DEN-HAAG
NOORDHOF

ALLES IS MOGELIJK!

NOORDHOF
Wateringse Veld is een jonge woonwijk ten zuiden van Den Haag en ligt tussen het oude centrum
van Wateringen en het gezellige Rijswijk in
Gemoedelijke wijk
Vanuit je nieuwbouwhuis in Wateringse Veld ben je snel in het centrum van Den Haag of op het strand, maar woon
je wel in een gemoedelijke woonwijk waar de kinderen op straat spelen en je je buren vertrouwt. Op het gebied
van zowel wonen als leven heeft Wateringse Veld je alles te bieden wat je je maar wensen kunt. De voorzieningen
concentreren zich op twee plekken. Aan het Hoge Plein in Hoge Veld en aan het Lage Plein in Lage Veld bevinden
zich onder meer een winkelcentrum met twee supermarkten, buurtwinkels, een gezondheidscentrum, een apotheek,
een bibliotheek, een sporhtal, horecagelegenheden en een multifunctionele welzijnsaccommodatie.
Nieuwbouw Noordhof - Wateringse Veld
In deze mooie wijk komt Noordhof. Een kleinschalig nieuwbouwwijkje op de hoek van de Tomatenlaan en
Noordweg met nieuwbouwwoningen aan het Paul van Ostaijenpark. Op een van de royale kavels staat straks
misschien wel uw droomwoning.
Ligging en bereikbaarheid
Noordhof grenst aan De Binnentuinen en ligt lekker dicht bij de stad maar is toch ook landelijk gelegen.
De tramlijnen 16 en 17 brengen je het centrum van Den Haag. Autoverkeer gaat via de centrale ontsluitingsweg,
Laan van Wateringse Veld. Er zijn buslijnen en fietsroutes, Noordhof is zeer goed bereikbaar.
Stel zelf je huis samen
Bijzonder aan nieuwbouwplan Noordhof is dat je je eigen kavel kiest en daarna bepaalt welk woningtype
jouw voorkeur heeft. Brummelhuis heeft alvast wat inspiratieontwerpen voor je gemaakt.
Maak eens vrijblijvend een afspraak met 1 van onze adviseurs om te bekijken wat de mogelijkheden zijn.
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BRUMMELHUIS
MIJN IDEE VAN WONEN
Stelt u zich het volgende eens voor: met een mooie kavel op het oog en een hoofd boordevol ideeën ontwerpt u
samen met een architect uw eigen huis. Uw woonwensen zijn daarbij de grote inspiratiebron. Vervolgens heeft u
niet de zorgen als het huis gebouwd wordt omdat alles voor u geregeld wordt. Dat lijkt een droom. Maar het is de
Alles-Kan-Villa.

De Alles-Kan-Villa
Brummelhuis maakt unieke huizen bereikbaar. Met de Alles-Kan-Villa laten we woonwensen uitkomen. Niet alleen voor
de happy few, maar voor iedereen die durft te dromen. We inspireren met verrassende woningtypes, ideeën en opties.
En creëren al schetsend het huis van iemands dromen. Zo worden uw persoonlijke woonwensen vertaald naar een
uniek huis dat echt eigen is. Van het tekenwerk tot de overhandiging van de sleutel, samen met professionele partijen
nemen we alles uit handen. Dat lijkt een droom, onze Alles-Kan-Villa kan die droom voor u werkelijkheid maken.

Zonder zorgen
Niet alleen het huis is bijzonder, ook de weg er naar toe. Het ontwerpen en bouwen van een huis moet een feestje

Woningborg-garantie standaard
Risico’s op financieel en technisch gebied
worden met het Woningborg-certificaat
afgedekt. Hiermee hebt u zekerheid dat uw
woning bij faillissement zonder meerkosten
wordt afgebouwd. Tevens is met dit certificaat
de bouwkundige kwaliteit gewaarborgd tot 6 jaar
(ernstige technische gebreken tot 10 jaar)
na oplevering.

zijn, vinden wij. Daarom nemen we u alle zorgen uit handen en regelen alles voor u. Wij staan u bij met raad en daad,
van de eerste schets tot de overhandiging van de sleutel. Samen met u maken we het huis van uw leven.
Hoe mooi het ook is om droomhuizen te realiseren, we zijn en blijven praktisch. We halen kinken uit kabels, sturen
beren van de weg en gooien valkuilen dicht. In alles wat we doen zijn we efficiënt en effectief. Zo zorgen we ervoor
dat u binnen afzienbare tijd de sleutel van uw nieuwe huis in ontvangst kunt nemen.

Nieuwsgierig geworden?
Nieuwsgierig geworden en wilt u meer weten? Maak geheel vrijblijvend een afspraak met onze woningadviseur om
samen uw droomhuis te ontwerpen. Uw wensen en eisen worden op de speciaal voor uw woning gemaakte tekening
aangegeven. Vervolgens ontvangt u binnen enkele weken een offerte waarin alles verwerkt is. Zodat u de woning
krijgt zoals u dat wenst en u snel weet waar u financieel aan toe bent. Neem contact met ons op en ervaar het unieke
‘Alles-Kan’ gevoel!

Opleveringskeuring standaard
Wij willen er zeker van zijn dat uw huis goed
en degelijk gebouwd is. Vandaar dat bij de
oplevering een gedegen controle plaats vindt.
Het lidmaatschap en de opleverings-keuring
van Vereniging Eigen Huis worden u door
Brummelhuis aangeboden.

U KUNT HET ONTWERP AANPASSEN
AAN UW EIGEN WENSEN
Uw keuze voor Noordhof
In tegenstelling tot vele andere nieuwbouwprojecten, hoeven er voor de kavels in Noordhof geen minimum verkoopaantallen
bereikt te worden voordat de bouw start. U koopt, wij bouwen. Zo simpel is het.

1. U kiest uw kavel en een woningtype
Als eerste kiest u een bouwkavel en mogelijk één van de ideeën die onze architect voor Noordhof heeft getekend. Vervolgens kunt
u naar hartenlust combineren met alle elementen van de andere woningtypen. Maar starten met een blanco vel papier kan natuurlijk ook. Tijdens het hele proces staat de adviseur van Brummelhuis u bij. Hij of zij doorloopt met u het ontwerpproces, begeleidt
de bouw én verzorgt alle papieren.

2. Ontwerpen
Samen met de adviseur bespreekt u uw wensen, die op papier vertaald worden in een ontwerp op maat. Wilt u het huis groter,
langer of breder? Een andere indeling, andere materialen, een open haard of een veranda? Erker of garage erbij, dakkapellen,
uitbouw of andere ramen? Alles kan!

3. De tekening
Zodra uw wensen duidelijk zijn, gaat de ontwerper aan de slag met de bouwtekeningen. Na twee weken ontvangt u de nieuwe
tekening met de bijbehorende begroting.

4. De financiering
Nu u een begroting heeft, kunt u op zoek naar een hypotheekverstrekker om een goede en passende financiering rond te maken.
De verkopende makelaar adviseert u hierin graag.

5. Uw handtekening zetten
Het ontwerp is rond, de tekeningen zijn gemaakt en de financiering is geregeld. Met het plaatsen van uw handtekening maakt u uw
keuze voor Noordhof definitief.

6. De bouw
Uw woning wordt gebouwd! Om degelijkheid en kwaliteit te garanderen, is Woningborg Garantie bij ons standaard. De Woningborg Garantie dekt risico’s op financieel en technisch gebied af.

7. De oplevering van uw woning
Wanneer de bouw klaar is, wordt uw woning opgeleverd met een opleveringskeuring van de Vereniging Eigen Huis. Door deze
nauwkeurige controle bent u er zeker van dat uw woning goed, degelijk en tot in detail is afgewerkt. Nu krijgt u de sleutel en kunt
u beginnen aan de volgende, allerbelangrijkste, stap: vorstelijk leven in Noordhof.
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