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Haulerwijk 
Haulerwijk is een dorp in de gemeente Ooststellingwerf in de provincie 
Friesland vlak bij de grens met Groningen en Drenthe. Het dorp telt 
ruim 3200 inwoners. 

Haulerwijk ontstond in 1756 toen de Haulerwijkstervaart gegraven werd 
vanaf de Mandewijk. De Haulerwijkstervaart maakte deel uit van de 
veencompagnie de Drachtstercompagnie.

Het is een bloeiend en een bedrijvig dorp.  
Er is een prachtig, verwarmd openluchtbad met een grote zonneweide. 
Ook is er (uniek in Nederland) een officiële skeelerbaan die voldoet  
aan de Europese normen. 

Haulerwijk is een sportief dorp met een actief verenigingsleven voor  
jong en oud: voetbal, tennis, volleybal, zwemmen, badminton, skeeleren, 
biljarten, dammen, gymnastic, klaverjassen, etc.

Buiten de bebouwing ligt het Blauwe Bos. Een prachtig bosgebied  
met heidevelden, vennen, schitterende boswegen en flink wat paden  
op de rand van bos en boerenland. In de nabije omgeving zijn  
de Bakkeveense Duinen: een heide- en bosgebied dat onaangeroerd  
is door de veenontginning in de 19e eeuw. Een voorbeeld hoe heel 
zuidoost Friesland er twee eeuwen geleden uitzag. 
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Sinnesicht
Het plan bestaat uit 6 bungalows en 15 appartementen. 
Duurzame, energiezuinige, gasloze en comfortabele woningen,  
gelegen in het dorpscentrum van Haulerwijk in de nabijheid  
van diverse voorzieningen en winkels.

Architectuur en uitstraling:
Bij de nieuw te ontwikkelen appartementen en bungalows is qua  
materialisatie en uitstraling aansluiting gezocht bij het Sinnehiem.
De blokken zijn helder opgezet, waarbij een bescheiden spel  
van verschillende kleuren metselwerk een subtiele gelaagdheid  
in de bouwmassa weergeeft. 

De verschillende manieren waarop de balkons zijn gekoppeld  
(en soms niet) brengt wat variatie in de lengte van dit complex.  
De entree van het appartementencomplex wordt afwijkend  
gedetailleerd, ondersteund door een verruiming in het straatprofiel. 
De voordeuren van de bungalows worden overkapt met een grote luifel, 
samen met de sprongen in de gevel wordt het pad naar de  
voordeur versterkt.

De bungalows kennen een ruime woningplattegrond: een grote  
woonkamer en twee riante slaapkamers. De bijkeuken geeft veel  
opslagmogelijkheid en is tevens de koppeling met de tuin.  
Een schuifpui verzorgt de verbinding met het terras. In de tuin  
wordt een houten berging aangebracht.

De appartementen kenmerken zich door een ruime woningplattegrond, 
waarbij er keuze is in de grootte hiervan. Elk appartement beschikt over 
een ruime woonkamer, twee slaapkamers, een badkamer en een ruime 
bijkeuken/technische ruimte. De appartementen op de begane grond 
worden via een eigen voordeur ontsloten, die bereikbaar is via  
de privétuin met berging.  
De appartementen op de eerste verdieping zijn via een lift  
of trappenhuis en een betonnen galerij bereikbaar en beschikken  
over een inpandige berging in de algemene ruimte op  
de begane grond en een ruim balkon. Elk appartement heeft zijn  
eigen parkeerplaats.

Het middengebied tussen de appartementen en de bungalows wordt 
breed opgezet waardoor de tuinen en de entrees met een auto voor een 
korte stop bereikbaar zijn. De kwaliteit van deze ruimte wordt versterkt 

door een rustige bestrating en groene erfafscheidingen. De toegang  
tot het appartementen wordt verbreed aangelegd waardoor er  
een klein pleintje ontstaat.

Voor zowel de bungalows als de appartementen worden deugdelijke 
bouwmaterialen gebruikt: metselsteen, kalkzandsteen,  
binnenwanden van cellenbeton en betonnen vloeren. In de badkamer  
en het toilet worden luxe wand- en vloertegels aangebracht  
en deze worden voorzien van sanitair, waaronder vrij hangende toiletten. 
De kunststof gevelkozijnen zijn onderhoudsarm.

De bungalows en appartementen worden gasloos aangesloten,  
zijn goed geïsoleerd en volledig verwarmd middels vloerverwarming.  
Een duurzame luchtwarmtepomp in combinatie met een opslagvat  
verzorgt de verwarming en het warme water. De buitenunit  
van de warmtepomp wordt op de platte daken geplaatst.  
Geluidsoverlast wordt daarmee vermeden.
 
De combinatie van ontwerp, isolatie en installatie zal zorgen voor een 
comfortabele woning, een lage energierekening en een verantwoorde 
bijdrage aan een duurzame toekomst.
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SITUATIE 
Gelegen aan de rand van het dorp 
in het zuid -oosten van Haulerwijk. 
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BUNGALOWS
Van deze prachtige bungalows komen er slechts 6 stuks. 
De gelijkvloerse woningen hebben een oppervlakte  
van 106m², een voortuin met eigen oprit voor 2 parkeerplaatsen 
en een zonnige achtertuin (gelegen op het westen).
De indeling is als volgt: entree, ruime hal,   
een doorzon woonkamer en open keuken van 43,6m². 
De woonkamer is lekker licht en via de schuifpui  
met de achtertuin verbonden. Ook heeft de bungalow  
2 ruime slaapkamers van 11,6m² en 17,5m²  
en een nette badkamer. Via de bijkeuken is de achtertuin met 
de vrijstaande berging te bereiken en heeft u een achterom.

10 IMPRESSIESBUNGALOWS
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BUNGALOWS
De woningen vormen in combinatie met een bescheiden spel  
van verschillende kleuren metselwerk de basis voor de subtiele  
gelaagdheid in de bouwmassa.
De voordeuren van de bungalows worden overkapt met een  
grote luifel, samen met de sprongen in de gevel wordt het pad  
naar de voordeur versterkt.

De bungalows kennen een ruime woningplattegrond: een grote  
woonkamer en twee riante slaapkamers. Een deur tussen slaapkamer  
en badkamer behoort tot de mogelijkheden.

De keuken biedt diverse mogelijkheden voor opstelvarianten  
van keukenblokken: recht, hoek of eiland is mogelijk. Een nis in  
de wand naar de hal biedt mogelijkheden voor inbouwkasten.
De bijkeuken geeft veel opslagmogelijkheid en is tevens  
de koppeling met de tuin. Een schuifpui verzorgt de verbinding  
met het terras. In de tuin wordt een houten berging aangebracht.

Langs de voorerfgrenzen worden lage groene hagen geplant. Door bij  
de achtererfgrenzen groene hagen aan te brengen wordt enerzijds  
aandacht geven aan de gewenste privacy, maar wordt ook de kwaliteit 
van het middengebied bewaakt. Ook langs de zij-erfgens 
van bouwnummer 16 en 21 worden hagen aangebracht. 

De buitenunit van de luchtwaterpomp wordt op het dak van  
de woningen geplaatst. Tezamen met circa 6 zonnepanelen worden  
de woningen van een duurzame, toekomstbestendige (gasloze)  
installatie met vloerverwarming voorzien. Luxe tegelwerk in badkamer 
en toilet, tezamen met vrijdragende toiletten en deugdelijk sanitair, 
zorgen voor een nette afwerking.

PLATTEGRONDENBUNGALOWS
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APPARTEMENTEN
Bij de nieuw te ontwikkelen appartementen en bungalows  
is qua materialisatie en uitstraling aansluiting gezocht bij 
het nieuwe Sinnehiem. De verschillende manieren waarop 
de balkons zijn gekoppeld (en soms niet) brengt wat variatie 
in de lengte van dit complex.

De appartementen kenmerken zich door een ruime  
woningplattegrond, waarbij er keuze is in de grootte hiervan. 
Elk appartement beschikt over een ruime woonkamer, twee 
slaapkamers, een badkamer en een ruime bijkeuken/technische 
ruimte. Een deur tussen slaapkamer en badkamer behoort tot 
de mogelijkheden. De appartementen op de begane grond  
worden via een eigen voordeur ontsloten, die bereikbaar  
is via de privétuin met vrijstaande berging. 

IMPRESSIESAPPARTEMENTEN
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APPARTEMENTEN:
De appartementen zijn er in 5 verschillende types: 
A, B, C, D en E

BEGANE GROND

Type EType D Type CType C

Type A Type A Type A Type A

Entree

Type A Type B Type B

Type C Type C Type C Type E

VERDIEPING

PLATTEGRONDEN

NR 1

NR 8 NR 9 NR 10 NR 11 NR 12 NR 13 NR 14 NR 15

NR 2 NR 3 NR 4 NR 5 NR 6 NR 7
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Type B
2 appartementen

Entree
In de ruime entree bevindt zich de lift en trap  
naar de verdieping. Ook zijn hier de bergingen 
van de bovenappartementen opgenomenGelegen op de begane grond met een oppervlakte  

van 86m² met een voortuin met terras (gelegen op het oosten)  
en een achtertuin gelegen op het westen.
De indeling is als volgt: entree/hal, toilet,  
een woonkamer met open keuken van 37m², 
2 ruime slaapkamers van 9,6m² en 14,4m², een nette  
badkamer en een bijkeuken/berging.

Royaal appartement gelegen op de begane grond met een oppervlakte 
van 114m². Ook hier een buitenruimte in de vorm van een voortuin 
(voor de ochtend zon) en de achtertuin gelegen op het westen. 
Type B heeft de volgende indeling: entree/hal, toilet, een woonkamer  
met open keuken in L-vorm van 56,5m², 2 ruime slaapkamers  
van 11,3m² en 18,8m², een nette badkamer en een bijkeuken/berging. 
De woonkamer is dermate groot dat hier een werk-, hobby-  
of slaapkamer kan worden gerealiseerd.
De typen A en B hebben een eigen vrijstaande berging op de achtertuin.

Type A
5 appartementen 

Entree

Type BType A

PLATTEGRONDENAPPARTEMENTEN



appartement C
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Type C
5 appartementen

Type D
1 appartement

Type E
2 appartementen

Komt maar 1 keer voor in het complex. Dit ruime appartement gelegen  
op de verdieping heeft een oppervlakte van 98m².
Dit unieke appartement is als volgt ingedeeld: entree, ruime hal,  
toilet, een woonkamer met open keuken in L-vorm van 38,6m²  
en een uitpandig balkon (gelegen op het westen),  
2 ruime slaapkamers van 14,5m² en 16,7m²,  
een nette badkamer en een bijkeuken/berging.

Royaal appartement gelegen op de verdieping met een oppervlakte  
van 114m². De indeling is als volgt: entree/hal, toilet, een woonkamer 
met open keuken in L-vorm van 56,5m² en een uitpandig balkon  
(gelegen op het westen), 2 ruime slaapkamers  
van 11,3m² en 18,8m², een nette badkamer en een bijkeuken/berging. 
Ook bij dit type kan er een extra kamer gerealiseerd worden.

De typen C, D en E hebben allen een eigen inpandige berging  
op de begane grond. Uiteraard zijn alle appartementen voorzien  
van vloerverwarming. Elk appartement heeft zijn eigen parkeerplaats.

Gelegen op de verdieping met een oppervlakte van 86m².
De indeling is gelijk aan type A met: entree/hal, toilet,  
een woonkamer met open keuken van 37m² en een uitpandig balkon  
(gelegen op het westen), 2 ruime slaapkamers van 9,6m² en 14,4m²,  
een nette badkamer en een bijkeuken/berging.

Type DType C

PLATTEGRONDENAPPARTEMENTEN
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De verkooprouting

De verkoop begint bij de makelaar die u behalve over de uitgebreide 
documentatie tevens kan informeren over de diverse opties, 
toegepaste materialen en mogelijke wijzigingen.

Bij aankoop van de woning krijgt u een zogenaamde ‘meer- en minderwerklijst’ 
welke de basis is voor eventuele klantspecifieke wijzigingen. 

V.O.N.

De koopsommen van de woningen zijn vrij op naam. Vrij op naam wil 
zeggen dat de hieronder genoemde kosten die met het verwerven  
van een woning zijn gemoeid, in de koop- en aanneemsom zijn opgenomen: 
• notariskosten, transportakte; 
• kadastraal recht en metingen; 
• BTW 21 %.

Tevens zijn in de koop- en aanneemsom de volgende kosten opgenomen:
• grondkosten;
• bouwkosten;
• honoraria van architect en constructeur;
• grondonderzoek;
• verkoopkosten;
• makelaarscourtage;
• gemeentelijke leges;
• standaard C.A.R. verzekering tijdens bouwperiode;
• aansluitkosten nutsbedrijven (water, elektra);

Niet in de koop- en aanneemsom inbegrepen kosten:
• alle kosten die verband houden met de financiering van de woning;
•  rente over de termijnen die op het tijdstip van de ondertekening  

van de koop- en aannemingsovereenkomst al zijn vervallen;
• aansluitkosten centrale antenne inrichting (CAI) en telefoon;
• keukeninrichting;
• tuininrichting;
•  bestratingen, behoudens de parkeerplaatsen voor de appartementen  

en de bestrating van het middengebied tussen de bergingen  
van appartementen en bungalows.

• binneninrichting.

De aankoop 

De aankoop van een woning + grond wordt gedaan door middel 
van de koop- en aannemingsovereenkomst (KAO). Bij deze KAO gaan  
koper (verkrijger) en verkoper (ondernemer) een overeenkomst aan,  
waardoor de verkrijger zich ondermeer verplicht tot de betalingsregeling  
volgens de KAO. De ondernemer verplicht zich door de KAO tot de bouw  
van de woning en de uitgifte van de grond met de daarbij horende rechten  
en plichten. De notaris nodigt u uit voor het tekenen van de leveringsakte,  
nadat in het geval van financiering, uw hypotheekstukken door uw  
geldverstrekker in zijn bezit zijn gesteld en aan de voorwaarden  
in de KAO is voldaan.

Termijnen en betalingen

De KAO bestaat uit twee delen, te weten:
• de grondkosten;
• de bouwkosten.
De grondkosten zijn voor aanvang van de bouw verschuldigd.  
De bouwtermijnen worden middels een factuur ter betaling aangeboden, 
volgens het betalingsschema welke staat vermeld in de KAO. 
Voor de oplevering dient u de gehele koop-/aanneemsom, inclusief het saldo  
van het meer- en minderwerk, te betalen. Bij de facturering van de laatste  
termijn zal een schrijven van de notaris worden bijgesloten. Een eventuele  
bankgarantie zal worden vrijgegeven/een eventuele waarborgsom zal aan  
de ondernemer worden overgemaakt wanneer de eventueel binnen drie  
maanden na oplevering geconstateerde gebreken zijn hersteld. 

Rente

Rentekosten over de eventueel al vervallen grondkosten en de overige  
bouwtermijnen zoals aangegeven in KAO, zijn kosten die niet in de koopsom  
zijn opgenomen. De rentedatum en het percentage staan omschreven  
in de KAO, desgewenst kan de makelaar u hier meer over informeren.

Garantie

• Waterdichte koop- en aannemingsovereenkomst
•  Een afbouwgarantie indien de bouwer onverhoopt zijn financiële  

verplichtingen niet zou kunnen nakomen
• Garantietermijnen
• Arbitrage bij eventuele verschillen
Een uitgebreide toelichting van deze garantie ontvangt u bij  
de ondertekening van de koop- en aannemingsovereenkomst.

Waarborg, een huis met garantielabel

Om de zekerheid van de koper te garanderen is Bouwbedrijf Buiteveld BV  
aangesloten bij Woningborg (voorheen Garantie Instituut Woningbouw). 
Woningborg heeft als doel het bevorderen van de kwaliteit van koopwoningen 
in Nederland, het bevorderen van vertrouwen tussen koper en ondernemer  
en het verschaffen van waarborgen en het aanbieden van oplossingen  
voor het geval dat er een gebrek optreedt. Alleen bouwers die voldoen  
aan de door Woningborg gestelde normen van kredietwaardigheid,  
organisatie en technische bekwaamheid kunnen tot Woningborg toetreden.

Opties

Naast de basiswoning kunt u de woning onder voorwaarden aan uw wensen 
aanpassen. Hiertoe wordt een meer- en minderwerklijst opgesteld.  
Speciale woonwensen kunt u bespreken met de makelaar en in overleg  
met Bouwbedrijf Buiteveld. Nadat er gestart is met de bouwwerkzaamheden,  
kan het voorkomen dat een aantal alternatieven niet meer mogelijk zijn.  
Ook wijzigingen, die in strijd zijn met het geldende Bouwbesluit,  
de installatievoorwaarden (NEN-normen) en/of de eisen van de nutsbedrijven 
kunnen wij niet voor u uitvoeren.

Omzetbelasting

De koopsom van de woning is inclusief 21% BTW. Een verhoging of verlaging  
van deze wettelijk verschuldigde omzetbelasting (BTW) is van invloed  
op de koopsom, met dien verstande dat een verhoging aan de koper wordt  
doorberekend en een verlaging ten goede van de koper komt. Een wijziging  
in het BTW tarief wordt door de overheid besloten. 

Wijzigingen

Deze verkoopdocumentatie is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de 
hand van diverse gegevens en tekeningen. Ondanks het bovenstaande moeten 
wij een voorbehoud maken ten aanzien van wijzigingen voortvloeiende  
uit de eisen van de overheid, welstandscommissie en/of nutsbedrijven.
Tijdens het opstellen van deze brochure is nog geen definitieve bouwvergunning 
aanwezig, eventuele aanpassingen in het ontwerp zijn dan ook niet ondenkbaar. 
De ondernemer is gerechtigd tijdens de bouw die wijzigingen in het plan  
aan te brengen, waarvan de noodzakelijkheid bij de uitvoering blijkt,  
mits deze wijzigingen geen afbreuk doen aan de kwaliteit. Deze wijzigingen 
zullen geen der partijen recht geven tot het vragen van verrekening  
van mindere of meerdere kosten.

Tekeningen, situatie & perspectieven

De situering van het woningbouwproject is op de situatietekening aangegeven 
in overleg en afstemming met de gemeente Ooststellingwerf. Ook maakt  
deze situatie onderdeel uit van de bestemminsplanprocedure. Wijzigingen  
met betrekking tot de situering van groenstroken, parkeergelegenheden,  
bestratingen en dergelijke kunnen zich dan ook voordoen. Er kunnen geen 
rechten worden ontleend aan de in deze verkoopdocumentatie opgenomen 
plattegronden, impressies, gevel- en situatietekeningen van het project.  
Het eventuele verschil tussen de exacte maatvoering en de grondoppervlaktematen 
op de tekening kunnen niet worden verrekend. De ingeschreven maten zijn 
circa-maten en kunnen iets afwijken van de realiteit. Indien deze maten tussen 
wanden is aangegeven, is daarbij nog geen rekening gehouden met enige  
wandafwerking. Daar waar in de brochure en op tekeningen merknamen zijn 
vermeld, dient achter de merknamen o.g. (of gelijkwaardig) te worden gelezen.

Opleveringsdatum

Op het moment van verkoop wordt een globale opleveringsdatum gegeven, 
gerekend vanaf start bouw. Wij moeten daarbij de nodige reserve in acht nemen, 
omdat tal van onvoorziene omstandigheden (zoals vorst en regen) de bouwwerk-
zaamheden kunnen vertragen. In een later stadium kunnen wij steeds meer  
een gedetailleerdere opleveringsdatum noemen.

Oplevering / onderhoudsperiode

Uw toekomstige woning wordt opgeleverd door een bouwkundige. Bouwbedrijf 
Buiteveld conformeert zich aan de eventuele lijst met onvolkomenheden en zal 
zorg dragen voor een snelle afhandeling binnen de gestelde onderhoudstermijn. 
Onder onvolkomenheden wordt niet verstaan: krimpscheurtjes in het stuc- en 
spuitpleisterwerk, en witte uitslag op het metselwerk. Indien bij oplevering blijkt, 
dat er nog werkzaamheden moeten worden uitgevoerd die bewoning  
verhinderen, dan zal deze oplevering als een voorcontrole worden beschouwd  
en zal een nader tijdstip worden bepaald voor de oplevering. 

Verzekering

Tijdens de bouw heeft de aannemer de woningen verzekerd via een C.A.R.  
verzekering. Op de dag van de oplevering van uw woning dient de woning  
voor uw rekening te worden verzekerd door middel van een opstalverzekering. 
Gezien de eventuele werkzaamheden die u in uw woning wenst te gaan  
uitvoeren, is het verstandig gelijk een inboedelverzekering af te sluiten.

Voorbehoud doorgang project

Zodra er voldoende woningen verkocht zijn, zal er gestart worden met  
de bouw. Ontbindende factor hierin is het verkrijgen van een onherroepelijke 
bouwvergunning en een eventuele ontbindende voorwaarde m.b. t.  
de financiering van de koper.

Voorwaarden

1 Woningborg garantie en waarborgregeling;
2 De geldende voorschriften van de diverse nutsbedrijven;
3 De geldende normbladen (NEN normen); 
4 Bouwbesluit.

Technische omschrijving 

Ongeacht wat in de technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort  
de regelingen, reglementen en standaard voorwaarden, gehanteerd  
en voorgeschreven door Woningborg. Ingeval enige bepaling in de technische 
omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn ofwel nadeliger
mocht zijn voor de verkrijger, prevaleren steeds de bepalingen van Woningborg.

Contractstukken

Deze verkoopbrochure is bedoeld om een goede indicatie van het project  
te geven, het zal echter geen contractstuk worden. Bij de KAO zal, onder andere, 
een verkooptekening en technische omschrijving van toepassing zijn.
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