INHOUD
WELKOM
Aan het Heelblaadjespad in Leiderdorp verrijst een charmant en kleinschalig
appartementengebouw omgeven door water en groen. De 19 luxe en ruime
appartementen zijn 78 tot maar liefst 201 m² groot en lenen zich daarmee perfect
voor mensen die wel gelijkvloers willen wonen, maar niet willen inboeten op ruimte.

Ook het gevoel van buiten hoeft u niet te missen, want de grote staande ramen en
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WELKOM

ruime balkons zorgen ervoor dat u zelfs vanaf de bank de groene omgeving en reuring

Over Leiderdorp, Leiden en omgeving

02

03

op straat ervaart. De Waterbies ligt ideaal ten opzichte van allerlei voorzieningen,
uitvalswegen en groen. We vertellen er met plezier alles over in deze brochure.

Beleef

DE OMGEVING

MIDDEN IN DE RANDSTAD
Wie zin heeft om uit te gaan of een museum wil bezoeken, zit in een mum van tijd in het historische stadshart van Leiden.
Wie rust zoekt in de natuur, komt ruimschoots aan zijn trekken in de polders van het Groene Hart, waar Holland nog echt
Holland is. De Kagerplassen en Oude Rijn bieden volop recreatiemogelijkheden, evenals de nabij gelegen Boterhuispolder en
Achthovenerpolder.

Door de nabije ligging van de A4 en N11 woon je in Leiderdorp midden in de Randstad met steden als Leiden, Den Haag,
Amsterdam en Rotterdam ‘om de hoek’, en met de polders van het Groene Hart als achtertuin.

ZOWEL STAD ALS LAND OP FIETSAFSTAND
Leiderdorp ligt midden in de Randstad waar u woont 'tussen stad en land'. Aan de
westzijde ligt Leiden, de andere delen van het dorp grenzen aan de polders van het
Groene Hart. De gemeente kenmerkt zich door een goed woon- en leefklimaat voor
de ruim 27.000 mensen die er wonen.

Het dorp heeft een gezellig verenigingsleven, een ruim scala aan voorzieningen en
een uitstekend winkelaanbod. Ook vindt u er tal van ontspanningsmogelijkheden.
Of u nu van sporten, wandelen, kunst of theater houdt: u kunt in Leiderdorp en
Leiden prima uit de voeten.

Natuurliefhebbers komen in en rond het dorp volop aan hun trekken: groen is het
visitekaartje van Leiderdorp en omgeving. Zowel stad als land bevinden zich op

DE OMGEVING

DE OMGEVING

fietsafstand.

Vincent van Zeijst @Flickr
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Ontdek

DE LIGGING
BEREIKBAARHEID

WINKELCENTRUM

Winkelhof OP LOOPAFSTAND
De Waterbies ligt in de wijk Voorhof. Wie de wijk Voorhof een beetje kent, weet dat deze
locatie ideaal is. U heeft hier echt alle benodigde voorzieningen binnen handbereik.
Op loopafstand vindt u namelijk het uitgebreide en overdekte winkelcentrum De
Winkelhof. Direct naast De Winkelhof vindt u diverse zorgvoorzieningen waaronder
een huisartsenpraktijk, tandartspraktijk, een apotheek en een fysiopraktijk.

Voor de dagelijkse beslommeringen heeft u niet eens een fiets nodig, zo dichtbij is alles. Maar mocht u er wel op
uit moeten, dan zit u hier ook goed. De bus naar o.a. Leiden Centraal stopt aan de Voorhoflaan en de A4 en N11

Ook een ontspannen wandeling door park De Houtkamp, waar u even een terrasje

bereikt u snel via de Persant Snoepweg.

pakt bij de Brasserie, is absoluut een aanrader. Maar soms is het ook wel plezierig om
helemaal niets te doen en te genieten van de rust. Gelukkig leent de Waterbies zich

het uitgestrekte polderlandschap. Overigens fietst u ook in 10 minuten naar hartje Leiden.

onder het genot van een drankje in alle rust een (drukke) dag afsluiten.

DE LIGGING

daar ook goed voor. Thuis kunt u in uw comfortabele appartement of op uw balkon

DE LIGGING

Met de fiets kunt u prachtige tochten maken. Fiets over de Gallaslaan de Bloemerd door en geniet vervolgens van

Brasserie Park
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Winkelhof
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DE ARCHITECT
ONTWORPEN MET RESPECT VOOR DE
OMGEVING

“Op deze bijzondere plek stond eerst een kerkgebouw.
Wij snappen dat het moment dat dit verdwijnt voor

OP MAAT GESNEDEN
ARCHITECTUUR

Oscar de Blanken van Van Manen maakte het ontwerp van de

veel mensen lastig is. Om die reden is de Waterbies

“De ronde vormen van de Waterbies verleiden om hier

Waterbies. Met plezier vertelt hij over de manier waarop het

niet alleen maar achter een tekentafel bedacht, maar

de Amsterdamse school toe te passen. Maar gezien de

ontwerp tot stand is gekomen en waar hij zijn inspiratie vond.

hebben we ook de omwonenden om hun mening

architectuur van de omliggende bebouwing, hebben

gevraagd. Waar mogelijk zijn de verbetersuggesties

wij hier ook gekozen voor een meer ingetogen karakter.

verwerkt in het ontwerp. De posities van de balkons zijn

De bescheiden hoogte van het gebouw, de lichte kleur

daar een voorbeeld van. Bijkomend voordeel is dat ze nu

gevelsteen, het groen wat via de groenzone deels op de

nog beter op de zon liggen.”

gevel omhoog kruipt en de verticale houten delen op de

Oscar de Blanken

begane grond en 3e verdieping geven de Waterbies een

WE VERRIJKEN HETGEEN ER AL IS

vriendelijk karakter.”

De Waterbies ligt als het ware op een schiereiland.

wat doe je? Bouw je tot aan de rand van het eiland, kies

OP DE BANK UITKIJKEN NAAR
BUITEN

je voor een gebouw met rechte hoeken of volg je de

“Alle appartementen krijgen grote, staande ramen, vaak

vormen van de kade?

tot aan de grond. Dit in combinatie met de afgeronde

Prachtig, maar qua ontwerp nog best uitdagend. Want

Oscar: “We kozen ervoor mooie ronde vormen te maken

Zeker niet alledaags, maar wel heel praktisch ingedeeld.

en ruimte rond het gebouw te houden, zodat langs

En het fijne is, zelfs zittend op de bank, zien bewoners

het water groen kan komen. Daarmee sluiten we mooi

wat er op het water en op straat gebeurt. Als je op zo’n

aan bij de groenstrook die onderdeel uitmaakt van de

mooie plek woont, moet je de omgeving tot in je huis

ecologische verbindingszone tussen de Houtkamp en de

kunnen beleven, vinden wij.

VOGELVLUCHT

Bloemerd. Als je bedenkt dat op de plek waar de auto’s

08

vroeger keerden, 4 extra bomen komen, krijgt de buurt

WARM WELKOM

er meer groen bij. Het verrijken van de biodiversiteit

“Bijzonder aan de Waterbies is de entree”, vertelt

versterken we door in de gevels nestkasten aan te

Oscar. “Een bovengelegen appartement kraagt iets

brengen. Daarmee vormt de Waterbies ook een nieuw

uit, waardoor je voor de deur droog en beschut staat.

thuis voor onder andere gierzwaluwen.”

De bestrating en het metselwerk lopen door de hal
in, waarmee we willen zeggen: kom binnen en voel u
welkom!.’’

DE ARCHITECT AAN HET WOORD

gevels levert dat straks prachtige appartementen op.
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GALLASLAAN

De Waterbies is een duurzaam nieuwbouwplan met 19
comfortabele

appartementen,

uniek

gelegen

op

het

schiereiland aan het Heelblaadjespad. Op de begane grond van
het gebouw en direct voor de deur zijn een ruime hoeveelheid
parkeerplaatsen, zodat u nooit hoeft te zoeken naar een plek.
Bijna

alle

appartementen

krijgen

een

privéparkeerplaats

toebedeeld in de stallingsgarage van het gebouw. Op de
begane grond komen ook de bergingen én een gezamenlijke
fietsenberging. Natuurlijk treffen we maatregelen voor elektrisch
laden.

Uniek wonen

OMGEVEN DOOR WATER EN GROEN
HET WONINGAANBOD
Er

zijn

maar

liefst

11

verschillende

typen

ALTIJD EEN LEKKERE PLEK OM
BUITEN TE ZIJN

appartementen waar u uit kunt kiezen. De 19

Opvallend

zijn

de

rante

balkons.

De

meeste

appartementen zijn verdeeld over de begane grond,

balkons en terrassen liggen op het zuiden en westen.

1e, 2e en 3e verdieping.

De vier begane grond appartementen hebben een
tuin en de drie bovenste appartementen hebben

Natuurlijk is er een lift aanwezig die u naar de

een fantastisch terras met zicht over de wijk.

78 tot 100 m². De andere 11 appartementen zijn

LUXE AFWERKING

120 tot 201 m² groot. we hebben bewust gekozen

De appartementen worden netjes afgewerkt en

voor grote appartementen, zodat kopers die een

opgeleverd met modern sanitair en tegelwerk.

eengezinswoning

veel

Natuurlijk mag u de kleurstelling naar uw wensen

leefruimte hebben met de voordelen van een

aanpassen. Ook bieden wij diverse andere opties

appartement.

aan om van dit huis uw thuis te maken.

achterlaten,

nog

steeds
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DE WONINGEN

HEEL
BL

DE WONINGEN

AADJ

ESPAD

verdieping brengt. Er zijn 8 appartementen van

11

TYPE

A

Op de 1e en 2e verdieping komt dit schitterende
hoekappartement van maar liefst 136 m² groot. Het
appartement heeft 3 riante slaapkamers, 2 badkamers
en een grote inpandige berging. De ronde gevelvorm
geeft de woonkamer en de royale master bedroom met
eigen badkamer een heel bijzonder karakter. Geniet u
straks op het balkon, dat heerlijk op het zuidoosten

12

Bouwnummers:

5 en 11

Woonkamer:

42 m2

Slaapkamer 1:

28 m2

Slaapkamer 2:

15 m2

Slaapkamer 3:

11 m2

Balkon:

8 m2

Berging (inpandig):

5 m2

plattegronden zijn niet op schaal

A

|

Deze slaapkamer
toevoegen aan de
woonkamer?
We denken graag
met u mee.

PLATTEGROND TYPE A

ATTIST IMPRESSION ENTREE

ligt?

13

Een riante

LIVING

TYPE

B

Dit appartement op de begane grond, 1e en 2e verdieping heeft een
zeer riante woonkamer met open keuken en een groot balkon op het
zuidoosten. De leefruimte van 97 m² is praktisch ingedeeld, waardoor
elke meter goed tot zijn recht komt. In de technische ruimte kunt u de
wasmachine kwijt. Voor de fietsen en andere spullen is er een extra berging
op de begane grond. De 2 slaapkamers hebben net als de woonkamer

plattegronden zijn niet op schaal

mooie raampartijen.

Bouwnummers: 		 2, 6 en 12

14

Woonkamer:

c.a. 45 m2

Slaapkamer 1:

c.a. 17 m2

Slaapkamer 2:

c.a. 13 m2

Balkon bnr. 6 en 12:

c.a. 8 m2

Tuin bnr. 2:

c.a. 68 m2

Berging (begane grond):

c.a. 5 m2

PLATTEGROND TYPE B

|

B

15

VAN DE RUIMTE IN UW TUIN

TYPE

C

C

Zoekt u iets unieks? Bekijk dit appartement op de begane grond, 1e
en 2e verdieping eens. De woonkamer heeft een indrukwekkende

16

Bouwnummers: 		 3, 7 en 13

raampartij. Schuif de deur straks lekker open naar het riante

Woonkamer:

c.a. 43 m

terras of balkon en geniet van uw buitenruimte op het zuiden. Dit

Slaapkamer:

c.a. 17 m

appartement is ca. 78 m² groot, heeft een grote slaapkamer en een

Balkon bnr. 7 en 13:

c.a. 8 m

technische ruimte met plaats voor de wasmachine. Op de begane

Tuin bnr. 3:

c.a. 59 m

grond is er nog een eigen berging voor u.

Berging (begane grond):

c.a. 5 m

2
2
2
2
2

PLATTEGROND TYPE C

|

De begane grond heeft een riante
tuin van 59 m2

plattegronden zijn niet op schaal

Geniet

17

INTERIEUR IMPRESSIE D

D

plattegronden zijn niet op schaal

TYPE

18

|
Bouwnummers: 		

8 en 14

Woonkamer:

c.a. 72 m2

Slaapkamer 1:

c.a. 27 m2

Slaapkamer 2:

c.a. 17 m2

Een van de pareltjes van de Waterbies vindt u op de kop van het gebouw. Kom binnen in de royale woonkamer

Slaapkamer 3:

c.a. 11 m

en kijk gelijk weer naar buiten. De ronde gevel wordt gesierd door vele ramen en een schuifpui naar het riante

Balkon:

c.a. 11 m

balkon. Dit balkon van ruim 10 m² ligt op het westen, waardoor u tot in de late uurtjes van de zon geniet. Type D

Berging (inpandig):

c.a. 7 m

van 171 m² groot heeft 3 ruime slaapkamers, een grote badkamer en grote inpandige berging.

2
2
2

PLATTEGROND TYPE D

INTERIEUR IMPRESSIE TYPE D

D
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Wonen

MET HET OOG OP EEN ...

GASLOOS, DUURZAAM EN
COMFORTABEL

OPTIMAAL EN GEZOND LEEFKLIMAAT
U bent af van de ruimte innemende radiatoren in de woon- en slaapkamers.

Met een standaard energieverbruik dat overeenkomt met

Met deze elektrische verwarming wordt uw klimaatimpact

De vloeren van de woningen zijn namelijk standaard voorzien van

energielabel A, zijn alle woningen in de Waterbies zeer

meteen een flink stuk kleiner.

vloerverwarming op basis van laagtemperatuur. Dit zorgt voor extra comfort
en samen met de energiezuinige hoogrendement- installaties voor minder

Bovendien draagt u zo bij aan een beter klimaat en een

De onderstaande systemen en toepassingen maken de

energieverbruik en lagere energielasten in uw woning. Tevens kunt u in de

beter milieu. Een belangrijk duurzaamheidsaspect is

woningen in de Waterbies energiezuinig;

zomer gebruik maken van comfortabele vloerkoeling, wel zo prettig met die

dat de woningen in de Waterbies volledig gasloos zijn

•

Verbeterde isolatiewaarde en luchtdichtheid van de

warme zomers! De ventilatie en daarmee de luchtkwaliteit wordt verzorgd

woning.

door een hoogwaardig mechanisch ventilatiesysteem.

uitgevoerd. Daarnaast worden de daken voorzien van
sedum dakbedekking, hetgeen dienstdoet als extra isolatie

•

Een hoogrenderend glassysteem (HR++).

en waterbuffering.

•

Lucht-warmte-pomp met toepassing van een vloerverwarmings en - koelingssysteem

In plaats van de traditionele gasgestookt CV-ketel, heeft
elke woning een kwalitatief warmtepompsysteem.

•

Zonnepanelen voor de algemene ruimten.

DUURZAAM EN TOEKOMSTBESTENDIG

DUURZAAM EN TOEKOMSTBESTENDIG

energiezuinig. Dat merkt u direct aan uw energierekening.

20

... COMFORTABELE & DUURZAME
TOEKOMST!

21

ARTIST IMPRESSION EXTERIEUR

ARTIST IMPRESSION EXTERIEUR

22
23

TYPE

E

Met ruim 138 m² is dit één van de grotere appartementen van de Waterbies. U vindt hem op de 1e en 2e

De woonkamer vergroten met een deel van de
slaapkamer? We denken graag met u mee.

verdieping van het gebouw aan de noordwestzijde. De
3 slaapkamers zijn allemaal ruim en de woonkamer
met open keuken is bijna 50 m² groot. Geniet u straks
van alles gelijkvloers met nog steeds dat ruimtelijke

plattegronden zijn niet op schaal

gevoel?

24

|
Bouwnummers: 		

9 en 15

Woonkamer:

c.a. 49 m2

Slaapkamer 1:

c.a. 18 m2

Slaapkamer 2:

c.a. 20 m2

Slaapkamer 3:

c.a. 17 m2

Balkon:

c.a. 8 m2

Berging (begane grond):

c.a. 5 m2

PLATTEGROND TYPE E

ATRIST IMPRESSION EXTERIEUR

E

25

INTERIEUR IMPRESSIE F

TYPE

F

Wie dit appartement met 2 slaapkamers koopt,
heeft echt iets heel bijzonders in handen. Door
de hoekligging en de vele ramen kijkt u vanuit de
woonkamer prachtig vrij uit. Deze woonkamer met
open keuken is trouwens 62 m² groot. Een kookeiland
zou hier niet misstaan. Handig trouwens die inpandige

26

|
Bouwnummers: 		 10 en 16
Woonkamer:

c.a. 63 m2

Slaapkamer 1:

c.a. 18 m2

Slaapkamer 2:

c.a. 18 m2

Balkon:

c.a. 8 m2

Berging (inpandig):

c.a. 5 m2

PLATTEGROND TYPE F

INTERIEUR IMPRESSIE TYPE F

F

plattegronden zijn niet op schaal

berging die ook vanaf de verdiepingshal bereikbaar is.
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Vissen

VANUIT UW TUIN

TYPE

G

Wat een fijn appartement is dit op de begane grond.
Direct naast de entree zit uw voordeur. Kom binnen
en geniet gelijk van het schitterende uitzicht op het
groen en water voor de deur. De gevel loopt op de
hoek wat rond en overal zijn grote staande ramen.
Dit appartement heeft 2 slaapkamers, een badkamer,
technische ruimte én extra berging op de begane
grond. En heeft u al gezien dat het terras op het
zuidoosten ligt? Van ’s ochtend tot het einde van de

plattegronden zijn niet op schaal

dag heeft u hier de zon.

Bouwnummer: 		

28

1

Woonkamer:

c.a. 42 m2

Slaapkamer 1:

c.a. 15 m2

Slaapkamer 2:

c.a. 11 m2

Tuin:

c.a. 121 m2

Berging (begane grond):

c.a. 5 m2

PLATTEGROND TYPE G

|

G

29

TYPE

H

Dit appartement van ruim 101 m² met 2 slaapkamers komt op de punt
van het gebouw. De prachtig ronde gevel en indrukwekkende raampartij
zorgen voor een ongekend vrij zicht op het water en de omgeving. Op het
terras dat bijna aan het water grenst, heeft u het gevoel van een tuin, zonder
de zorgen van het onderhoud. Fijn ook dat alles gelijkvloers is én op de

plattegronden zijn niet op schaal

begane grond.

Bouwnummer: 		

30

4

Woonkamer:

c.a. 42 m2

Slaapkamer 1:

c.a. 16 m2

Slaapkamer 2:

c.a. 15 m2

Tuin:

c.a. 86 m2

Berging (begane grond):

c.a. 5 m2

PLATTEGROND TYPE H

|

H
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VAN HET
BUITENLEVEN

I

Dit topappartement op de bovenste woonlaag is
mooi om te zien en ook nog eens heel praktisch
ingedeeld. Valt u ook voor de brede living met vanuit
de woonkamer en keuken fraaie openslaande deuren
naar het terras? Wie hier straks woont heeft een groot
dakterras tot zijn beschikking voor een koffie in de
ochtendzon, ’s avonds een gezellig barbecue of om
te zonnen op een mooie dag. Het kan allemaal op het
grote dakterras van maar liefst 60 m².

plattegronden zijn niet op schaal

Genieten

TYPE

Bouwnummer: 		

32

17

Woonkamer:

c.a. 53 m2

Slaapkamer 1:

c.a. 22 m2

Slaapkamer 2:

c.a. 13 m2

Slaapkamer 3:

c.a. 10 m2

Terras:

c.a. 60 m2

Berging (begane grond):

c.a. 5 m2

PLATTEGROND TYPE I

|

I

33

De zon

BINNEN LATEN

TYPE

J

Aan de westkant, op de bovenste verdieping, prijkt het penthouse van de Waterbies.
Geniet u straks van 201 m² woonoppervlakte, 3 slaapkamers en een grote inpandige
berging? De master bedroom heeft een inloopkast en eigen badkamer met aparte

Deze plattegrond is gedraaid.
De ligging is zoals aangegeven in de
plattegrond op de linkerpagina.

wc. Er is nog een 2e badkamer die al net zo compleet is. Heeft u al gezien dat
de woonkamer met open keuken ruim 81 m² groot is. De vele staande ramen
en meerdere schuifpuien naar het terras zijn ronduit indrukwekkend. Is dit uw

plattegronden zijn niet op schaal

droomhuis?

Bouwnummer: 		

34

18

Woonkamer:

c.a. 81 m2

Slaapkamer 1:

c.a. 22 m2

Slaapkamer 2:

c.a. 15 m2

Slaapkamer 3:

c.a. 11 m2

Terras:

c.a. 25 m2

Berging (inpandig):

c.a. 7 m2

PLATTEGROND TYPE J

|

J

35

Alle ruimte
OM SAMEN TE GENIETEN

TYPE

Dit

exclusieve

K

topappartement

Deze slaapkamer toevoegen aan de woonkamer?
We denken graag met u mee.

op

de

bovenste

woonlaag is schitterend en heeft een woonoppervlakte
van ruim 151 m². Met 3 royale slaapkamers, een ruime
badkamer en een riante living leeft u hier comfortabel.
De woonkamer is bijna 60 m² groot en heeft over de
hele breedte een enorm dakterras van ruim 78 m². Hier
geniet u in alle privacy van buiten zijn. Sla straks lekker

plattegronden zijn niet op schaal

de deuren open en laat de zon binnenkomen.

36

|
Bouwnummer: 		

19

Woonkamer:

c.a. 59 m2

Slaapkamer 1:

c.a. 18 m2

Slaapkamer 2:

c.a. 20 m2

Slaapkamer 3:

c.a. 17 m2

Terras:

c.a. 78 m2

Berging (begane grond):

c.a. 5 m2

PLATTEGROND TYPE K

DAKTERRAS IMPRESSIE TYPE I EN K

K

37

Badkamer

EN SANITAIR

Liefde

VOOR KOKEN

BADEN IN STIJL

UW PERSOONLIJKE STIJL KEUKEN

Hoe ziet uw ultieme badkamer eruit? Is het een functionele basis die u vooral

Onze ervaring leert dat de stijl van de keuken heel persoonlijk is. Dit is de reden dat de apparte-

praktisch bedient of is het uw eigen mini wellnesscenter? De mogelijkheden

menten van de Waterbies worden opgeleverd zonder keuken. Uiteraard worden, in samenspraak

voor de badkamer in uw nieuwe woning zijn talrijk. Voor het sanitair in de

met u, alle voorbereidingen getroffen. Zo kunt u bij oplevering eenvoudig de u gewenste keuken

Waterbies kiezen we voor kwaliteit. In de koopsom van uw woning is een

laten plaatsen. Wij willen u wel op weg helpen en hebben daarom een keukenleverancier

stelpost opgenomen voor het sanitair en tegelwerk. De hoogte van deze

geselecteerd die bekend is met het project. Op de website vindt u de keukenbrochure van

stelpost is afhankelijk van het type woning. Met de keuze voor Bouwton

Marquardt, zij hebben speciaal voor De Waterbies verschillende mogelijkheden uitgewerkt en

Badkamers en tegelvloeren uit Katwijk brengen we klasse in uw badkamer.

denken graag met u mee.

De basis badkamer is ruim van opzet en van alle gemakken voorzien.

38

UW WENSEN STAAN BIJ ONS CENTRAAL!

Wij zijn als Marquardt vereerd dat we bij dit schitterende project betrokken mogen zijn als

Als Bouwton kijken we er naar uit om u te ontmoeten en uw persoonlijke

keukenleverancier. Wij hebben bij elkaar al ruim 50 jaar ervaring in keukens en nieuwbouw en

wensen en de mogelijkheden met u te bespreken. In onze showroom van ruim

verwelkomen u graag in onze showroom in Zoeterwoude. Hier kunnen wij u de nieuwste trends

1000m2 kunnen we met u alle mogelijkheden bespreken en door middel van

op keukengebied laten zien en u begeleiden in de aanschaf uw nieuwe keuken. Dit doen we

een 3D ontwerp uw badkamer en toiletruimte in beeld brengen. Op groot

uiteraard in nauw contact met de aannemer en natuurlijk met u. Voor ons is het belangrijk dat

scherm kunt u dan direct zien hoe uw ideale badkamer er straks uit gaat zien.

we samen met u de mooiste keuken ontwerpen naar uw wensen. Wij hebben een passie voor
mensen en keukens waarbij onze ontwerpen garant staan voor eenheid met de rest van uw

Heeft u andere wensen dan in de basis wordt geleverd dan kan dit uiteraard
ook voor oplevering in orde gemaakt worden. Hier kunnen wij een vrijblijvende
offerte voor uitbrengen. Als Bouwton verzorgen wij zowel de levering van de
tegels en het sanitair als de complete installatie van uw nieuwe badkamer.

interieur. Vakkennis, huiskamersfeer en transparantie kenmerken onze werkwijze. Graag tot ziens!

DE KEUKEN

BADKAMER EN SANITAIR

PERSOONLIJKE BEGELEIDING VANUIT MARQUARDT
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Nieuwbouw
DE VOORDELEN

ENERGIE BESPARING

RUIMTELIJK

WAARDEVAST & ONDERHOUDSARM

Elke nieuwbouwwoning heeft standaard een energieverbruik dat

Alles in uw woning voldoet aan de nieuwste wettelijke

Een

tenminste overeenkomt met energielabel A.

eisen (Bouwbesluit). Dat betekent onder meer dat de

op de lange termijn een bijzonder waardevaste

plafonds en deuren hoger zijn dan in de bestaande

investering. Een nieuwbouwwoning heeft o.a. door de

FINANCIEEL AANTREKKELIJK

‘standaard’ woningen, elektra op 30cm boven de vloer zit

hoogwaardige materialen ook nog vele male minder

Voor een nieuwbouwwoning hoeft u geen overdrachtsbelasting

en voor uw veiligheid rookmelders en veiligheidssloten

onderhoud.

te betalen; u koopt uw nieuwe appartement vrij op naam, dat

standaard zijn opgenomen. Ook gelden minimale

wil zeggen inclusief dat de bijkomende kosten zoals de notaris

afmetingen voor onder meer toiletruimten en gangen.

over

het

algemeen

en

EIGEN INDELING

vanwege het energiezuinige karakter van de woning bij vele

VEILIG & DUURZAAM

geldverstrekkers korting op de hypotheekrente wat zorgt voor

Nieuwbouwwoningen

lagere woonlasten!

modernste veiligheidseisen en worden ook steeds

zijn

gebouwd

indelingsvarianten en materialen. Denk bijvoorbeeld
volgens

de

ook aan een strakke pvc vloer, uw ideale keuken met
kookeiland, een brede wastafel, wel of geen bad, enz.

duurzamer. Ze belasten het milieu minder en stoten

COMFORTABEL EN GEZOND

minder CO2 uit. Dat is onder meer te danken aan de

NIEUW

Uw woning is uitstekend geïsoleerd, zowel tegen kou, hitte als

goede isolatie en het gebruik van duurzame technieken

Alles aan uw nieuwe woning is nieuw en fris. Daarom

tegen geluid. Door de vloerverwarming en vloerkoeling en goede

om uw woning van warmte en stroom te voorzien. Het

is uw woning vanaf dag één ook echt uw thuis! Tevens

ventilatie heeft u een comfortabel en gezond binnenklimaat.

groene karakter wordt nog versterkt door het gebruik

leidt nieuwbouw tot saamhorigheid. U maakt samen

van duurzame bouwmaterialen, zoals verantwoord

met uw buren een nieuwe start en dat schept een

gekapt hout en de zonnepanelen op het dak.

band.

DE VOORDELEN VAN NIEUWBOUW

DE VOORDELEN VAN NIEUWBOUW

is

Bij nieuwbouw kunt u kiezen voor verschillende

en bijbehorende belastingen zijn inbegrepen. Ook ontvangt u
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nieuwbouwhuis
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Bij Drieman

BENT U AAN HET JUISTE ADRES

COLOFON

Als Drieman Garantiemakelaars zijn we blij dat we de verkoop van de
appartementen in “de Waterbies” mogen verzorgen. Al in een vroegtijdig

MAKELAAR

ONTWIKKELING

BOUW

ARCHITECT

stadium hebben we met veel plezier en enthousiasme onze bijdrage geleverd

Drieman Nieuwbouwmakelaars

Citystone Group

H&B Bouw

Van Manen

aan dit fraaie project.

Leiderdorp

Amsterdam

Sassenheim

Noordwijk

nieuwbouw@drieman.nl

www.citystone.nl

www.hbbouw.nl

www.van-manen.com

Vanuit o.a. onze vestiging in Leiderdorp zijn we goed bekend met de plaatselijke

0172 - 460808

woningmarkt en de woonwensen van de inwoners die terugkomen in dit geliefde

www.drieman.nl

project. We weten dat velen hier al zo lang op hebben gewacht en kijken er dan
ook uit naar om u als belangstellende en mogelijk toekomstig koper van dienst
te mogen zijn.

Als erkend NVM Nieuwbouwspecialist zijn we bekend met alle stappen en fases
van het nieuwbouwproject waardoor we u deskundig kunnen informeren en
begeleiden bij de aankoop van uw nieuwe appartement. Met al uw vragen bent
u meer dan welkom, wij zijn u graag van dienst!
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Een hartelijke groet namens het verkoopteam van Drieman

Deze brochure is zo nauwkeurig mogelijk samengesteld. De plattegronden en artist impressions geven een goede indruk van het project en de woningen. Hieraan kunnen

Alphen en Leiderdorp

echter geen rechten worden ontleend. Kandidaat kopers ontvangen van de makelaar contractstukken die u juridische zekerheid bieden. De informatie in deze brochure is geen
contractstuk en kan afwijken.

COLOFON

UW MAKELAAR

DISCLAIMER
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DEWATERBIES.NL

