. De
hellende daken worden voorzien van een metalen bekleding. De

De personenlift in de centrale ruimten wordt uitgevoerd met de

platte dakconstructie bestaat uit een steenachtige vloer of houten

nodige stopplaatsen. De uitvoering van de lift wordt nader bepaald

balklaag met isolatie en dakbedekking.

aan de hand van de regelgeving.
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Kozijnen, ramen, deuren en balustrades

Afwerkingen

De gevelkozijnen, -ramen en -deuren worden uitgevoerd in aluminium. De

De plafonds in de appartementen worden voorzien van spuitpleisterwerk, met

kleurstelling van de gevelkozijnen is gelijk voor de binnen- en buitenzijde. De

uitzondering van de meterkast, berging en technische ruimte. Deze ruimten worden

entreedeuren en -kozijnen worden uitgevoerd in hout in een nader te bepalen

niet nader afgewerkt. De binnenzijde van de hellende daken worden behangklaar

kleurstelling.

opgeleverd.

Alle glasopeningen, ramen en deuren in de buitenkozijnen van de appartementen

De binnenwanden, woningscheidende wanden, binnenspouwbladen en eventuele

worden voorzien van de benodigde isolerende hoog rendement beglazing. Waar

afgetimmerde kolommen worden behangklaar opgeleverd, met uitzondering van

nodig wordt, in verband met de eisen van de brandweer, brandwerend glas

de berging, technische ruimte en meterkasten. Deze ruimten worden niet nader

toegepast.

afgewerkt.

De stalen binnenkozijnen en de binnendeuren worden in een fabrieksmatig

De betonvloeren worden afgewerkt met een dekvloer met uitzondering van de

aangebrachte standaard wit tint opgeleverd. De binnendeuren worden niet in een

meterkasten. De dekvloeren in de appartementen worden in principe zwevend

geluidwerende uitvoering uitgevoerd.

aangebracht en bestaat uit isolatie met daarop een dekvloer.

De binnendeuren zijn voorzien van de benodigde sloten, zoals vrij- en bezetsloten

Houten delen en aftimmeringen aan de binnenzijde van de appartementen worden

(in het toilet en de badkamer) en loopsloten. De meterkastdeur wordt voorzien van

voorzien van grondverf. Voor alle appartementen geldt dat het binnenschilderwerk

een kastslot. Het beslag wordt uitgevoerd in een nader te bepalen merk en type.

en het eventuele behangwerk door de opdrachtgever zelf dient te worden uitgevoerd.

De balkons/terrassen worden voorzien van een stalen gepoedercoat hekwerk,

Er is geen keukeninrichting voorzien. Voor de opstelling hiervan is ruimte

glazen of gemetselde balustrade.

gereserveerd en zijn standaard aansluitpunten (water, riolering en elektra) voorzien.
Het appartement is voorzien van een basispakket sanitair (Villeroy & Boch) en
tegelwerk voor de badkamer en het toilet. In overleg met de kopersbegeleider zijn
er alternatieven mogelijk.
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Het kopen van een woning
De verkoop van de woningen wordt verzorgd door

technisch te realiseren zijn. Voor het verstrijken van de

de makelaar. Iedere belangstellende zal door de

sluitingsdatum krijgt iedere koper de kans meer- en

makelaar geïnformeerd worden omtrent alle zaken

minderwerk tegen verrekening te laten uitvoeren om op

die betrekking hebben op de inschrijving, de koop-

die manier individuele woonwensen vóór oplevering te

en de aannemingsovereenkomst en het verkrijgen

laten realiseren.

van financiering. Het is gebleken dat de kopers,
ook na het ondertekenen van de koop- en de

Aannemer

aannemingsovereenkomst, vaak nog vele vragen hebben,
zowel ten aanzien van de door hen aangekochte woning

Het project Kroonzicht Nieuw-Vennep, bestaande

als ten aanzien van het project in het algemeen. Ook met

uit een vrijstaande woning en 18 appartementen,

dergelijke vragen kunt u terecht bij de makelaar.

wordt gerealiseerd door De Geus Bouw. De Geus Bouw
is ingeschreven in het Register van Ingeschreven
Ondernemingen van de Woningborggroep.

Raadhuisplein 306A
2132 TZ Hoofddorp

Woningborg

023 303 34 84

De Woningborg Garantie- en waarborgregeling beschermt

nieuwbouw@mooijekindvleut.nl

kopers van nieuwe woningen tegen de risico’s van een

Individuele begeleiding

eventueel faillissement van de bouwonderneming tijdens
de bouw en bouwkundige gebreken na oplevering. Het
certificaat wordt uitgegeven door Woningborg N.V. onder

Uit ervaring weten wij dat iedere koper eigen ideeën en

de naam Woningborg-certificaat.

woonwensen heeft en het in de meeste gevallen prettig
vindt als die wensen vóór oplevering al gerealiseerd

Woningborg: geeft u meer zekerheid

kunnen worden. Bij dit project krijgt u individuele

Voordat een bouwonderneming zich kan inschrijven bij

begeleiding van een kopersbegeleider van de aannemer

Woningborg, toetst Woningborg de bouwonderneming

en is gedurende het hele project uw aanspreekpunt. Na

op financieel gebied, technische vakbekwaamheid en

ontvangst van de eerste brief van de kopersbegeleider

deskundigheid. Bij ieder bouwplan worden de tekeningen

kunt u op verzoek een gesprek aanvragen om samen

en technische omschrijving getoetst aan het Bouwbesluit.

te kijken naar uw persoonlijke woonwensen. Tijdens dit

Ook wordt de concept (koop-/) aannemingsovereenkomst

gesprek wordt met u besproken wat de mogelijkheden

beoordeeld op een goede balans in de rechtsverhouding

zijn. Vervolgens kan gekeken worden of uw woonwensen

tussen koper en bouwonderneming.
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Tenslotte

Wat betekent de Woningborg Garantie-en waarborgregeling voor u?
Als u een huis met Woningborg-garantie koopt, betekent dit voor u o.a. het
volgende:

Eventuele noodzakelijke veranderingen zullen geen kwaliteitsvermindering van
de woningen inhouden en voor de kopers geen financiële gevolgen hebben. Het

• gaat uw bouwonderneming tijdens de bouw failliet, dan zorgt Woningborg voor

is mogelijk dat de situatietekening c.q. inrichtingstekening van het gebied op

afbouw van uw woning. Is afbouw om wat voor reden dan ook onmogelijk, dan

het moment van verkoop door inspraakprocedures e.d. door de overheden nog

verstrekt Woningborg u een financiële schadeloosstelling.

niet tot in detail is uitgewerkt. Wij kunnen voor deze afwijkende situaties geen

• de bouwonderneming garandeert de kwaliteit van de woning tot 6 jaar

aansprakelijkheid aanvaarden. Wanneer het perceel kleiner of groter wordt bestaat

en 3 maanden na oplevering. Bij bepaalde ernstige gebreken zelfs tot 10

er geen recht op verrekening.

jaar en 3 maanden. Woningborg waarborgt de garantieverplichting van de
bouwonderneming, anders gezegd als de bouwonderneming niet meer kan of wil

Tevens wordt een voorbehoud gemaakt ten aanzien van wijzigingen die het gevolg

herstellen dan draagt Woningborg hier zorg voor.

zijn van nadere eisen van de overheid en/of nutsbedrijven. De koper zal zo spoedig

• bouwondernemingen, die bij Woningborg zijn ingeschreven, zijn verplicht

mogelijk worden geïnformeerd over wijzigingen en/of aanpassingen.

om een model (koop-/) aannemingsovereenkomst met bijbehorende
algemene voorwaarden en toelichting te gebruiken. Het modelcontract vormt

Disclaimer

de contractuele basis voor de rechtsverhouding tussen u als koper en de
bouwonderneming. In dit modelcontract zijn de rechten en plichten van de koper

Alle perspectieftekeningen en afbeeldingen in deze brochure geven een

en de bouwonderneming evenwichtig vastgelegd.

impressie weer en dienen als illustratie. Ondanks alle zorgvuldigheid die we

• wanneer er na oplevering van de woning geschillen tussen de koper en de

hebben nagestreefd, kunnen aan deze tekeningen en afbeeldingen geen rechten

bouwonderneming ontstaan over de kwaliteit van de woning dan kan Woningborg

worden ontleend. De afbeeldingen komen van de hand van een illustrator en

hierin bemiddelen.

worden daarom met recht ‘artist impressions’ genoemd. De (eventueel) op de
plattegrondtekeningen aangegeven inrichting dient, voor zover niet nadrukkelijk

Wat valt niet onder de Woningborg-garantie?

vermeld, alleen ter oriëntatie en is niet in de koopsom begrepen.

Onderdelen die niet door of via de bouwonderneming worden uitgevoerd (zoals
bijvoorbeeld minderwerk), vallen niet onder de Woningborg Garantie- en

De plattegronden in deze brochure kunnen opties bevatten, welke door de

waarborgregeling. Daarnaast worden in uw (koop-/)aannemingsovereenkomst en

aannemer aangeboden worden en niet in de verkoopprijs zijn opgenomen. De

in de Woningborg Garantie- en waarborgregeling een aantal aspecten genoemd die

openbare ruimte en tuin is ter verbeelding ingericht. De plattegronden van alle in

van de garantie zijn uitgesloten.

deze brochure opgenomen woningen zijn indicatief. Hier is dus geen leveringsplicht
aan verbonden. Deze brochure maakt geen deel uit van de contractstukken.
Na het tekenen van de koopovereenkomst worden de contractstukken van de
gekochte woning / het gekochte appartement verstrekt. Tevens heeft de makelaar
contractstukken in bezit.
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Vereniging van Eigenaars
Als een gebouw wordt gesplitst in appartementen die los verkocht

Het belangrijkste orgaan binnen de VvE is de algemene

kunnen worden, moet er een Vereniging van Eigenaars opgericht

ledenvergadering. De wet schrijft voor dat deze minimaal éénmaal

worden. De eigenaren van de appartementen zijn automatisch (‘van

per jaar gehouden wordt. Elke appartementseigenaar mag deelnemen

rechtswege’) lid van die vereniging.

aan deze vergadering en heeft daarbij het recht om te stemmen over
besluiten die de VvE wil gaan nemen.

De verkrijger van een appartementsrecht wordt medeeigenaar van
de grond en van het gebouw dat op die grond staat en verwerft

De algemene ruimten worden eigendom van de VvE en zullen door

het exclusieve recht een deel van dat gebouw te gebruiken (het

de aannemer aan de VvE worden opgeleverd. In de entreehal, het

appartement en parkeerplaats en berging).

trappenhuis en de diverse algemene ruimten wordt verlichting
aangebracht die zijn aangesloten op de algemene verlichting (CVZ-

De grond en het gebouw hebben dus meerdere eigenaren. Die

kast). De te plaatsen zonnepanelen worden naar rato verdeeld over de

eigenaren gezamenlijk vormen de Vereniging van Eigenaars (afgekort

eigenaren.

VvE). Dit betekent dat men door de koop van het appartement
automatisch lid wordt en dus niet het lidmaatschap kan weigeren of

In de splitsingsakte wordt onder meer de eigendoms- en

opzeggen. Wanneer meerdere woningen samen deel uitmaken van

stemverhouding vastgelegd binnen het gebouw. Op basis van een

één bouwkundig object dan kunnen deze woningen worden verkocht

grondslag wordt bepaald hoe groot elk aandeel in de totale VvE is

als appartementsrecht. Het VvE-lidmaatschap eindigt wanneer men

van elke individuele eigenaar. Deze heeft betrekking op het aantal m2

ophoudt appartementseigenaar te zijn.

woonoppervlakte in het complex.

Het doel van de VvE is het behartigen van de gemeenschappelijke

Ook worden zaken geregeld als het gebruik, het beheer, het opbouwen

belangen van de eigenaren van de appartementsrechten. Hieronder

van reserves en het onderhoud van de gemeenschappelijke en privé

valt met name het onderhoud van de gemeenschappelijke zaken.

gedeelten van het gebouw. Alle kosten die hiermee samenhangen

Welke zaken gemeenschappelijk zijn, staat beschreven in de

worden naar de leden doorberekend in de servicekosten.

splitsingsakte.
Tot slot wordt een huishoudelijk reglement opgesteld door de
De VvE wordt door de initiatiefnemer op enig moment overgedragen

vereniging. Hierin staat per onderdeel omschreven wat de regels,

aan de eigenaren van de appartementsrechten. Het bestuur van de

gebruiken en voorschriften zijn van het complex, om voor een ieder

VvE berust bij één of meer bestuurders en wordt door de eigenaren

een zo aangenaam mogelijk woonklimaat te creëren.

van de appartementsrechten benoemd. Bestuursleden kunnen tevens
eigenaar zijn van een appartementsrecht maar dit is niet noodzakelijk.

Bij Kroonzicht is voor de eerste periode een begeleidend bureau

In het geval dat er meerdere bestuurders zijn, wordt er een voorzitter

ingeschakeld om de administratie en het beheer van de VvE op

benoemd, een secretaris en een penningmeester.

zich te nemen.
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Een project van
Projectontwikkelaar

Dijk 30
1721 AE Broek op Langedijk
(in samenwerking met Pentas
Vastgoedontwikkeling)
Makelaar

Raadhuisplein 306A
2132 TZ Hoofddorp
023 303 34 84
nieuwbouw@mooijekindvleut.nl
Aannemer

Dijk 30
1721 AE Broek op Langedijk
0226 31 62 44
info@geusbouw.nl
Architect

Leimuiderdijk 239
2154 MN Burgerveen
0172 50 30 90
info@enzoarchitecten.nl

Ondanks de zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze brochure hebben besteed, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of
onjuist is. Brolan vastgoed & ontwikkeling aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden in de inhoud van de brochure. De
illustraties, plattegronden en afbeeldingen geven een impressie van het project en de aangegeven maten zijn circa maten. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

