
Uniek  
wonen
in De Vestingh

Hoogezand - Vosholen  

10 riante patiobungalows aan het water



Vraag de inwoners eens wat ze van Hoogezand-
Sappemeer vinden: Een fantastische plek om  
te wonen. Grote kans dat ze ook het prima  
voorzieningenniveau en goede bereikbaarheid 
aanhalen. Ook zullen ze vertellen van de  
gunstige ligging aan het Zuidlaardermeer en dat 
ze binnen 15 minuten in hartje Groningen staan.  
In Hoogezand zien we veel nieuwkomers uit de 
stad Groningen maar ook uit de Randstad.  
 
Op zoek naar ruimte, rust en betaalbaar  
woonplezier. Daarvoor bent u in Hoogezand- 
Sappemeer op de juiste plek! 
 

Hoogezand-Sappemeer 
 
In de 17e eeuw ontstaan uit het 'Hooge Sandt' en 'Sap-meer' is Hoogezand-
Sappemeer ook nu nog steeds een plek waar mensen met veel plezier 
wonen. Hoogezand-Sappemeer heeft tegenwoordig zo’n 35.000 inwoners 
en maakt sinds 2018 onderdeel uit van de gemeente Midden-Groningen, 
één van de snelst groeiende gemeenten in de provincie Groningen.

Alle voorzieningen 
dichtbĳ 
 
Via de korte fiets- en 
wandelroute ben je vanuit 
de Vosholen zo in het 
centrum van Hoogezand. 
Alle zorgvoorzieningen 
zoals een huisartsen-
praktĳk, apotheek en 
fysiotherapeut zĳn 
dichtbĳ.  
Ook het ziekenhuis in 
Groningen is makkelĳk 
bereikbaar. Daarnaast 
heeft Hoogezand een 
uitgebreid winkelbestand. 

Een plek  waar 
mensen met veel  
plezier wonen

Uitstekende bereikbaarheid  
 
Hier woon je op 5 minuten fietsen van winkelcentrum  
De Hooge Meeren en het treinstation van Hoogezand- 
Sappemeer ligt op loopafstand. Er is een uitstekende  
treinverbinding van en naar Groningen en Winschoten.  
Met de auto rĳd je zo richting Assen of de A7 op  
richting Groningen of Duitsland. Tevens zĳn er goede  
busverbindingen met plaatsen in de regio, onder meer  
via de rechtstreekse snelbus naar Groningen.
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Hier woon je heerlĳk in een ruim  
opgezette wĳk, met royale kavels en 
veel groen en water. Stĳlvolle straten  
en gezellige hofjes. En veel speelruimte 
voor de (klein)kinderen. Kinderen  
spelen hier nog veilig op straat! 

Vosholen

Ontspanning en inspanning 
 
In de omgeving van de Vosholen is veel groen, bos en prachtige  
natuurgebieden waar je heerlĳk kunt fietsen of een lange  
wandeling kunt maken. Neem bĳvoorbeeld het Gorechtpark, aan de 
rand van Hoogezand; een prachtig park met een grote vĳver, een 
hertenkamp en een eigen kinderboerderĳ. Of het Zuidlaardermeer, 
dat erg in trek is bĳ zeilers. In de wĳk zelf zĳn ook veel groen- en 
waterpartĳen die je uitnodigen om er op uit te gaan.  
 
Daarnaast is er ook volop gelegenheid voor sportieve inspanningen. Direct naast  
de wĳk Vosholen ligt het multifunctioneel centrum De Kalckwĳk, de grootste  
voorziening voor sport en vrĳe tĳd van Hoogezand. Hier vind je het zwembad, 
sporthallen, voetbalvelden en tennisbanen.  Daarnaast telt Hoogezand-Sappemeer 
verschillende sportverenigingen waar je kunt voetballen, volleyballen, hockeyen, 
korfballen en turnen.  
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Prachtige uitstraling  
 

De bungalows, ontworpen door HJK architecten uit  
Groningen, kenmerken zich door de moderne, strakke  
uitstraling. Het stoere uiterlĳk van een ‘vesting’ uitgevoerd  
in aardetinten. Een fraaie detaillering waarbĳ smalle ramen  
gecombineerd worden met grote raampartĳen die een heerlĳk 
uitzicht over het water geven. Uitgevoerd in onderhouds- 
vriendelĳke materialen, zoals bĳvoorbeeld kunststof kozĳnen.  
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HJK architecten 
 
HJK architecten is een architectenbureau dat zĳn 
staat van dienst ruim heeft bewezen sinds zĳn  
oprichting in 1957. Het kantoor is gevestigd in de stad 
Groningen en heeft een werkgebied wat uitstrekt van 
de noordelĳke provincies tot in het midden en westen 
van het land. HJK werkt aan een breed scala aan  
opdrachten, zoals woningbouwprojecten, woon-zorg-
complexen, bedrĳfsgebouwen en utiliteitsprojecten. 
Maar ook stedenbouwkundige verkenningen en  
restauraties van monumenten zĳn onderdeel van hun 
kennis.

Het ontwerp 
Het ontwerp van De Vestingh staat op naam van Karel Kamman, architect bĳ HJK. 
In het ontwerp heeft hĳ niet alleen gekeken naar schoonheid, maar vooral ook naar 
de aansluiting op de omgeving en de praktische indeling van de woningen.  
De eindgebruiker, u als bewoner, staat centraal in het ontwerp van de woningen.  
Een ontwerp waar alle voorzieningen op de begane grond logisch ingedeeld zĳn.  
De inspiratie voor het ontwerp is uit de bestaande omgeving gehaald, het 
schiereiland, een vierkant perceel omringd door water. De woningen zĳn tegen elkaar 
geplaatst om zo een gesloten vorm, een ‘vesting’, uit te stralen. Vandaar ook de naam 
“De Vestingh”. De bebouwing volgt de contouren van het perceel, met hier en daar 
een verspringing. De verspringingen in de woningen creëren een spannend beeld. 
 
De woningen 
De woningen vormen een ‘vestingsmuur’ met een solide uitstraling door de 
bakstenen. Het gevelbeeld combineert kleine, smalle ramen met grote raampartĳen. 
De smalle ramen liggen wat verdiept in het metselwerk en refereren aan schietgaten 
van vroeger. De grote raampartĳen hebben dit niet en zĳn gericht op de mooie 
uitzichten over het water. Passend bĳ een verdedigingswerk is er voor aardetinten 
gekozen voor de kleuren van o.a. de bakstenen en kozĳnen. Hierdoor zĳn 
onderhoudsvriendelĳke woningen ontstaan zonder opsmuk. 
 
Schiereiland  
Op het schiereiland ontstaat een vesting met twee ingangen, één via een landweg (de 
Buitenlust) en één middels de brug. Via de weg kunnen auto’s het terrein op en kunt 
u uw auto parkeren. Via de brug kunnen alleen voetgangers en fietsers het 
schiereiland op. 

De Vestingh wordt een bĳzondere plek om  
te wonen, met de solide uitstraling van  

de woningen en de heerlĳke omgeving rondom.

Vestingstad Bourtange, is één van de inspiratiebronnen voor het ontwerp van ‘De Vestingh’
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De Vestingh ligt direct aan het water op  
de mooiste plek in de wĳk Vosholen. 
In het plan worden 10 prachtige  
patiobungalows gerealiseerd. 

Locatie

 
Wonen aan het water 
U woont hier op een schiereiland, direct aan het water. In het binnenterrein is 
ruimte op eigen terrein voor uw auto, maar ook voor een zitje. En aan de voorzĳde, 
de waterkant, een fĳn terras aan het water. Tĳdens zomeravonden geniet u  
hier van een heerlĳk uitzicht op uw terras aan het water. En tĳdens een ‘echte  
Hollandse’ winter kunt u genieten van het ĳspret om u heen. 
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Bouwnummers: 1 en 6 getekend 
5 en 10 gespiegeld 
 
Kĳk voor de juiste positie van de ramen op de verkooptekening. 
Deze varieren per bouwnummer.

4 hoekwoningen 
met standaard  
een dakopbouw

Eerste  
verdieping 

’Een leven 
lang genieten 
in deze ruime 
bungalows’

Begane grond

Meer ruimte 
voor een werk-
kamer of uw 
hobby's!

De heerlĳke ruime 
woonkamer biedt  
tal van indelings- 
mogelĳkheden
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Tussenwoning  
aan de Noordzĳde  
Bouwnummers: 2 en 3 getekend 
en 4 gespiegeld 
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Tussenwoning  
aan de  Zuidzĳde  
Bouwnummers: 8 en 9 getekend en 7 gespiegeld 
 
Kĳk voor de juiste positie van de ramen op de verkooptekening. 

Deze varieren per bouwnummer 
 

Houten  
bergingen 
 
bouwnummers 2/3/4  
en 7/8/9  krĳgen een  
vrĳstaande houten  
berging in de tuin.
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Genieten van de zomeravonden 
op uw terras aan het water

Rustig wonen aan het water 
 
Op een werkelĳk prachtige locatie aan het water  
ligt midden in de wĳk Vosholen een groen 
‘schiereiland’.   
 
Op deze bĳzondere plek worden 10 patiobungalows 
gerealiseerd. De patiobungalows van De Vestingh hebben 
allemaal 2 buitenterrassen waarvan één besloten aan de 
binnenzĳde en een royaal terras aan de waterkant. U woont 
daardoor heerlĳk vrĳ en hebt een mooi uitzicht over het water! 
Een heerlĳke, rustige plek om te wonen!
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Veel keuzevrĳheid 
 
De basis van alle bungalows is dat alles gelĳkvloers is, dus slaapkamer(s) 
en badkamer op de begane grond. Wilt u nog ruimer wonen, dan is een  
dakopbouw perfect. U kunt dan kiezen voor 1 of 2 extra slaapkamers.  
Of misschien nog een extra badkamer? Er zĳn tal van meerwerkopties  
om uw nieuwe thuis helemaal naar uw smaak te maken.  

Optie:  
dakopbouw Noordzĳde 
 
Bouwnummers: 2 en 3 getekend 

Begane grond Verdieping
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Optie:  
dakopbouw Zuidzĳde 
 
Bouwnummer: 8 getekend   
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√ Onderhoudsarm, alles  
lekker nieuw en fris en de 
eerste jaren nauwelĳks  
onderhoud. 

 
√ Alles op maat, zelf je  

keuken en badkamer en 
sanitair uitzoeken en uw 
persoonlĳke woonwensen 
laten uitvoeren. 

 
√ Uw nieuwe woning is  

comfortabel, goed  
geïsoleerd en voldoet aan 
de strengste wettelĳke 
eisen voor geluidsisolatie 
en bouwkundige eisen.

√ SWK garantie  
 
√ Energiezuinig  
 
√ Voorzien van een  

duurzame warmtepomp, 
welke zorgt voor  
behaaglĳk klimaat. 

 
√ De woningen worden  

gebouwd volgens de  
modernste  
veiligheidseisen.    

 

√ Duurzaam.  
Een nieuwbouwhuis  
belast het milieu minder 
en zorgt voor een  
geringere uitstoot van 
CO2.  

 

Voordelen van nieuwbouw

Alles nieuw en  
energiezuinig!
Wĳ willen woningen realiseren die niet  alleen 
een fĳn thuis bieden, maar ook een duurzame en 
gezonde leefomgeving.  De woningen worden 
uiteraard gebouwd volgens de laatste 
energienormen. De Vestingh biedt ultiem 
wooncomfort, gericht op de toekomst. 



René Wennemers is directeur bĳ 
WVG ontwikkeling in Meppel, maar 
bĳ dit nieuwbouwplan ook de  
projectontwikkelaar.  René: “Op het 
moment dat ik in aanraking kwam 
met het plan voor nieuwbouw op 
deze locatie in Vosholen lag er nog 
een plan met een appartementen- 
gebouw van 7 lagen hoog.  
Een ambitieus ontwerp, maar een 
plan dat destĳds niet leek aan te  
sluiten op de markt.”  
 
“We hebben geluisterd naar de  
wensen uit de markt en de omgeving. 

Marktonderzoek wees uit dat ook de 
oudere doelgroep graag naar  
Vosholen komt, maar niet voor een 
appartement. Vandaar dat we de 
plannen hebben aangepast en een 
nieuw ontwerp hebben gemaakt in 
de vorm van patiobungalows.” 
 
De locatie is uniek! Met rondom  
uitzicht over het water. Het  
schiereiland is een belangrĳk  
herkenningspunt in de woonwĳk. 
Het ligt aan het eind van enkele 
lange zichtlĳnen. Het was dus  
belangrĳk dat er wel een herkenbaar 

ontwerp zou komen, nu het  
appartementengebouw van tafel was 
en we niet meer de hoogte in gingen. 
Zo ontstond het idee van een  
‘vesting’. 
Vanaf de ‘binnenplaats’ van de  
vesting betreedt men de woningen. 
Aan die zĳde zĳn daarom de berging, 
keuken en bĳkeuken gesitueerd. Aan 
de buitenzĳde van het plan hebben 
de bewoners rust én het mooiste  
uitzicht. Vandaar dat zich aan die 
zĳde de woonkamer en de  
hoofdslaapkamer bevinden. 
 
We wilden zo veel mogelĳk  
verbinding met de nieuwe wĳk, 
daarom hebben we samen met HJK 
architecten en de gemeente  
Midden-Groningen een invulling  
bedacht die goed aansluit bĳ de  
omliggende woningen. “Ik vind dat 
het een mooi samenhangend geheel 
is geworden en kĳk er naar uit dat 
we mensen aan een fĳne woning 
kunnen helpen op deze mooie plek. 
De ligging aan het water met de  
mogelĳkheid om in de winter op je 
eigen terras de schaatsen aan te  
trekken maken het plaatje compleet. 
Ik zou er bĳ wĳze van spreken zelf 
kunnen wonen”.  

Het team ‘De Vestingh’ 
 
Natuurlĳk zĳn wĳ u graag zo goed mogelĳk van dienst bĳ de 
aankoop van uw woning. Om u goed te informeren en uw vragen 
te beantwoorden hebben wĳ een projectteam samengesteld.  
 
 
 
 
 
 

WVG Ontwikkeling

WVG is als onafhankelĳke projectontwikkelaar van 
verschillende vastgoedprojecten actief op uiteenlopende 
en vaak unieke locaties. Als sociaal ontwikkelaar met 
ruim 20 jaar ervaring begeleiden wĳ het ontwikkel- en 
bouwproces voor waardevolle plekken waar mensen 
wonen, werken en samenkomen.  
We kĳken niet alleen naar ons resultaat, maar juist naar 
de wensen van de bewoners, omwonenden en andere 
belanghebbenden. Het begint daarom bĳ goed luisteren 
wat er nodig is binnen een stad of buurt. Het nieuwe 
gebied moet een fĳne plek worden voor iedereen. 

Janet Schonewille 
Verkoopcoördinator WVG 

Marcel Hingstman 
Kopersbegeleider Gebr. Benus B.V.

Jan Venema 
Bosma & Schuur Makelaardĳ

Maarten Gĳgink 
Boekholt nieuwbouwspecialist

Alle voordelen van De Vestingh op een rĳtje 

-       Kleinschalig project 

-       Levenslang genieten:  
        slaapkamer en badkamer op de begane grond 

-       Prachtige ligging aan het water 

-       Alle voorzieningen van Hoogezand binnen handbereik 

-       Volledig gasloos 

-       Standaard vloerverwarming 

-       Duurzaam en onderhoudsvriendelĳk 
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Stel uw eigen  
keuken samen!  
Het is belangrĳk dat u zich thuis voelt in uw nieuwe woning.  
En de keuken – als hart van het huis – neemt hierbĳ een grote 
plaats in. Hier wordt gekookt, gegeten en de dag doorgenomen. 
Bĳ nieuwbouw heeft u  bĳ uitstek de mogelĳkheid om de keuken 
geheel naar uw eigen wens in te richten. De nieuwe woning wordt 
zonder keuken aangeboden, omdat de keuken een erg 
persoonlĳke keuze is, daarom laten we die aan u.  
Met de aannemer kunt u nadere afspraken maken over het 
verplaatsen van leidingen en andere aanpassingen die eventueel 
nodig zĳn om uw droomkeuken te realiseren. 
 
 

Een oase van rust  
De patiobungalows zĳn standaard voorzien van compleet afgewerkte  
badkamers en toiletruimten met luxe sanitair van de merken Villeroy & 
Boch en Grohe. Beide merken hebben zich bewezen door hun kwaliteit en 
uitstraling.  
Hoewel de sanitaire ruimtes standaard zĳn uitgerust met kwalitatief  
hoogwaardige producten, heeft u uiteraard de mogelĳkheid om deze geheel 
naar eigen smaak in te richten.
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Grondwerk 
De tuinen worden afgewerkt met de 
reeds aanwezige grond en 
geëgaliseerd. De voortuinen lopen 
schuin af richting de beschoeiing aan 
de waterkant. 
 
Bestrating 
Er wordt geen bestratingszand en 
bestrating aangebracht op de 
individuele kavels. Het openbare 
binnenterrein wordt voor oplevering 
voorzien van bestrating.   
 
Terreininrichting 
Aan de waterzĳde (voortuin) worden 
houten privacyschermen geplaatst. 
 
Berging 
De hoekwoningen zĳn voorzien van 

een aangebouwde, stenen berging.  
De tussenwoningen krĳgen een 
vrĳstaande, houten buitenberging, 
met een vloer van betontegels van 300 
x 300 mm. 
 
Fundering 
De woningen worden gefundeerd op 
betonstroken. 
 
Vloeren 
De begane grondvloer wordt 
uitgevoerd als een geïsoleerde prefab 
betonvloer. De verdiepings- en 
dakvloer wordt uitgevoerd als 
betonnen systeemvloer.  
De vloeren worden afgewerkt met een 
dekvloer waarin bĳ verblĳfs-en 
verkeersruimten leidingen voor 
vloerverwarming worden opgenomen. 

Er worden geen dorpels aangebracht, 
behalve onder de deur van badkamer 
en toilet. 
 
Wanden 
De dragende binnenwanden worden 
uitgevoerd in kalkzandsteen, waarbĳ 
de woningscheidende wanden worden 
uitgevoerd als ankerloze spouwmuur.  
De niet-dragende binnenwanden 
worden uitgevoerd als lichte 
scheidingswanden met een dikte van 
100 mm. 
 
Gevels 
De buitengevels van de woningen 
worden uitgevoerd in schoon-
metselwerk. Onder de kozĳnen in het 
metselwerk worden aluminium 
dorpels aangebracht. Bĳ de hoek-

woningen wordt bĳ de grote pui aan 
de zĳgevel onderhoudsvriendelĳke 
beplating toegepast. 
 
Daken 
De platte daken van de woningen 
worden voorzien van een bitumineuze 
dakbedekking, afgewerkt met een 
ballastlaag van grind. 
 
Kozĳnen en deuren 
De buitenkozĳnen en voordeur 
worden uitgevoerd in kunststof. Deze 
zĳn aan de binnenzĳde uitgevoerd in 
de kleur wit. De kleur van de 
buitenzĳde is aangegeven in de kleur- 
en materiaalstaat. 
De binnenkozĳnen worden uitgevoerd 
als stalen deurkozĳnen, voorzien van 
bovenlichten met blank glas. 
Uitzondering hierop is de trapkast en 
meterkast.  
De binnendeuren worden uitgevoerd 
als fabrieksmatig afgelakte 
opdekdeuren en hebben een hoogte 
van 2315 mm. 
 
Stucadoorswerk 
De wanden in de woning worden 
behangklaar afgewerkt. De plafonds 
worden voorzien van 
structuurspuitwerk, waarbĳ de V-
naden van de betonvloeren aan de 
onderzĳde in het zicht blĳven. 
 
Sanitair en tegelwerk 
Het toilet en de badkamer worden 
voorzien van sanitair van Villeroy & 

Boch en kranen van Grohe.  
De inrichting van het toilet bestaat uit 
een wandcloset en fonteintje. Het 
toilet wordt tot een hoogte van circa 
1350 mm. betegeld.  
De inrichting van de badkamer 
bestaat uit een wastafel met kraan en 
spiegel, douchehoek met 
douchemengkraan en wandcloset. De 
badkamer wordt tot een hoogte van 
circa 2100 mm. betegeld. 
- Wandtegels afmeting 250x300 mm.  
- Vloertegels afmeting 300x300 mm. 
 
Keuken 
Er is in de basis geen keukeninrichting 
opgenomen. Wel wordt er afgedopt 
installatiewerk aangebracht. 
 
Trappen 
Daar waar een opbouw aanwezig is 
wordt een vurenhouten trap 
geplaatst. Dit is een dichte trap, die 
fabrieksmatig is voorzien van witte 
grondverf. 
 
Ventilatie 
Ventilatie vindt plaats door een 
gebalanceerd ventilatiesysteem met 
warmteterugwinning, een zogenaamd 
WTW-systeem. 
 
Verwarming 
De woningen worden  voorzien van 
vloerverwarming, welke centraal 
geregeld wordt door middel van een 
thermostaat in de woonkamer. 

Warmtepomp 
De woningen worden uitgerust met 
een warmtepomp die werkt op 
bodemwarmte (water/water). Buiten 
wordt in de bodem een bron voor 
aardwarmte geboord. Binnen wordt in 
de technische ruimt een boilervat 
geplaatst. 
Deze warmtepomp zorgt ervoor dat 
het water in het boilervat voor het 
gebruik van warm tapwater wordt 
opgewarmd. 
 
Elektra 
De elektrapunten in de woning 
worden uitgevoerd als inbouwdozen. 
De wandcontactdozen in woonkamer 
en slaapkamer(s) worden op een 
standaard hoogte van circa 300 mm. 
aangebracht. De lichtschakelaars op 
een hoogte van circa 1050 mm.  
 
 
Deze brochure is met zorg samen-
gesteld aan de hand van de verstrekte 
gegevens door de bĳ de totstand-
koming van dit project betrokken 
partĳen, zoals architect, constructeur, 
gemeentelĳke diensten en adviseurs. 
Omdat de ontwikkeling van een 
(stads)gebied een voortdurend proces 
is waarbĳ wĳzigingen onvermĳdelĳk 
zĳn, kunnen aan de inhoud van deze 
brochure geen rechten worden 
ontleend. 
 
Meppel, 1 december 2021           

Beknopte technische  
omschrĳving 
 
Een huis kopen is iets bĳzonders. Fĳn dat uw oog is gevallen op een 
woning uit ons nieuwbouwproject “De Vestingh” in Hoogezand-
Sappemeer. Over de kwaliteit hiervan hoeft u zich geen zorgen te 
maken. De bouw en controle hierop is in goede handen, want wĳ 
bouwen de woningen onder garantie van SWK.  
 
Deze verkoopbrochure maakt geen onderdeel uit van de contract-
stukken. De brochure is bedoeld om u een goede indruk te geven van de 
bungalows in het project. Bĳ de koop-/aannemingsovereenkomst 
ontvangt u van ons een contractmap met alle benodigde tekeningen en 
uitgebreide technische omschrĳvingen. Hieronder geven wĳ u een 
beknopte weergave van de technische uitvoering van de woningen.

Kleur- en materiaalstaat 
 
onderdeel                                     materiaal / fabrikant                          kleur 
 
Woningen 
dakbedekking                         bitumen                                                zwart 
metselwerk                             baksteen                                               lichtbruin genuanceerd 
voegen                                      -                                                                grĳs                   
kozĳnen                                   kunststof                                              grĳs 
draaiende delen                     kunststof                                              grĳs 
raamdorpels                            aluminium                                           grĳs 
 
Bergingen 
houten bergingen                 hout                                                        blank 
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1    Inschrĳving & toewĳzing 
U hebt kennis gemaakt met de woningen 
van De Vestingh. U kunt nu aangeven naar 
welke woning uw voorkeur uitgaat. Op het 
inschrĳfformulier kunt u meerdere keuze-
mogelĳkheden aangeven. Voor vragen tĳ-
dens het inschrĳvingsproces kunt u altĳd 
terecht bĳ de makelaar.  
 
2    Het eerste gesprek 
De woningen worden toegewezen volgens 
de wĳze die vooraf kenbaar is gemaakt. 
Bent u één van de gelukkigen? Dan wordt u 
uitgenodigd voor een gesprek met de make-
laar. De makelaar kan u alles vertellen over 
de woningen en neemt de verkooptekenin-
gen met u door. U bespreekt uw wensen en 
stelt uw vragen. U krĳgt een optie op de 
toegewezen woning. 
 
3    Tekenen van het contract 
Gefeliciteerd, u bent ingeloot voor de 
nieuwbouwwoning! Het is nu tĳd om het 
koopcontract te tekenen. Bĳ nieuwbouw 
noemen we dit een koop- aannemingsover-
eenkomst. Dit contract bestaat uit twee 
delen: de koop van de grond en de opdracht 
voor de bouw van de woning. 
 
4    De financiering van je  
      nieuwbouwwoning 
Nadat de koop-aannemingsovereenkomst 
is getekend kunt u de financiering van uw 
nieuwbouwwoning regelen. Als het goed is 
weet u inmiddels al of u een hypotheek 
kunt krĳgen om de woning van uw keuze  
te kopen. U heeft dat immers al in de oriën-
terende fase van uw zoektocht uitgezocht.  
U kunt uw hypotheekaanvraag nu defini-
tief in gang zetten.  
 
5    De notaris 
Als er voldaan is aan alle ontbindende en 
opschortende voorwaarden en de notaris 
heeft uw hypotheekstukken binnen, dan 
ontvangt u een uitnodiging van de notaris. 
Bĳ de notaris wordt de akte van levering  
getekend. U wordt nu eigenaar van het  
perceel. Dit is het moment dat u voor het 
eerst betaalt. Vanaf nu gaan de rekeningen 
komen, al naar gelang de bouw vordert. 
 

6    De kopersbegeleider 
Nadat u gekocht heeft ontvangt u een  
uitnodiging van de kopersbegeleider van  
de aannemer die u verder begeleid. De ko-
persbegeleider zal u alles vertellen over de 
keuzes die gemaakt kunnen worden en hoe 
het traject verder verloopt. 
U kunt zich alvast voorbereiden door een 
indeling te maken voor uw nieuwe woning. 
Waar komt straks de tv te staan en waar uw 
keukentafel? U heeft nu de mogelĳkheid 
om lichtpunten en stopcontacten aan te 
passen op uw gewenste indeling. 
 
7    Naar de showroom 
U kunt uw keuken en badkamer geheel 
naar eigen smaak inrichten. In de verkoop-
prĳs van de woning is geen keuken opge-
nomen, maar wel kunnen de 
aansluitpunten hiervoor op de gewenste 
positie worden aangebracht. Uw woning 
wordt standaard wel voorzien van een  
complete badkamer en toilet, maar ook die 
kunt u naar eigen wens aanpassen. Hier-
voor bezoekt u de showrooms van keuken- 
en sanitairleveranciers en bekĳkt de ver-
schillende mogelĳkheden.  
 
8    De bouw  
U ontvangt een bericht zodra de bouw van 
start gaat. Uiteraard houden wĳ u tĳdens 
de bouw steeds op de hoogte van de vorde-
ringen. Ook organiseren wĳ een aantal  
kĳkmiddagen om de voortgang op de bouw 
te zien. U kunt dan ook direct kennismaken 
met de buren. 
 
9    De oplevering 
Een moment waar u naar uitkĳkt! Uw 
nieuwe huis is klaar. U krĳgt van ons de 
sleutel. Samen met de bouwer doen we een 
opleveringskeuring om te controleren of 
alle werkzaamheden volgens afspraak zĳn 
uitgevoerd.  
 
10 Veel woonplezier 
Uw woning is opgeleverd. Dan begint nu 
het leuke gedeelte: de inrichting van uw 
nieuwe huis (en tuin).  
We wensen u heel veel woonplezier in  
De Vestingh! 
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De 10 stappen naar uw 
nieuwe woning

 

Uw nieuwe  
huis inrichten 
 
De sleutel van uw nieuwe huis 
ontvangen?  Nu begint het in-
richten… Maar waar begin je? 
 
TIP: Ga op zoek naar inspiratie en maak 
een moodboard van wat u mooi vindt. 
Verzamel je mooiste kleuren, accessoires 
en meubels en maakt een moodboard of 
collage. Dat kan natuurlĳk met ouder-
wets knip- en plakwerk, maar nog mak-
kelĳker is het maken van een online 
moodboard. Gebruik dit bord als lei-
draad bĳ aankopen voor uw nieuwe wo-
ning. 
 

Kleur 
 
Kleur is heel bepalend voor 
het interieur. Gaat u voor 
pasteltinten of sprekende 
kleuren? Óf houdt u de basis 
gewoon lekker wit? Wit geeft 
rust, combineert met alle 
(stĳlen) meubels en is tĳd-
loos. En: een kamer die wit is, 
lĳkt ook nog eens groter! 
 

Welke stappen doorloop je tĳdens de aankoop van een nieuwbouw-
woning?  Bĳ het kopen van nieuwbouw komt veel kĳken. Graag hel-
pen wĳ u op weg naar uw nieuwe woning. 



 
 
Verkoop & Informatie  
 

 
 
 

Bosma en Schuur makelaars  
Dr. Aletta Jacobsstraat 12 
9611 EB Sappemeer 
0598-317777 
makelaardĳ@bosmaenschuur.nl 
www.bosmaenschuur.nl 
 
 

 
 
 

Boekholt nieuwbouwspecialist 
Suikerlaan 25 
9743 DA Groningen 
050-311 46 47 
nieuwbouw@boekholt-partners.nl 
www.boekholtnieuwbouwspecialist.nl 
 

Ontwikkeling  
 
 
 
 
  
 
www.wvgontwikkeling.nl 
 

Realisatie 
 

 
 
 
 
 

www.benusbenus.nl  
          

Ontwerp 
 
 
 
 
 
 
www.hjk-architecten.nl


