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De ligging van de kavels aan de Di� enburglaan
Het bouwperceel is gelegen aan de Dillenburglaan. Op het bouwperceel, waar in het 

verleden een boerderij heeft gestaan, is ruimte voor de bouw van 3 vrijstaande woningen.

De locatie is zeer gunstig gelegen ten opzichte van de uitvalswegen. U bereikt snel het cen-

trum van Winschoten, maar ook Scheemda en de A7 zijn snel te bereiken.

Via de Provincialeweg loopt een aantal busroutes, waardoor de woningen ook met het open-

baar vervoer goed bereikbaar zijn.

In de nabije omgeving zijn diverse voorzieningen te vinden, waaronder sportvelden en een 

tweetal basisscholen. Naast de kavels ligt natuurgebied “de Hoogte”. Het natuurgebied leent 

zich uitstekend voor een mooie wandeling.

Natuurgebied “de H� gte”  
Natuurgebied “de Hoogte” wordt beheerd door Staatsbosbeheer en kent een bijzondere ge-

schiedenis. Het gebied is onderdeel van de Groningse Stuwwallen. Deze zijn ontstaan in de 

ijstijden doordat het ijs rond Winschoten het land omhoog heeft geduwd. Dit hoger gelegen, 

en dus drogere, gebied is het gebied geweest waar het klooster Mons Sinaï heeft gestaan. 

Dit klooster, gelegen op de plek waar nu een Oldambster boerderij staat, is bepalend ge-

weest in de Slag bij Heiligerlee. Hier werden door Lodewijk van Nassau - broer van Willem 

van Nassau - en zijn troepen, waaronder hun broer Graaf Adolf van Nassau, de Spaanse 

troepen verslagen. Bij het klooster van Mons Sinaï werd op 23 mei 1568 een hinderlaag 

gelegd, waarna de overwinning voor Lodewijk volgde. Broer Adolf overleefde de Slag bij Hei-

ligerlee niet en overleed op 27-jarige leeftijd.

In het natuurgebied is een monument opgericht ter nagedachtenis aan graaf Adolf en de Slag 

bij Heiligerlee.

Museum  de Slag # j Heiligerlee
Aan de Provincialeweg is een uniek museum gevestigd, waarin de vaderlandse geschiedenis 

over de Slag bij Heiligerlee uitvoerig uit de doeken wordt gedaan. Ook zijn er twee gemar-

keerde wandelroutes uitgezet, waarvan er één door natuurgebied “de Hoogte” leidt. Bij deze 

routes hoort behalve een routeboekje ook een “wandel-app”, waarin de wandelaar terugge-

bracht wordt in de tijd van de Slag bij Heiligerlee.
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UW EIGEN HUIS ONTWERPEN AAN DE DILLENBURGLAAN

    

Zelf een eigen huis ontwerpen, wie droomt daar nu niet van.

U heeft een bouwkavel gereserveerd, de koopovereenkomst getekend en kiest een architect of bouwer. 

De architect of bouwer zal samen met u uw woonwensen vertalen in een woning zoals u dat wenst. Hij zal een 

schetsontwerp maken.

Het schetsontwerp moet voldoen aan de beeldkwaliteitseisen zoals die zijn opgenomen in de welstandsnota 

van de gemeente Oldambt. Dit zorgt ervoor dat het plan in zijn geheel een fraaie uitstraling krijgt en komt de 

waarde van uw woning ten goede. Ook de projectmatig te realiseren woningen voldoen hieraan.   

            

HET BESTEMMINGSPLAN EN DE WELSTANDSCOMMISSIE     

 

In het bestemmingsplan is een aantal eisen opgenomen waaraan uw woning moet voldoen. Deze eisen betref-

fen onder andere de plaats van uw woning op de kavel, het bouwvlak, de bouwhoogte, goothoogte en dakhel-

ling. Het schetsontwerp van uw woning zal hieraan worden getoetst.

             

01 De plaats van de woning op de kavel        

 De woning dient met de voorgevel dan wel met de voor- en zijgevel te worden opgericht in de in het 

 bestemmingsplan aangegeven rooilijn. De rooilijn wordt aangewezen door de gemeente. 

02 Het bouwvlak

 Het op de tekening aangegeven bouwvlak is indicatief. Hieraan kunnen geen rechten ontleend worden.

03 Het maximaal te bebouwen oppervlak

 Een bestemmingsplan geeft een maximaal te bebouwen oppervlak aan van het totale oppervlak van de

 bouwkavel. De oppervlakte van uw woning inclusief eventuele garage(s), bergingen en

 dergelijke mag niet groter zijn dan deze oppervlakte.

04 De bouwhoogte, de goothoogte en de dakhelling

 De maximale hoogte van het hoofdgebouw en de maximale hoogte van aan- en uitbouwen zijn

 geregeld in het bestemmingsplan. Ook de maximale goothoogte en de dakhelling is hierin geregeld.

Het bestemmingsplan is te vinden via www.ruimtelijkeplannen.nl.

De welstandsommissie zal beoordelen of uw ontwerp past binnen de welstandscriteria.

DE OMGEVINGSVERGUNNING

Als uw plan voldoet aan de eisen uit het bestemmingsplan en de eisen van de welstandscommissie, kunt u de 

omgevingsvergunning aanvragen.

Een omgevingsvergunning betreft niet alleen de bouw van uw woning, maar heeft ook betrekking op alle andere 

activiteiten die vergunningsplichtig zijn. Zo moet u bijvoorbeeld ook een inritvergunning aanvragen. Uw architect 

of bouwer zal hier desgewenst behulpzaam bij zijn.

Uw woning moet voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit. Alle stukken die hiervoor benodigd zijn, moeten door 

uw architect of bouwer worden aangeleverd bij de gemeente. 

De doorlooptijd voor een omgevingsvergunning is 8 weken. Nadat de vergunning is verleend, is er nog een wet-

telijke bezwaartermijn van 6 weken van kracht. In deze periode kunt u (op eigen risico) wel al beginnen met de 

werkzaamheden.

Het aanvragen van een omgevingsvergunning kan via www.omgevingsloket.nl.

DE KAVEL- EN TUININRICHTING      

       

Naast de eisen vanuit van het bestemmingsplan en het burenrecht is er een aantal andere vereisten met betrek-

king tot de inrichting van de kavel en de inrichting van de tuin.

01 Het parkeren 

 Parkeerplaatsen voor uzelf en voor uw bezoek dienen te worden gerealiseerd op uw eigen terrein. 

02 De erfafscheidingen

 Voor de hoogte van erfscheidingen tussen uw perceel en dat van de buurpercelen zijn geen andere

 dan de normale vastgelegde eisen van toepassing. Voor de voorgevelrooilijn mag een erfafscheiding

 niet hoger zijn dan 1 meter en daarachter mag de erfscheiding maximaal 2 meter hoog zijn. De erf-

 scheiding tussen uw perceel en openbaar gebied mag niet hoger zijn dan 2 meter. 

03 De inrit

 Voor het aanleggen van een inrit is een inritvergunning nodig. Deze moet worden aangevraagd gelijk-

 tijdig met de aanvraag omgevingsvergunning voor uw woning.

DE AANSLUITING VAN DE NUTSVOORZIENINGEN EN DE RIOLERING

In de Dillenburglaan liggen de kabels en leidingen voor riolering, water, elektra en data. Uw woning dient hierop 

te worden aangesloten door de verschillende netbeheerders. Hiervoor moet u een aanvraag doen via www.

mijnaansluiting.nl. De kosten voor het aansluiten zijn voor uw rekening. 

    

DE BOUWPLAATS

        

Omdat de bouw van uw woning mogelijk gelijktijdig plaatsvindt met de bouw van andere woningen in het plan 

en er ook woningen in het gebied staan die al in gebruik zijn, is er een gedragscode opgesteld voor aannemers. 

In deze gedragscode staat beschreven hoe de aannemers zich dienen te gedragen. 

Dit met als doel:

* zorgen dat de omgeving netjes blijft

* zorgen dat de overlast voor omwonenden zo klein mogelijk is

* zorgen dat de hoofdaannemer van de projectmatige bouw ongestoord haar werk kan doen

De gedragscode zal aan u ter hand worden gesteld bij de koopovereenkomst.
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TECHNISCHE OMSCHRIJVING

    

01 Omschrijving        

 Het deelplan bestaat uit de verkoop van een bouwkavel welke is bestemd voor de bouw van een vrij-

 staande woning.           

      

02 Locatie        

 De bouwkavels zijn gelegen aan de Dillenburglaan te Heiligerlee. 

03 Afmetingen        

 De ingeschreven maten op de tekeningen zijn “circa-maten’’, uitgedrukt in millimeters.   

 Verschil tussen de werkelijke en de op de tekening aangegeven maat of oppervlakte van de grond geeft

 geen aanleiding tot verrekening.

 

04 Terreininrichting        

 Er is geen terreininrichting in de koopsom opgenomen. 

 De kavel wordt verkocht in de staat waarin zij zich bevinden op het moment van verkoop.

 Het aanleggen van de noodzakelijke bestrating tot aan de voordeur, waarbij het hoogteverschil conform

 de eisen van het Bouwbesluit tussen deze bestrating en de bovenkant van de drempel van de voordeur

 niet meer mag zijn dan 2 cm, dient door u zelf of door u in te schakelen derden te worden aangebracht. 

             

05 Wijzigingen        

 Er wordt een voorbehoud gemaakt ten aanzien van geringe maatafwijkingen die ontstaan  uit nadere

 richtlijnen van de overheden en/of nutsbedrijven.     

 Aan de illustraties kunnen geen rechten worden ontleend.     

             

06 Peil van de woning        

 Het peil -P-, waaruit alle hoogten en diepten worden gemeten, komt overeen met de   

 bovenkant van de beganegrondvloer. Het peil zal worden uitgezet in overleg met de gemeente.  
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DE PROCEDURES TIJDENS EN NA AANKOOP VAN UW BOUWKAVEL    

   

Ondertekenen van de koopovereenkomst

Met het ondertekenen van de koopovereenkomst gaan koper en verkoper een overeenkomst aan waarbij de 

koper zich onder meer verplicht tot het betalen van de koopprijs, terwijl de verkoper zich verplicht tot de uitgifte 

van de grond. Nadat de overeenkomst door de koper en de verkoper is getekend, ontvangt u hiervan een kopie. 

Een kopie wordt naar de notaris gezonden voor het opmaken van een notariële akte van eigendomsoverdracht. 

De notaris nodigt u, nadat de fi nanciering is geregeld, uit voor het tekenen van de akte van levering.  

       

Koopsom vrij op naam (v.o.n.)         

De koopsom van de kavel is vrij op naam, hetgeen wil zeggen dat de hieronder vermelde kosten bij de koopsom 

zijn inbegrepen:         

* grondkosten           

* notariskosten         

* verkoopkosten         

* kadastrale inmeting         

* 21% BTW         

Kosten met betrekking tot het verkrijgen van een fi nanciering zijn niet bij de koopsom inbegrepen.   

      

Aanvraag hypotheek         

De makelaar zal u desgewenst behulpzaam zijn bij uw aanvraag voor een hypothecaire geldlening.  

De fi nanciering dient vóór de eigendomsoverdracht te zijn geregeld.      

   

Eigendomsoverdracht         

De eigendomsoverdracht geschiedt door middel van de zogenaamde “akte van levering”. U ontvangt van de 

notaris een uitnodiging voor de datum van overdracht met de daarbij behorende afrekening (inclusief bijko- 

mende kosten). Op deze afrekening is aangegeven welk bedrag de notaris van uw geldverstrekker zal ont- 

vangen en welk bedrag u zelf tijdig aan de notaris moet overmaken.      

Indien er sprake is van eigen middelen, kunnen die eerst worden benut voordat de hypotheekgelden worden 

aangewend. Op de transportdatum worden in de meeste gevallen twee akten getekend, te weten: 

* de akte van eigendomsoverdracht van de grond van verkoper naar koper     

* de hypotheekakte met betrekking tot de lening die u van de geldverstrekker ontvangt    

Bijkomende kosten zijn:         

* de notariskosten voor het opmaken van de hypotheekakte       

* de afsluitprovisie voor de geldverstrekker         

        

        

        

De kleine lettertjes groot geschreven

Alle informatie over het plan wordt u gegeven onder voorbehoud van goedkeuring Bouw- en Woning-  

toezicht en Nutsbedrijven. De situatie geldt alleen voor erfgrenzen van de kavels. De inrichting van  

het openbaar gebied is gebaseerd op de laatst bij verkoper bekende gegevens. Wijzigingen daarvan  

vallen buiten verantwoordelijkheid van de verkoper. De situatietekening is met zorg vastgesteld, echter 

afwijkingen in de perceelsgrootte geven geen recht tot verrekening.     

 

Uw huidige woning      

Bij verkoop van uw huidige woning adviseren wij u in de koopakte een clausule op te nemen, waarin  

de datum van overdracht variabel wordt gesteld. Dit geldt ook voor de opzegdatum van uw huurwoning.  

     

DE VOORDELEN AAN HET HEBBEN VAN UW EIGEN HUIS     

      

Algemeen      

Steeds meer mensen vinden een eigen huis wel zo aantrekkelijk. Waarom? Ze zijn baas in eigen huis.  

Ze hebben het zelf uit kunnen kiezen. En wat ze er in de toekomst aan verbeteren, daar hebben ze  

zelf profi jt van. Ook fi nancieel zijn er voordelen. Huurverhogingen zijn er niet meer bij. Door de af-   

trekpost van de hypotheekrente betaalt de fi scus mee. En: een eigen huis is een mooie spaarpot.   

Het toepassen van moderne materialen en het optimaal isoleren zorgen voor meer woongenot. Een eigen

huis met weinig onderhoud en lagere energielasten. Zo heeft u maximaal plezier van uw eigen huis.  

    

      

WAARMERKING      

De verkoopbrochure, bestaande uit situatietekening, kaveltekeningen en technische omschrijving, omvat-

tende de pagina’s 1 tot en met 10, behoren bij de per …………….......... gesloten overeenkomst voor de kavel 

met kavelnummer .....… in het project aan de Dillenburglaan te Heiligerlee.     

 

      

Hoogeveen, .. ……………….. …….  ……………………...……………., .. ……………….. ……. 

 

      

      

      

      

Adelaar Vastgoedontwikkeling     De verkrijger(s): …………………………... 
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ONTWIKKELING

Adelaar Vastgoedontwikkeling
Postbus 32 7900 AA Hoogeveen

Buitenvaart 1210 7905 SG Hoogeveen

Telefoon (0528)246090

E-mail info@adelaar.nl

Internet www.adelaarprojectontwikkeling.nl

MAKELAARS

Lamberink Nieuwbouwmakelaars
Lamsoor 10 9738 AL Groningen

Telefoon (050)5472222

E-mail info@nieuwbouwgroningen.nl

Internet www.nieuwbouwgroningen.nl


