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Disclaimer:
De verkoopdocumentatie is met zorg samengesteld. Het ontwikkelen van een project is een voortdurend proces, waarbij, naar mate dit proces vordert,
een steeds verdere verfijning en bijstelling van het ontwerp plaatsvindt. De op deze verkoopdocumentatie aangegeven situatietekening betreft een
momentopname. In het streven naar een optimale kwaliteit is het niet uitgesloten dat zich wijzigingen voordoen met betrekking tot maatvoeringen,
terreinafwerkingen en -voorzieningen, hoogteverschillen c.q. taluds, groenstroken, groeninrichting, voet- en fietspaden, parkeervoorzieningen en dergelijke.
Eventuele wijzingen hierin kunnen ook nog voortkomen uit nadere eisen en wensen van overheden en/of nutsbedrijven.
Hoogteverschillen in c.q. met aangrenzende percelen worden in het werk bepaald. Niet op tekening aangegeven taluds zijn derhalve niet uitgesloten.

 WONEN  IN   

Bloemrijck is een kleinschalig nieuwbouwproject dat 

wordt gerealiseerd aan de Pelikaanstraat in de woonwijk 

Assen-Oost. Bloemrijck bestaat uit 13 comfortabele 

gezinswoningen gelegen aan een groenzone.

Het groene karakter, de intieme dorpsachtige sfeer en  

de nabijheid van de vele voorzieningen maken Bloemrijck 

een hele fijne plek om te wonen, zowel voor jong als oud.  

Het mooie is dat zowel de rust als de reuring op een 

steenworp afstand liggen.

In 8 minuten fietsen bent u in het centrum van Assen 

met tal van winkels, terrasjes en gezellige restaurants. 

Landgoed Valkenstijn en het Amelterbos waar u volledig 

tot rust kunt komen liggen op loopafstand.

Diverse scholen, een gezondheidscentrum en winkel-

centrum Vredeveld met enkele supermarkten zijn voor-

zieningen die zich in de wijk bevinden.

De ligging van Bloemrijck ten opzichte van het openbaar 

vervoer is uiterst gunstig. Binnen 4 minuten fietsen staat  

u op het station in Assen. 

Kortom, hier wilt u wonen!

De 13 gezinswoningen van Bloemrijck zijn gelegen aan 

de Pelikaanstraat in een hof achtige setting. Het plan is 

opgebouwd uit een rij van zes en een rij van zeven woningen. 

Vanuit alle woningen kijk je uit over een groenzone met gras, 

een wadi en mooi volgroeid bestaand groen. Auto’s staan 

buiten het zicht geparkeerd op het achterterrein. Er is één 

hoekwoning (bnr. 6) waar geparkeerd kan worden op eigen 

kavel. Verder beschikt elke woning over een voortuintje en een 

achtertuin welke ontsloten is door middel van een achterpad.
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 UNIEKE 
PLEK,  
 UNIEKE 
WONING
’s Ochtends slaat u de openslaande 

deuren naar uw tuin open en geniet 

u van een heerlijk ontbijt in de 

zon. Daarna een rondje lopen door 

het Amelterbos met de hond. In 

de middag fietst u even naar het 

centrum van Assen voor de nodige 

boodschappen en een drankje op 

het terras. Zomaar een doorsnee 

zaterdag als u kiest voor een woning 

in het project Bloemrijck. 

Bloemrijck bestaat uit 13 comfortabele, 

stijlvolle gezinswoningen met een 

strakke vormgeving, sprekende 

gevelsteen en karakteristieke accenten. 

En met de techniek van nu. De bijna 

energie neutrale (BENG) woningen 

worden geheel gasloos en duurzaam 

verwarmd door warmtepompen in 

combinatie met zonnepanelen. Door 

de uitstekende isolatie in combinatie 

met vloerverwarming ervaart u het 

hoge comfort optimaal. 

Luxe Geberit en Grohe sanitair 

behoort tot de standaard!

Comfortabel, 
duurzaam 
 EN groenWONEN 

 IN ASSEN
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Sprekende 

GEVELSTEEN MET

karakteristieke
ACCENTEN
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EEN OVERVLOED AAN

licht EN  ruimte
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GezinsWONINGEN

◼ Woonoppervlakte (gbo) van circa 117 m2

◼ Inhoud van circa 427 m3

◼ Plattegrond komt ook gespiegeld voor

◼ Hoekwoning (bnr. 1) voorzien van zij-entree

◼ Hoekwoningen (bnr. 1, 6 en 7) voorzien van raam in de zijgevel op de begane grond

BEGANE GROND EERSTE ETAGE TWEEDE ETAGE

RIANTE TUINGERICHTE 

LIVING

SANITAIR EN TEGELWERK  

IS INBEGREPEN

FIJNE LICHTE

KEUKEN

RUIME VRIJ INDEELBARE ZOLDER, U KIEST!

ROYALE MASTER 

BEDROOM
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COMFORTABEL
Tocht en koude voeten zijn er niet meer bij. Door de vloer-

verwarming wordt uw woning comfortabel verwarmd. 

Doordat de woning bijna luchtdicht wordt gebouwd  

ervaart u geen tocht meer.

COMPLEET
Zonnepanelen, vloerverwarming, sanitair en tegelwerk, 

het behoort allemaal tot de standaard! Zo wordt uw 

badkamer opgeleverd met luxe Geberit en Grohe sanitair.

PERSOONLIJK
Heeft u toch nog aanvullende wensen? Dat kan. 

Personaliseer uw woning met de beschikbare opties.  

We houden van persoonlijke aandacht. Onze Adviseur 

Wonen ondersteunt u het gehele proces.

ZEKERHEID
Uw woning valt onder de SWK Garantie- en waarborgregeling 

en voldoet hiermee aan het keurmerk GarantieWoning. 

Hierdoor weet u zeker dat u kiest voor kwaliteit en zekerheid.

WAAROM EEN 
NIEUWBOUW-
WONING VAN  
GEVEKE?
ER ZIJN ZOVEEL REDENEN TE BEDENKEN  

WAAROM EEN NIEUWBOUWWONING VAN  

GEVEKE EEN UITSTEKENDE KEUZE IS.  

WAT DENKT U BIJVOORBEELD VAN…

ONDERHOUDSARM
Alles is nieuw! We passen zoveel mogelijk onderhoudsarme 

materialen toe. Zo kunt u uw tijd en geld besteden aan  

leuke dingen.

DUURZAAM
Uw woning wordt verwarmd door een warmtepomp. 

Gas is verleden tijd. De zonnepanelen op het dak wekken 

elektriciteit op. De uitstekende isolatie maakt de woning 

zeer energiezuinig.

IEDERE
DAG EEN

warm  
WELKOM
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IN 5 STAPPEN BEGELEIDEN WE U PERSOONLIJK NAAR UW DROOMWONING

 UW WOONgeluk, ONZE ambitie

1 
KOPEN

◼ U maakt een afspraak 

met de makelaar

◼ De makelaar vertelt u 

alles over het plan en  

de woning

◼ U wilt kopen? Dan 

tekent u de koop-/

aanneemovereenkomst 

bij de makelaar

2 
KIEZEN

◼ Onze Adviseur Wonen 

nodigt u uit voor een 

gesprek waarin alles 

rondom uw woning 

doorgenomen wordt

◼ Samen met onze 

Adviseur Wonen kiest  

u uw opties

◼ U kiest uw keuken en 

badkamer

3 
VOORBEREIDEN

◼ We bereiden de bouw 

van uw woning voor en 

bestellen de materialen

◼ De benodigde 

vergunningen worden 

afgegeven

◼ U gaat naar de notaris 

voor de overdracht van 

de kavel

4 
BOUWEN

◼ We bouwen uw woning 

met zorg en vakmanschap

◼ U ontmoet uw buren 

tijdens de start bouw 

festiviteit

◼ Gedurende de bouw 

houden we u op de 

hoogte van de voortgang 

en organiseren we een 

kijkmoment

5 
GENIETEN

◼ We leveren uw woning 

met trots aan u op

◼ Eventuele opleverpunten 

verhelpen we zo snel 

mogelijk

◼ We wensen u veel 

woonplezier!
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ONTWIKKELING & REALISATIE

Machlaan 35

9761 TK Eelde

T 050 - 533 47 77

E info@gevekebouw.nl

I www.gevekebouw.nl

VERKOOP & INLICHTINGEN

Javastraat 10-18

9401 KZ Assen

T 0592 - 33 84 10

E nieuwbouw@lamberink.nl

I www.lamberink.nl

DISCLAIMER
Deze brochure is met zorg samengesteld maar kan desalniettemin onjuistheden bevatten. Niets uit deze brochure mag worden gebruikt, 
verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van Geveke. Tekeningen en impressies in deze brochure zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid.  
Aan de brochure kunnen geen rechten ontleend worden.

De keuken die werkt voor u.
Mooi, functioneel en betaalbaar.
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