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Een vakantie
gevoel, zelfs thuis
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WONEN IN WOUW!
Over het plan

Welkom in Wouw!

OMGEVING

In Woubrugge, met haar weidse uitzichten over de polders en grenzend aan het Braassemer-

Wat is er allemaal te beleven?

meer, wordt Wouw! gerealiseerd. Een prachtige omgeving met volop sport- en waterrecreatie-

LOCATIE & LIGGING

mogelijkheden. Never a dull moment!

Over Woubrugge
De 35 woningen van Wouw! worden gebouwd aan de rand van de Woudwetering, tussen de A.

EENGEZINSWONINGEN
Artist Impression en plattegronden

de Graafweg en de Vrouwgeestweg. Benieuwd naar wat Wouw! je te bieden heeft? We zetten de
pluspunten voor je op een rijtje:

HOEKWONINGEN
Artist Impression en plattegronden

•

Wonen voor praktisch alle leeftijden;

VRIJSTAANDE WONINGEN

•

Een moderne bouwstijl;

Artist Impression en plattegronden

•

Eigen warmtepompsysteem met vloerverwarming en koeling;

•

Uitgebreide maatwerkmogelijkheden;

•

Polderlandschappen;

•

De Wijde AA en het Braassemermeer vlakbij huis;

•

Fietsen, wandelen, zeilen, suppen, sloepje varen, kanoën, roeien en zwemmen;

•

Alphen a/d Rijn op korte afstand, Leiden, Den Haag en Amsterdam/Schiphol makkelijk te

BENEDEN- EN BOVENWONINGEN
Artist Impression en plattegronden

KEUKEN & BADKAMER
Vind de stijl die bij je past

DUURZAAM WONEN

bereiken

Energie voor de toekomst

UW BOUWBEDRIJF & MAKELAAR
Werken met tastbaar resultaat

Geniet van al het moois in de omgeving en kom thuis in een heerlijke comfortabele woning met
fijne tuin. Zie jij jezelf hier al wonen? Dan heten we je welkom in Wouw!

Bob Könst
Aannemingsbedrijf Van Wengerden en Visser B.V.
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Vrijstaande woningen

Wonen in Wouw

De vrijstaande woningen zijn perfect gesitueerd. Zo zijn
er 4 prominente, vrijstaande woningen aan de A. de
Graaflaan. Ze hebben een magnifiek uitzicht over het
polderlandschap en een tuin op het zuiden én westen.
De overige 2 vrijstaande woningen liggen aan de
Vrouwgeestweg en geven je een gevoel van ultieme rust
en ruimte.

Wouw! is een bouwproject met bijzonder gevarieerd woningaanbod; eengezinswoningen, royale
hoekwoningen, beneden- en bovenwoningen, en riante vrijstaande woningen. Iedere doelgroep zal
zich er thuis voelen. Zoek je iets gelijkvloers, maar wel graag in een plezierige wijk waar kinderen
buiten spelen en buren een praatje met elkaar maken? Of kijk je ernaar uit om vrijstaand te wonen
met een fijne tuin aan het water? In Wouw! is dit allemaal mogelijk.

Stijlvolle erkers, een ruime garage of berging, een uitgebouwde woonkamer, een prachtige grote
keuken of een mooie werkkamer aan huis? Met uitzicht over het polderlandschap of in een hofje met
een tuin op het zuiden of op het westen… Ieder woningtype in Wouw! bezit exclusieve kwaliteiten
die het wonen meer dan aangenaam maken.

Nieuwsgierig geworden naar wat dit project jou te bieden heeft? In deze brochure laten we je zien
hoe uniek Wouw! is. Wouw! maakt van een huis een thuis!

De beneden-en bovenwoningen liggen prominent in de

Eengezinswoningen

wijk, ze zijn voor meerdere leeftijdscategorieën geschikt.

Beneden- en bovenwoningen

Zo zijn de benedenwoningen voorzien van een compleet
woonprogramma, en hebben ze bovendien een heerlijke tuin.
De bovenwoningen beschikken over 2 woonlagen, waarbij de
indeling helemaal naar eigen wens en smaak is in te richten.
Wil je bijvoorbeeld één of juist meerdere slaapkamers? De
keuze is aan jou!
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In de Omgeving
VEELZIJDIG ALPHEN AAN DEN RIJN
Voor je dagelijkse boodschappen, medische voorzieningen, sportverenigingen en het
basisonderwijs kan je in Woubrugge terecht. Alphen aan den Rijn ligt op slechts 1 km afstand en
heeft een groot aanbod aan scholen voor het speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs.
Het is een leuke plaats met diverse winkelcentra, een grote keuze in horecagelegenheden en
een heel gezellig centrum. Er vinden regelmatig gezellige events plaats zoals De 20 van Alphen
(dé openingsklassieker van het Nederlandse hardloopseizoen), het Wet ’n Wild Beachfeest én
Culinair Alphen.

BELEEF DE GESCHIEDENIS!
Reis terug in de tijd en ervaar hoe het leven in Nederland was tijdens de prehistorie, Romeinse
tijd en de middeleeuwen. Van gladiatorengevechten tot het leren broodbakken en zelf kaarsjes
maken, in Museumpark Archeon beleven zowel kinderen als volwassenen een geweldige dag.

N
ARCHEON
A L PHE N
A /D RIJ

CULTUUR EN ENTERTAINMENT
Voor de allernieuwste films en een zeer gevarieerd aanbod aan theatervoorstellingen ga je naar
Theater Castellum in Alphen aan den Rijn. Doe nieuwe ontdekkingen en geniet van gezellige
familievoorstellingen, cabaret, muziek- en dansspektakels!
De veelzijdige stad Leiden is ook goed bereikbaar vanuit Wouw!. Dwalend over de klinkerstraatjes
door het monumentale centrum van Leiden met haar prachtige steegjes, idyllische hofjes en
musea, lijkt het of de tijd stil staat. Wat een sfeervol contrast met de oergezellige terrasjes aan de
grachten! Leiden is een shopwalhalla met 650 winkels en boetiekjes en 300 horecagelegenheden

G. Metsemakers - flickr.com

waar voor iedereen wel te genieten valt.
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Zonovergoten terrassen,

sfeervolle restaurants en cafés
In Leiden vind je fijne, relaxte plekjes voor een gezellige borrel, een met liefde bereide lunch
en/of een culinair diner. Ga je voor verleidelijke pasta’s, gezonde salades, eerlijke, robuuste
gerechten met een internationaal tintje en bijpassende wijnen? Of wat dacht je van een lekkere
gin & tonic op een van de terrassen aan het water, of een echte guilty pleasure; ambachtelijk
schepijs met een heerlijke toef slagroom? Laat je verrassen door de plaatselijke horeca!

L EIDEN
NATURALIS
In de interactieve museumzalen ontdek je o.a.

van de aarde en word je meegenomen naar
Dino-tijd. De vijf meter lange en twaalf (!)
meter hoge T. rex Trix maakt je bezoek aan
het spectaculaire Naturalis compleet.

Bert Knottenbeld- flickr.com

de rijkdom uit de natuur, beleef je de krachten

CORPUS
Na een bezoek aan Corpus heeft het mense-
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Marja van Bochove- flickr.com

lijk lichaam geen geheimen meer voor jou en
je kinderen. Je gaat op reis door je lichaam,
leert hoe alles functioneert en wat je moet
doen om het gezond te houden. Leuk om te
weten: een museum als Corpus is uniek in de
wereld.
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Wonen in een

Waterrijk gebied
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Woubrugge

Leven op en langs het water

Woubrugge heeft een gunstige ligging ten opzichte van de
Westeinder- en Kagerplassen en de grachten van Amsterdam.
Plaatsen als Gouda, Nieuwkoop en Alphen aan den Rijn zijn
vanuit Woubrugge per boot goed bereikbaar. Heb je zelf
geen boot, dan zijn andere mogelijkheden stand-up-paddling
en wakeboarden. Huur eens een kano of roeiboot, of bezoek
recreatiegebied De Hemmen - een uniek natuurgebied met
moerasbossen aan de zuidoever van het Braassemermeer.
Er is een ligweide, een strand en speelaccommodaties; zo
kunnen de kids zichzelf vermaken, terwijl jij geniet van het
zonnetje of een duik neemt in het water.

Het gezellige Woubrugge heeft een supermarkt, een warme
bakker, een snackbar, een bloemenwinkel, een bibliotheek

EN
V E RV E L I E T
GA AT NEN
LUKK

en een aantal horecagelegenheden. In het seizoen haal je
verse, geschilde asperges (overigens compleet met menu)
uit de automatiek van Aspergehof Noordam.

Jan Backx - flickr.com

Er is een huisartsenpraktijk, apotheek en een tandheelkundig centrum. De
kinderen gaan in eigen dorp naar de basisschool. Op sportief vlak valt er in
het dorp genoeg te beleven. Naast de voetbal- en tennisvereniging kan je in de
Het landschap van Woubrugge is echt Hollands te noemen. Het landschap van

sporthal terecht voor bijv. basketbal, spinning, ballet en judo. Er is voor ieder

Woubrugge is met de mooie polders waarin koeien en schapen grazen echt Hollands te

wat wils. En wat dacht je van die kilometerslange fiets- en wandelroutes in deze

noemen. Het Hollands Plassengebied maakt Woubrugge erg geliefd bij watersporters.

mooie groene omgeving? Je loopt vanuit je woning namelijk zo de polder in.

Reinout van Gulick - flickr.com

Iets verderop torent De Vrouwgeestmolen (gebouwd in 1797) boven de velden uit. Op
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loopafstand ligt Jachthaven Jacobswoude aan de Woudwetering. Sloepjes en zeilboten

Je komt tijd tekort in Woubrugge. Zie je het al voor je? In Wouw! kan zomaar jouw

varen richting de Wijde AA en aangezien het dorp aan de Staande Mast Route ligt, kan

nieuwe woning staan!

je direct buiten de haven al de zeilen hijsen. Het is maar een klein stukje varen naar
Leiden, waar je aanlegt bij een van de zonovergoten terrasjes. Of vaar naar het grote
Braassemermeer waar het water je tegemoet glinstert.
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het groen aan de rand van Woubrugge en op slechts 1 km

vervoer naar Alphen aan den Rijn en Leiden. De NS-stations zijn
daardoor goed bereikbaar.
Woubrugge heeft een zeer centrale ligging zo midden in het

Appie Verschoor - flickr.com

Groene Hart. Leiden ligt op slechts 20 minuten rijafstand. Den
Haag, Amsterdam en Schiphol bereik je binnen 30 minuten,
steden als Rotterdam en Utrecht binnen 45 minuten.
En extra fijn: Woubrugge ligt direct aan de N446, tussen de A4
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De locatie van Wouw! is aan de A. de Graaflaan, heerlijk in

fietsverbinding heeft. Vanuit Woubrugge gaat er openbaar
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en op school

afstand van Alphen aan den Rijn, waarmee het een perfecte
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Snel op je werk
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1 - 5 - 6 - 8 - 9 - 13 - 22 - 25 - 26 - 29
HOEKWONINGEN

32

28

2 - 3 - 4 - 7 - 10 - 11 - 12 - 23 - 24 - 27 - 28
TUSSENWONINGEN
14 - 16 - 18 - 20
BENEDENWONINGEN

27

34

29

33

35

15 - 17 - 19 - 21
BOVENWONINGEN
30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35
VRIJSTAANDE WONINGEN

en de N207. Ideaal, want je bereikt beide wegen binnen tien
minuten. Je bent dus snel op de plaats van bestemming.
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Gezinstussenwoning

17

Begane grond

2

3

4

Gezinstussenwoningen
AFGEBEELD BOUWNUMMER 4

De

tussenwoningen

van

WOUW!

zijn

prachtig

gesitueerd. Doordat aan de voorzijde van de woning
alleen een voetpad ligt, is het heerlijk rustig wonen
en verstoort niks het uitzicht op de idyllische
schapenweide. Aan de achterzijde van de woning ligt
een heerlijke tuin op het zuiden; gegarandeerd zon
dus! Ook binnen is het heerlijk vertoeven in de riante
woonkamer van maar liefst 5,4 meter breed.
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Ga naar de website: woneninwoubrugge.nl voor het complete woningaanbod en tekeningen

Plattegronden zijn niet op schaal
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Eerste verdieping

20

Tweede verdieping

Plattegronden zijn niet op schaal
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Gezinshoekwoning
HOEKWONINGEN
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AFGEBEELD BOUWNUMMER 25

Interieur impressie

25

Begane grond

Gezinshoekwoningen
AFGEBEELD BOUWNUMMER 22

22
23
24

Luxe in optima forma! Een hoekwoning met de kwaliteiten van een 2^1kapwoning. Een grote berging aan
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de voorzijde van de woning en een bijzondere uitbouw
van de woonkamer achter deze berging geven je alle
comfort die jij je maar kunt voorstellen. De wens voor
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bijvoorbeeld een aparte tv-kamer, bibliotheek, werkkamer of speelkamer zijn zo in één keer verwezenlijkt.
Parkeren doe je lekker op je eigen oprit. Dit is echt
thuiskomen!
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Ga naar de website: woneninwoubrugge.nl voor het complete woningaanbod en tekeningen

Plattegronden zijn niet op schaal
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Eerste verdieping

28

Tweede verdieping

Plattegronden zijn niet op schaal
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Vrijstaande woningen
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AFGEBEELD BOUWNUMMER 32

Interieur impressie
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Begane grond

Vrijstaande woningen
AFGEBEELD BOUWNUMMER 32

30

31
De vrijstaande woningen in WOUW! zijn zo gesitueerd

34
32

dat ze het beste geven van alle werelden. Zo zijn er
de 4 prominente vrijstaande woningen aan de A. de
Graaflaan met uitzicht over het polderlandschap en
een tuin op het zuiden en westen.
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De twee andere vrijstaande woningen liggen aan
de Vrouwgeestweg en geven het gevoel van rust en
ruimte. De vrijstaande woningen bieden ruimte om
minimaal 2 auto’s op eigen terrein te parkeren, en
hebben daarnaast ook nog een grote aangebouwde
berging.
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Ga naar de website: woneninwoubrugge.nl voor het complete woningaanbod en tekeningen

Plattegronden zijn niet op schaal
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Eerste verdieping

36

Tweede verdieping

Plattegronden zijn niet op schaal
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Beneden- en bovenwoningen
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Benedenwoning

Beneden- en

bovenwoningen
15
14

AFGEBEELD BOUWNUMMER 18 EN 19

17
16
19
18
21
20

De beneden- en bovenwoningen liggen centraal in
de wijk en zijn voor meerdere leeftijdscategorieën
geschikt. Zo woon je op de begane grond met een
compleet woonprogramma en een heerlijke tuin. De
bovenwoning kenmerkt zich als een woning in twee
lagen waarbij de indeling van de woning nog helemaal
naar eigen wens en smaak is in te richten. Één of
meerdere slaapkamers? De keuze is aan jou! Alle
woningen beschikken over een eigen fietsenberging.
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Ga naar de website: woneninwoubrugge.nl voor het complete woningaanbod en tekeningen

Plattegronden zijn niet op schaal

41

Bovenwoning

Eerste verdieping

42

Bovenwoning

Tweede verdieping

Plattegronden zijn niet op schaal

43

Jouw nieuwe woning wordt, als je dat tenminste wilt, ingericht met een standaard keuken- en badkameropstelling.
Toch kunnen we ons heel goed voorstellen dat je daarin liever je eigen keuzes maakt. Voor de tegels en het sanitair
kun je terecht bij Intermat te Mijdrecht en voor de keuken bij Bruynzeel in Cruquius. In de showroom vind je de stijl
die bij je past en krijg je goed advies bij het maken van alle keuzes.

Voor een mooie badkamer is niet veel ruimte nodig.

De keuken, het gezelligste

Bij Intermat laten ze je zien hoe je met elk budget
door slimme oplossingen tot de ideale indeling

			

plekje in huis

komt. Intermat werkt alleen met kwaliteitsmerken,

Heb je al een idee hoe jouw droomkeuken eruit moet zien? Stoer en robuust met frontjes in houtlook, een
mooi granieten werkblad en gestuukte muren? Misschien past een nostalgische keuken met paneeldeuren, een
hardstenen aanrechtblad met decoratieve tegels beter bij jouw inrichting. Of ben je meer van symmetrie en design
wat je tot uiting wilt laten komen in jouw keuken? Alles is mogelijk!

Bij Bruynzeel nemen ze de tijd om je te begeleiden bij alle keuzes, zonder concessies . Overigens zonder
concessies te doen aan het beeld dat je voor ogen had. Soms kan een alternatief prijstechnisch namelijk een
stuk aantrekkelijker zijn, waardoor je toch je droomkeuken krijgt. Kokendwaterkranen zijn er bijvoorbeeld in

zodat je over tien jaar nog steeds blij bent met je
badkamer. Tijdens een bezoek aan hun showroom
doe je ongetwijfeld inspiratie op. Belangrijk is dat je
vormen en materialen op je in laat werken, want er
is ontzettend veel mogelijk op badkamergebied. Je
ziet verschillende opstellingen in diverse stijlen, van
modern tot landelijk en van klassiek tot state-of-theart. Ook door eenvoudig sanitair te combineren met
een bijzondere tegel en mooie accessoires creëer je
al een bijzondere look. Zo wordt de badkamer een
fijne plek om heerlijk te ontspannen of de dag lekker
fris te beginnen.

Stel je eigen

droombadkamer
samen

verschillende kwaliteitsmerken, maar variëren behoorlijk in prijs. Als je eigenlijk al weet dat je die mooie maar
dure stoomoven weinig zal gebruiken, kan je beter een combi-oven kiezen die gunstiger geprijsd is. Een kunststof
werkblad is goedkoper dan een composietblad en kan een uitstekend alternatief zijn. Uitleg van diverse merken
apparatuur, materialen en het onderhoud ervan zijn essentieel bij de aankoop van een keuken. Neem daarom de
tijd om alles goed te overdenken, laat alles op je inwerken en kom gerust nog eens langs alvorens je beslist.

44

4

45

De dag van morgen
begint vandaag

WOON- T
COMFORW!
IN WOU

KIES WATERPASSERENDE VERHARDING
Gebruik bij de aanleg van je terras materialen als grind, split
schelpen, boomschors of lava, of leg de bestrating aan in een open
patroon.
De ruimte ertussen vul je met zand, grind, gras, cacaodoppen of

Als je woont in een mooie groene omgeving, dan wil je dat gevoel natuurlijk ook rondom je

bodembedekkers als boomschors. Zo krijgt onkruid geen kans.

woning ervaren. Een groene, waterdoorlatende tuin is in dit geval een mooie toevoeging.
Door de klimaatveranderingen zijn er vaker periodes van droogte en langdurige hoosbuien.
Het regenwater sijpelt de tuin in en zoekt z’n weg in de bodem. In een volledig betegelde tuin
kan het water niet weg. Leg daarom een watervriendelijke tuin aan, zodat je droge voeten
houdt en biodiversiteit rond je huis hebt. Vogels en vlinders zullen zich er dan steeds vaker
laten zien.

EEN GROENE ERFAFSCHEIDING NEEMT REGENWATER OP
Een haag van bijvoorbeeld beuk, liguster of meidoorn fungeert ook als schuilplaats voor
dieren én ze halen er voeding uit. Zo zijn tuinvogels dol op de rode bessen van de meidoorn.

TIP: door minder bestrating toe te passen, blijft je tuin koeler. Richt
daarom minimaal 60% van je tuin in met groen.

TIP: (bloemen)sedum op het dak van de schuur is mooi en trekt
vlinders aan. Onder het dak blijft het ook langer koel. Sedum
slaat water op en het bindt fijnstof.

TIP: ga je de tuin ophogen? Doe dit in overleg met de buren, want
als jij de tuin ophoogt, kan door het hoogteverschil de tuin van
de buren blank komen te staan.

TIP: bloeiende planten trekken insecten aan en geven na hun bloei
zaden. Insecten trekken op hun beurt weer vogels aan…

WERK MET HOOGTEVERSCHILLEN
Regenwater vloeit dan vanzelf af naar onverharde delen of de sloot.
Zo ontstaan droge en natte gedeelten in de tuin. Stem daar de
beplanting op af, dan heb je er weinig onderhoud aan.

SCHAF EEN REGENTON AAN
Dat ontlast namelijk het riool. Het water gebruik je weer voor de
planten in de tuin.

ECHT GEEN GROENE VINGERS?
Met kunstgras kom je ook al een heel eind, aangezien dit materiaal
ook waterdoorlatend is. Toch is het goed om te weten dat, in
tegenstelling tot een echte grasmat, kunstgras geen verkoeling biedt
bij warme dagen.

Simpele toepassingen kunnen grote verschillen maken!
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Je woont duurzaam in Wouw!

MET EEN WARMTEPOMP ALTIJD EEN GELIJKMATIG KLIMAAT IN HUIS
De warmtepompinstallatie waar jouw woning op wordt aangesloten heeft
een warmte- en koudeopslag in de aardbodem. Tijdens de zomer slaat
het systeem warmte uit de woning op in de bodem, waardoor het in huis

Als we de aarde leefbaar willen houden voor onze kinderen, dan moeten we echt met z’n

enkele graden afkoelt. De opgeslagen warmte wordt tijdens de koudere

allen aan de slag. De aankoop van een nieuwbouwwoning is alvast een goede stap in de juiste

maanden weer gebruikt om de woning te verwarmen. Bovendien zorgt het

richting. Jouw woning wordt goed geïsoleerd, voorzien van een bodemwarmtepomp en je

systeem voor warm tapwater. Zo ontstaat er een heel comfortabel klimaat

krijgt zonnepanelen op het dak!

in huis. Stoffige radiatoren behoren tot het verleden, want je krijgt overal
vloerverwarming. Nog een heel fijn voordeel: nooit meer last van koude

Daarmee is jouw nieuwe woning vele malen energiezuiniger dan bijvoorbeeld een woning

voeten!

uit de jaren ’90. Een nieuwbouwwoning krijgt standaard energielabel A++ mee, is minder
belastend voor het milieu en stoot ook minder CO2 uit.

ZONNEPANELEN OP JE DAK
De zonnepanelen wekken energie op voor de warmtepomp en het

GASLOOS WONEN IS DE TOEKOMST!

elektriciteitsverbruik in huis. Energie die je niet gebruikt, lever je terug aan

Koken gebeurt niet langer op gas, maar op inductie. De plaat verhit alleen de bodem ín de

het net. Op de dagen dat de zonnepanelen minder stroom opwekken dan je

pan en stopt daarmee zodra je de pan optilt. Superveilig voor de kids, want zonder pan geen

nodig hebt, verbruik je stroom van de energiemaatschappij. Op de jaarnota

warmte. Het schoonmaken van een inductieplaat is een eitje; je haalt er een doekje over en

wordt dit gesaldeerd: ze verrekenen de teruggeleverde elektriciteit met de

bent klaar.

afgenomen elektriciteit.

EEN NOG LAGERE ENERGIEREKENING
Door bij de aanschaf van huishoudelijke apparaten op het
energielabel te letten, kan je flink wat energie besparen. Zo
levert een warmtepompdroger met label A+++ je op jaarbasis
(met een gebruik van 2,5 keer per week) een besparing op en
een inductiekookplaat is ook weer energiezuiniger dan een
keramische kookplaat.

WATER BESPAREN DOE JE ZO
Wist je dat je met een waterbesparende douchekop zo’n 40 tot
60% minder water verbruikt? Dat je in een vol bad gemiddeld
110 liter water verbruikt en bij een douchebeurt van 5 minuten
gemiddeld 55 liter? Dat een oude wasmachine de helft meer water
verbruikt dan een nieuwe? Het zijn zomaar wat voorbeelden die
je snelle besparingen opleveren.
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WERKEN MET
TASTBAAR
RESULTAAT
Aannemersbedrijf Van Wengerden en Visser realiseert Wouw! in eigen
ontwikkeling. Het bedrijf heeft zich daarin gespecialiseerd: het ontwikkelt
en bouwt projecten op de diverse locaties in en rondom het Groene
Hart. Medewerkers van Van Wengerden en Visser hebben alle kennis in
huis om van ontwikkeling tot na de oplevering te werken aan tastbare
resultaten. Het zijn ervaren en goed opgeleide medewerkers. Alleen waar
nodig wordt het team uitgebreid met externe vakspecialisten en die regel
is ook van toepassing op het materieel. Opdrachtgevers zijn overheden,
woningbouwcoöperaties en bedrijven, maar ook particulieren weten
hun weg te vinden naar Van Wengerden en Visser.

Klantvriendelijkheid en klantgericht bouwen heeft Van Wengerden en
Visser hoog in het vaandel staan. Dankzij de compacte organisatie en
korte communicatielijnen kan men snel schakelen en inspringen op de

WOONDROMEN WAARMAKEN

wensen van de klant. Soms houdt dat in dat men buiten de gebaande
paden moet denken. Een en ander vereist een flexibele houding en een
slagvaardige aanpak. De eerste generatie van Van Wengerden en Visser
hanteerde deze no-nonsense-instelling al in 1950. Nu, twee generaties
later, is deze visie nog altijd een toegevoegde waarde. Het heeft het
bedrijf gebracht waar het nu staat: een aannemingsbedrijf met een
uitstekende naam in de regio!

Wonen in een nieuwbouwwoning heeft zo zijn charme.

gespecialiseerd om u te begeleiden bij de keuzes

Alles is spiksplinternieuw, de woning wordt duurzaam

die u maakt. Het vastleggen van uw aankoop in een

en energiezuinig gebouwd en al tijdens het bouwproces

overeenkomst vraagt eveneens de nodige uitleg. Ook

leert u uw toekomstige buren kennen. Toch kan het

hierbij staan ze ter beschikking, zodat de aankoop voor

best lastig zijn om de knoop door te hakken, want u

u geen geheimen heeft.

koopt een huis dat nog niet bestaat. Gelukkig zijn de
Uw bouwbedrijf Aannemingsbedrijf Van Wengerden en Visser
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deskundige makelaars bij De Koning makelaars erin

De Koning makelaars
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Wouw!

Deze brochure is nauwkeurig en met zorg samengesteld.
Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.
De brochure maakt geen deel uit van de contractstukken.
Bij de makelaar zijn alle contractstukken beschikbaar, op basis
waarvan u een weloverwogen aankoopbeslissing kunt nemen.

ONTWIKKELING EN REALISATIE

VERKOOPINFORMATIE
De Ko n i n g m a ke l a a r s

Europalaan 67, 2408 BJ Alphen aan den Rijn
Dorpsstraat 18, 2435 AJ Zevenhoven

info@dekoningnieuwbouw.nl

info@wengerdenvisser.nl

Telefoon: 0172 - 427 305

WONENINWOUBRUGGE.NL

