
heerlijk
thuis

komen zand en 
honing

23 RIJWONINGEN

type Rozenzand

31 RIJWONINGEN 

type zilveRenzand

46 RIJWONINGEN 

type Wilgenzand

12 TWEE-ONDER-ÉÉN-

KAPWONINGEN 

type goudzand



Bewoners plukken daar vandaag de dag nog steeds de 
vruchten van, vruchten zo zoet als honing. Ook jij kunt straks

genieten van rijkelijk en ontspannen wonen in de nieuwe
wijk Zand en Honing. Dat is heerlijk thuiskomen. 

In dit verkoopmagazine meer over de woningen en hun 
bijzondere plek. 

‘S-GRAVENZANDE

HEERLIJK THUISKOMEN

Hartelijk dank voor jouw interesse in de woingen van Zand en 
Honing. De naam 'Zand en Honing' verwijst naar de geschiedenis

van het gebied. Toen een landschap van zandbanken en duinen 
uitgroeide tot een fijne woon- en werkplek. Er werd een vruchtbare

basis gelegd voor wonen, werken en recreëren in een dorpse 
groene omgeving. 

Inhoud

‘S-GRAVENZANDE

alleS Binnen HandBeReiK

Als nieuwe bewoner van Zand en
Honing heb je allerlei voorzie-

ningen binnen handbereik.
pagina 4

ZAND EN HONING

HeeRliJK tHuiSKoMen

Jouw nieuwe huis is eigentijds,
charmant en onderscheidend in

een omgeving van comfort, 
rust en ruimte.

pagina 8

VOGELVLUCHT

pagina 6

RIJWONINGEN

in een KindvRiendeliJKe

BuuRt

De huizen liggen in een gezellige
groene buurt die helder is opgezet

met een centrale toegangsweg 
met zijstraten voor 

bestemmingsverkeer. 
pagina 14

SLIM WONEN

CoMFoRt, SFeeR, BeSpaRing

en veiligHeid

Heijmans biedt intelligente 
oplossingen voor elektra, licht,

zonwering, verwarmen en 
deurcommunicatie. 

pagina 35

TWEE-ONDER-ÉÉN-KAP-

WONINGEN

Met een vRiJliggende tuin

Dwars door het toekomstige
woongebied wordt een 

ecologische verbindingszone 
aangelegd. 
pagina 26
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Heerlijk thuiskomen

zand en Honing ligt aan de oostkant van de kustplaats

’s-gravenzande en centraal in het Westland. vanaf deze

plek ben je op de fiets binnen een klein kwartiertje op

het strand, in een natuurgebied of in een half uur met

de auto in het centrum van den Haag. lekker om even

een strandtent te bezoeken, de stilte op te zoeken of

een dagje te gaan shoppen. 

’s-gravenzande is het enige Westlandse dorp met

stadsrechten en staat ook wel bekend als Koopstad aan

zee, een naam bedacht door de winkeliers en onderne-

mers. gezellige restaurants, terrasjes en strandpavil-

joens geven je een vakantiegevoel. de dagelijkse

boodschappen doe je om de hoek en ook allerlei andere

voorzieningen zoals scholen en sportverenigingen zijn

in 's-gravenzande te vinden.

Je woont hier in een groen en waterrijke omgeving met

alles binnen handbereik. vanaf zand en Honing wandel

je zo naar het gezellige stadscentrum. ’s-gravenzande

heeft drie kilometer aan mooie zandstranden. Festivi-

teiten en optredens in Westland trekken veel bezoekers

en zorgen voor levendigheid, flair en gezelligheid. en wil

je er even helemaal uit dan ben je in ‘no time’ bij de plas

van alle Winden, de recreatieplas prinsenbos, het 

Staelduinse Bos en duingebied de Banken.Kwartiertje fietsen en dan lekker uitwaaien
op het strand

‘S-GRAVENZANDE
ALLES BINNEN HANDBEREIK
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‘S-GRAVENZANDE

Gunstige ligging van het project
Zand en Honing ligt aan de oostkant van 

’s-Gravenzande op steenworp afstand van het oude
stadscentrum en een kwartiertje fietsen naar het
strand. Voorzieningen zoals winkels, scholen en
sportverenigingen zijn allemaal te vinden in de 

directe omgeving.

Westland, altijd wat te beleven
-   bloemenfestijn ‘het Varend Corso’ 
-   feestweken in Westland
-   druiventuin
-   oldtimer festival 's-Gravenzande
-   rondvaart naar de Pluktuin
-   Eenden Tours Westland
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Heerlijk thuiskomen

ACHTERZIJDE 
TWEE-ONDER-ÉÉN-KAPWONINGEN
TYPE GOUDZAND
ARTIST IMPRESSION

zand en Honing is een eigen buurtje naast de prachtige ecologische
zone. op die kwaliteit is verder aangehaakt door een groene loper mid-
den in de wijk te maken verbonden met het water van de ecologische
zone. Hier komt deels hetzelfde karakter met riet en ruimte voor als het
water hoger staat en er is ruimte voor spelen.

de andere watergangen in het gebied krijgen zoveel mogelijk natuurlijke
waterkanten, zodat hier ruimte is voor planten. er zijn veel groene erf-
afscheidingen en lage beukhagen in voortuinen. Heerlijk thuiskomen.



08/09
Zand en Honing 
‘s-Gravenzande 

Heerlijk thuiskomen

in een gebied waar eerder kassen stonden, wordt nu

zand en Honing gerealiseerd om tegemoet te komen

aan de woonwensen in Westland. zo wordt een 

oorspronkelijk tuinbouwgebied als woongebied weer

onderdeel van s'-gravenzande.

zand en Honing is onderdeel van project Rijnvaart, dat

deel uitmaakt van de gebiedsontwikkeling Waelpark,

een langgerekt gebied tussen ‘s-gravenzande en

naaldwijk. Rijnvaart wordt begrensd door de Rijnvaart-

weg en de watergangen poelwatering en de nieuwe

vaart. Hier worden circa driehonderd huizen, een door-

lopende ecologische zone en een nieuwe waterverbin-

ding gerealiseerd. Je kunt hier wandelend, op de fiets,

joggend of lekker met de hond kilometers mooie toch-

ten maken. geïnspireerd op de ecologische verbin-

dingszone wordt het open gebied in zand en Honing

ook groen en waterrijk gehouden.

Heijmans bouwt in dit gebied 12 prachtige twee-onder-

een-kapwoningen en 100 royale eengezinswoningen in

verschillende varianten. Jouw nieuwe huis in zand en

Honing is één van de 112 royale woningen die worden

gebouwd in de eigentijdse, charmante en onderschei-

dende architectuurstijl van de delftse School, met een

traditionele ondertoon en veel aandacht voor ruimte en

lichtval. de lichte kleurstelling van de huizen sluit aan bij

de elementen zand en honing en kenmerkt zich door

symmetrie en evenwicht in de gevels en baksteen als

dominant element. erfafscheidingen in de vorm van

hagen dragen bij aan het groene karakter van de buurt.

als toekomstige bewoner kies je de plek die bij jou past,

om op je eigen manier te wonen en te leven. elk huis

heeft wel iets speciaals. is het niet een onderschei-

dende kap, dan is het wel een puntgevel of de kleur van

de metselstenen. daarnaast is in het ontwerp rekening

gehouden met individuele keuzes per woning. 

de huizen in zand en Honing worden standaard aange-

sloten op het warmtenet van HvC en zijn aardgasvrij. op

deze manier is jouw huis al klaar voor de toekomst!

Stadswarmte is duurzaam, de beste warmte is namelijk

warmte die er al is. zo wordt jouw huis straks verwarmd

met aardwarmte. zodra de geothermiebron actief is zal

de warmte voor jouw huis hiervandaan gaan komen.

via de aanvoerleiding stroomt warm water vanuit het

HvC warmtenet naar jouw huis. dit warme water

stroomt rechtstreeks naar jouw vloerverwarming. Het

verwarmen is na te regelen met de ruimtethermostaat

in de woonkamer en elke slaapkamer. in de warmteaf-

leverset zit een warmtewisselaar (onderdeel HvC).

deze verwarmt koud drinkwater naar minimaal 60°.

Elk huis heeft wel iets speciaals; een 
onderscheidende kap, een puntgevel of 
de kleur van de metselstenen

ZAND EN HONING
HEERLIJK THUISKOMEN

De voordelen van stadswarmte zijn:
-  een aangenaam binnenklimaat dat het behaaglijk 
   warm maakt in de winter
-  meer ruimte door vloerverwarming
-  milieuvriendelijk vanwege verminderde uitstoot CO2

-  veilig omdat er geen rookgassen vrijkomen
-  onderhoud en service door HVC
-  24/7 service bij storingen

Met SlimWonen bedien je 
de verlichting op afstand 

Met het standaard huisbesturingssysteem
SlimWonen kun je via een app op je 

smartphone en/of tablet de kleur en sfeer van
de verlichting in huis instellen.

De keuken als gezellig verlengstuk 
van je woonkamer
De keuken is niet alleen een plek om te koken maar
ook een gezellig verlengstuk van jouw woonkamer waar
je ’s avonds lekker eet en de dag doorneemt. 

Kies de deur die bij je past
Binnendeuren dragen met ontwerp, materiaal en uitstraling bij aan de

sfeer in je huis. Voor jouw nieuwe huis in Zand en Honing zijn verschil-
lende hoogwaardige binnendeuren van Svedex beschikbaar, met onder

meer variaties in deurkrukken en kozijnmaterialen en de mogelijkheid om
voor een glasdeur te kiezen. De deuren zijn afgelakt met slijt- en krasvaste

lak: krassen en vlekken krijgen geen kans en de lak verkleurt nooit.

De juiste uitstraling met luxe sanitair
Snel wakker worden onder een verfrissende douche of even lekker in bad relaxen na een inten-
sieve dag. De badkamers in Zand en Honing zijn voorzien van comfortabel sanitair en luxe
tegelwerk dat naar eigen smaak en wensen kan worden aangepast. Zo kies je zelf de uitstraling
van je badkamer en wordt het echt jouw plek om even te ontspannen.

Zand en Honing is slim en duurzaam gebouwd:
-  alle huizen hebben zonnepanelen
-  vloerverwarming door het hele huis
-  huisautomatisering SlimWonen als standaard
-  aardgasvrij gebouwd
-  het hoogste standaard energielabel (A)
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DOORLOPENDE ECOLOGISCHE ZONE

de huizen in de wijk zand en Honing hebben

passende bijennamen gekregen zoals type

goudzand voor de tweekappers. de rijwoningen

zijn er in het type Wilgenzand (beukmaat 

5,4 meter breed), zilverenzand (beukmaat 

5,7 meter breed) en Rozenzand (beukmaat 

6,0 meter breed).

op deze situatietekening staan alle 112 huizen in

zand en Honing met een uniek bouwnummer.

de bijzondere kapvorm, zij-entrees, erkers en

verspringen in de voorgevel zijn ook zichtbaar.

op de projectwebsite www.zandenhoning.nl

staan alle gevelbeelden.

INDICATIE METSELWERK

Rijwoningen

Wilgenzand (beukmaat 5,4 m)

Zilverenzand (beukmaat 5,7 m)

Rozenzand (beukmaat 6 m)

Twee-onder-één-kapwoningen

Goudzand (beukmaat 6 m)

Andere woningbouwprojecten Rijnvaart

 

 

LEGENDA

de inrichting van de openbare ruimte is nog niet definitief. 

er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend.

entRee 

BuuRt via 

RiJnvaaRtWeg

   

   

   

   

  

dwarskap accent

opgetilde kap

zij-entree

zij-erker

SpeelplaatsS

aKelei - bouwnummers: 3, 5 t/m 12, 14, 18, 20,

21, 25, 27 t/m 36, 40, 41, 43, 46, 47, 49 t/m 56,

61 t/m 65, 67 t/m 70, 73, 74, 79, 83, 84, 86, 91,

93, 96, 98 t/m 109, 111, 112

topaaS - bouwnummers: 1, 2, 15 t/m 17, 22

t/m 24, 37 t/m 39, 44, 45, 58 t/m 60, 71, 75, 77,

78, 81, 87 t/m 90, 94, 95

peRla - bouwnummers: 4,13, 19, 26, 35, 42, 48,

57, 66, 72, 76, 80, 82, 85, 92, 97, 110
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DOORZICHT
GROENE ZONE
ARTIST IMPRESSION
LINKS RIJWONING TYPE WILGENZAND 
RECHTS RIJWONING TYPE ROZENZAND



EEN ECHT BUURTJE

KindvRiendeliJK en Met ReSpeCt vooR pRivaCy

zand en Honing is meer dan alleen een optelsom van stenen en 

huizen. Het heeft de gezellige sfeer van een buurtje, waar je echt

thuiskomt om in je eigen omgeving met familie en vrienden te leven

en te ontspannen. Waar buren een praatje maken met elkaar, met

respect voor elkaars privacy. de heldere opzet van de centrale 

toegangsweg met zijstraten voor bestemmingsverkeer en veel groen

maken de buurt aantrekkelijk om te wonen. er zijn ook huizen direct

aan het groen; ideaal als speelplek voor kinderen omdat er geen 

auto's voor de deur staan.

GEVARIEERD WONEN

KeuzeS die paSSen BiJ JouW WenSen

in zand en Honing kun je ook kiezen uit één van de 100 royale 

eengezinswoningen verdeeld over verschillende woonblokken en 

variërend in breedte en woonoppervlak. Je kunt kiezen uit drie 

breedtes: 5,4, 5,7 en 6,0 meter. de woonoppervlaktes zijn 

respectievelijk vanaf 118, 125 of 132 m2. de auto parkeren kan op de

openbare weg, langs de straten en in de parkeerhoven.

SPEELSHEID EN VARIATIE

in KleuR, Hoogte, veRSpRingingen en Kap

Hoekwoningen en verschillende tussenwoningen zorgen met onder

meer dwars- en verhoogde kappen, erkers en puntgevels voor

speelsheid en variatie. de woonblokken worden afgewisseld door 

verspringende voorgevels of verhoogde kappen waardoor extra

ruimte wordt gecreëerd. een opgetilde dakkap van ca. 40 cm betekent

heerlijk meer woonruimte op de bovenste etage. Woningtype 

zilverenzand met een opgetilde kap is 132 meter en woningtype 

Rozenzand 140 meter. Samen met de verschillende steenkleuren

zorgt dit voor een afwisselend gevelbeeld met voor ieder wat wils.

14/15
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Heerlijk thuiskomenRIJWONINGEN
in een kindvriendelijke buurt

Je eigen droomhuis
De huizen kunnen worden uigebreid met een uitbouw 
of dakkapel achter. Ook zijn er indelingsvarianten en
dakramen als opties.



Woningkenmerken:
-  woonoppervlak vanaf 118 m²

-   tuin op noordoost of noordwest met berging

-   tuingerichte woonkamer

-   keuken aan de voorzijde

-   drie slaapkamers 1e verdieping

-   royale zolderruimte met mogelijkheid tot indeling

-   luxe sanitair en tegelwerk

-   vloerverwarming door heel het huis

-   energielabel a en aardgasvrij

-   zonnepanelen in het dakvlak

-   SlimWonen huisautomatisering

-   sommige huizen uitgevoerd met puntgevel, 

     dwarskap, zij-entree of zij-erker

PLATTEGRONDEN 
TYPE WILGENZAND
Rijwoningen (beukmaat 5,4 meter)

BOUWNUMMERS: 6 t/m 10, 28 t/m 33, 50 t/m 70 

                                    en 99 t/m 112
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TYPE WILGENZAND

BEGANE GROND

TYPE WILGENZAND - ZIJ-ERKER
BEGANE GROND 

TYPE WILGENZAND - PUNT GEVEL
TWEEDE VERDIEPING

TYPE WILGENZAND - LANGSKAP
TWEEDE VERDIEPING

TYPE WILGENZAND - ZIJ-ENTREE
BEGANE GROND

TYPE WILGENZAND
EERSTE VERDIEPING

TYPE WILGENZAND - DWARSKAP
TWEEDE VERDIEPING
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STRAATZIJDE 
RIJWONINGEN
ARTIST IMPRESSION 
RIJWONING TYPE ZILVERENZAND



Woningkenmerken: 
-  woonoppervlak vanaf 125 m²

-   tuin op noordoost, zuid of zuidwest met berging

-   tuingerichte woonkamer

-   keuken aan de voorzijde

-   drie slaapkamers op te delen naar vijf

-   luxe sanitair en tegelwerk

-   vloerverwarming door heel het huis

-   energielabel a en aardgasvrij

-   zonnepanelen in het dakvlak

-   SlimWonen huisautomatisering

-   sommige woningen uitgevoerd met puntgevel, 

     verhoogde kap, zij-entree of zij-erker

PLATTEGRONDEN 
TYPE ZILVERENZAND
Rijwoningen (beukmaat 5,7 meter)

BOUWNUMMERS: 1 t/m 5, 11 t/m 21, 40 t/m 49 

                                    en 89 t/m 93
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TYPE ZILVERENZAND

BEGANE GROND

TYPE ZILVERENZAND - ZIJ-ERKER
BEGANE GROND

TYPE ZILVERENZAND - ZIJ-ENTREE
BEGANE GROND

TYPE ZILVERENZAND
EERSTE VERDIEPING

TYPE ZILVERENZAND
TWEEDE VERDIEPING

TYPE ZILVERENZAND - PUNT GEVEL
TWEEDE VERDIEPING
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STRAATZIJDE 
RIJWONINGEN
ARTIST IMPRESSION 
RIJWONING TYPE ROZENZAND



TYPE ROZENZAND
BEGANE GROND

TYPE ROZENZAND
EERSTE VERDIEPING

TYPE ROZENZAND - PUNT GEVEL
TWEEDE VERDIEPING

TYPE ROZENZAND -  LANGSKAP
TWEEDE VERDIEPING

Woningkenmerken: 
-   woonoppervlak vanaf 132 m²

-   tuin op zuidwest of zuid met berging

-   tuingerichte woonkamer

-   keuken aan de voorzijde

-   standaard drie slaapkamers uit te breiden tot vijf

-   luxe sanitair en tegelwerk

-   vloerverwarming door heel het huis

-   energielabel a en aardgasvrij

-   zonnepanelen in het dakvlak

-   SlimWonen huisautomatisering

-   sommige woningen uitgevoerd met puntgevel, 

     verhoogde kap, zij-entree of zij-erker

PLATTEGRONDEN 
TYPE ROZENZAND
Rijwoningen (beukmaat 6 meter)

BOUWNUMMERS: 23 t/m 27, 34 t/m 39, 83 t/m 88 

                                    en 94 t/m 98
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TYPE ROZENZAND - ZIJ-ENTREE

BEGANE GROND

TYPE ROZENZAND - ZIJ-ERKER
BEGANE GROND



VRIJ WONEN

aan Het gRoen

Heijmans bouwt in zand en Honing 12 prachtige twee-onder-één-

kapwoningen van het type goudzand met een breedte van 6 meter 

en een woonoppervlakte vanaf 160 m2. deze huizen grenzen met 

de achtertuin aan de ecologische zone waardoor je heerlijk woont. 

SPECIALE WOONWENSEN

uitBReidingSoptieS oF indelingSvaRianten MogeliJK

de twee-onder-één-kapwoningen hebben verschillende kapvormen

en steenkleuren. in het ontwerp van de huizen is rekening gehouden

met individuele keuzes. Je kan extra opties kiezen om jouw huis hele-

maal op je eigen wensen af te stemmen, bijvoorbeeld met uitbrei-

dingsopties of een indelingsvariant. Woonwensen zoals uitbreiding

met een uitbouw, een dakkapel, samenvoeging van kamers of een

extra slaapkamer op zolder zijn allemaal mogelijk. Je kunt er zelfs

voor kiezen om de garage gedeeltelijk bij de woning te betrekken.

ZONNIG HUIS

de ligging iS ideaal

de ligging van de huizen ten opzichte van de zon is ideaal. 

Met een tuin op het westen kun je ‘s avonds na een dag hard werken

genieten van de laatste warme zonnestralen. in de ochtend is de

meeste schaduw in de tuin, zodat je op een warme zomerdag 

de dag koel kunt beginnen.
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Heerlijk thuiskomenTWEE-ONDER-ÉÉN-KAPWONINGEN
TYPE GOUDZAND

met een vrijliggende tuin

Erfafscheiding met afwisselende haagsoorten 
Speciaal is de groene erfafscheiding aan de achtertuin.
Deze staat vol afwisselende haagsoorten zodat er een
mooie samenhangende overgang ontstaat tussen de 
tuinen en de doorlopende ecologische zone. 
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STRAATZIJDE 
TWEE-ONDER-ÉÉN-KAPWONINGEN
TYPE GOUDZAND
ARTIST IMPRESSION



TYPE GOUDZAND
EERSTE VERDIEPING

TYPE GOUDZAND - LANGSKAP
TWEEDE VERDIEPING
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TYPE GOUDZAND

BEGANE GROND

Woningkenmerken:
-   woonoppervlak 160 / 170 m²

-   achtertuin op het zuidwesten met vrij uitzicht op ecologische zone

-   royale tuingerichte woonkamer

-   woonkeuken aan de voorzijde van de woning

-   garage optioneel gedeeltelijk bij woning te betrekken

-   1e verdieping standaard 3 slaapkamers

-   2e verdieping optioneel in te delen naar 2 slaapkamers en 

     eventueel 2e badkamer

-   twee parkeerplaatsen op eigen erf

-   luxe sanitair en tegelwerk

-   energielabel a en aardgasvrij

-   zonnepanelen in het dakvlak

-   vloerverwarming door hele huis

-   SlimWonen huisautomatisering

PLATTEGRONDEN 
TYPE GOUDZAND
Twee-onder-één-kap-woningen 
(beukmaat 6 meter)

BOUWNUMMERS: 71 t/m 82

TYPE GOUDZAND - DWARSKAP
TWEEDE VERDIEPING
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STRAATZIJDE 
RIJWONINGEN
TYPE ZILVERENZAND
ARTIST IMPRESSION



SLIM WONEN: COMFORT, SFEER, BESPARING en VEILIGHEID
Heijmans loopt voorop met huisbesturing. SlimWonen biedt je intelli-
gente oplossingen voor elektra, licht, zonwering, verwarming en deur-
communicatie die zorgen voor extra comfort, gemak, sfeer,
energiebesparing en veiligheid. aansturen gaat eenvoudig via smart-
phone of tablet - ook op afstand - of gewoon met schakelaars. 

MEER COMFORT
Word ’s ochtends lekker rustig wakker terwijl je huis al lekker warm is,
de zonwering steeds een beetje meer zonlicht binnen laat en het koffie-
zetapparaat al gezellig staat te pruttelen.

MEER SFEER EN GEMAK
gezellig samen dineren? Met een druk op de knop zorgt verlichting voor
een sfeervolle ambiance. de intensiteit en kleur van de verlichting kun
je apart of in een reeks instellen. ledverlichting in de gang, overloop en
slaapkamers helpt je in het donker de weg te vinden, zonder dat het de
nachtrust verstoort. Sensoren schakelen de verlichting automatisch in
als je de deur van het toilet of de berging opent. verlaat je de ruimte,
dan gaat ook de verlichting uit.

MEER ENERGIE BESPAREN
SlimWonen zorgt voor inzicht in de energiekosten. intelligente aanstu-
ring van de zonwering houdt bijvoorbeeld de kamertemperatuur met
minder verwarmingsenergie optimaal. of je schakelt met een druk op de
knop alle lampen in huis uit. niet alleen handig als je het huis verlaat of
thuiskomt, maar ook energiezuinig. dit extra comfort en de hogere effi-
ciency van energiegebruik verhogen bovendien de waarde van je huis. 

MEER VEILIGHEID
Ben je langer van huis, dan kun je je woning met afwisselende program-
ma’s toch een bewoonde indruk geven. de verlichting is gekoppeld aan
de rookmelders. Worden deze geactiveerd, dan gaat automatisch alle
verlichting aan. ook een compleet beveiligingssysteem of de babyfoon
kun je aan het systeem koppelen. Wel zo’n veilig gevoel.

Meer informatie is te vinden op: www.heijmans.nl/slimwonen
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UITNODIGING OPTIEGESPREK

Je hebt een optiegesprek bij Heijmans of

één van de makelaars.

datum: 

INTERESSE?

laat je informeren door Heijmans of 

de makelaar.

INSCHRIJVEN

Schrijf je online in op een huis naar keuze.

TOEWIJZEN WONING

ingeschrevenen worden benaderd door 

Heijmans of één van de makelaars.

HYPOTHEEK/FINANCIERING

advies win je in bij een adviseur 

naar keuze.

datum: 

TEKENAFSPRAAK

teken de koop-/aannemingsovereenkomst

(Kao) bij Heijmans of één van de makelaars.

datum: 

OPSCHORTENDE VOORWAARDEN VERVULD

Wanneer de opschortende voorwaarden,

waaronder het voorverkoop percentage is

behaald, ontvang je een brief.

datum: 

HYPOTHEEK/FINANCIERING

de hypotheekofferte wordt afgerond.

NOTARIEEL TRANSPORT

op uitnodiging notaris vindt het notarieel

transport plaats.

datum: 

START BOUW

de aannemer begint met de bouw van je

woning. 1e bouwtermijn volgens Kao.

datum: 

KIJKMOMENT

een eerste kijkje in je nieuwe woning.

datum: 

INMEETMOMENT

voor de oplevering kun je komen inmeten.

datum: 

OPLEVERING

Je ontvangt de sleutel van je nieuwe huis.

datum: 

VAN INTERESSE TOT OPLEVERING 
Ben je enthousiast over de huizen in zand en Honing en heb je je zinnen gezet op een specifiek bouw-
nummer? in onderstaand schema kun je zien welke stappen je neemt bij het kopen van jouw huis. Je
kunt dit gebruiken om het verloop tot aan de oplevering bij te houden en data in te vullen. op deze ma-
nier houd je de aankoop van jouw huis overzichtelijk.

INFOAVOND MEER- EN MINDERWERK

advies inwinnen bij Heijmans voor het 

bepalen van jouw keuze voor meer- en

minderwerk.

datum: 



VERKOOPINFORMATIE

Heijmans vastgoed B.v.

Marith Houweling

oostmaaslaan 71

3063 an Rotterdam

telefoon 010 - 266 28 09 

Helm & Heus Makelaars

vreeburghlaan 1

2691 aa ’s-gravenzande

telefoon 0174 41 90 00

Borgdorff Makelaars

Koningstraat 2

2671 Jv naaldwijk

telefoon 0174 22 50 55

www.zandenhoning.nl

d i s c l a i m e r
d e z e  b ro c h u re  i s  m e t  z o rg  sa m e n g e ste ld  e n  b ed o e ld  o m  i n fo rm a ti e  te  g eve n  ove r  h e t  p ro j ec t  z a n d  e n  H o n i n g  va n  H e i j m a n s  va stg o ed  B . v .  d e  i n fo r-
m a ti e  i s  z o  vo l led i g  m o g e l i j k  wee rg eg eve n .  B e p a a ld e  a s p ec te n  i n  h e t  p l a n  ku n n e n  n o g  ve ra n d e re n .  e r  ku n n e n  g ee n  rec h te n  wo rd e n  o n t l ee n d  a a n  d e
i n  d e z e  b ro c h u re  g e p re s e n tee rd e  i n fo rm a ti e  e n  i m p re s s i e s .


