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Voorwoord

DE BUNTE PROJECTEN BV
MET GENOEGEN PRESENTEREN WIJ U HET NIEUWBOUWPROJECT
BEEKWEIDE FASE 9 TE RENSWOUDE.

Deze fase omvat 6 nieuwbouwwoningen, bestaande uit twee vrijstaande woningen en vier
twee-onder-een-kapwoningen. De woningen zijn geschikt voor alle doelgroepen die behoefte
hebben aan slaap- en badkamer op de begane grond. Alle betrokken partijen hebben meegewerkt om het plan aan te laten sluiten bij de actuele vraag van de woningmarkt en de
bestaande bebouwing in Renswoude.
In deze verkoopbrochure treft u informatie aan over de woningen. Meer gedetailleerde
informatie wordt te zijner tijd verstrekt aan de kopers. Voor inhoudelijke vragen over
het plan verzoeken wij u contact op te nemen met Ab Gaasbeek Makelaardij via
renswoude@abgaasbeekmakelaardij.nl of (0318) 572 951.
Wij wensen u veel leesplezier,
De Bunte Projecten B.V.
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WETHOUDER
GEMEENTE
RENSWOUDE

MARIEKE
TEUNISSEN
Renswoude is een kleine, ambitierijke gemeente in de

deze fase zijn de woningen met de slaap- en badkamer

Gelderse Vallei. En Renswoude groeit! Beekweide is de

op de begane grond. Er zijn namelijk situaties denkbaar

uitbreidingswijk aan de noordoostelijke zijde van het

waarbij dit bijzonder goed uit zou komen. Daarnaast

gezellige dorp. Sinds jaar en dag is deze kersverse wijk

voegen we iets unieks voor de gemeente Renswoude

in ontwikkeling en daar voegen we nu een nieuwe fase

toe door een installatie te integreren die er voor zorgt

aan toe.

dat regenwater heel duurzaam wordt hergebruikt. Dat
betekent besparing op vele fronten, in deze brochure

Opnieuw is het de ontwikkelaar in samenwerking met

leest u er meer over.

gemeente Renswoude gelukt om gasloze woningen te
ontwikkelen. Want ook daarin willen we gezamenlijk

Sinds 2014 ontwikkelt gemeente Renswoude samen

voorop blijven lopen. De actualiteit stelt eisen aan

met projectontwikkelaar De Bunte. En steeds weer

nieuwbouwplannen en Beekweide kan daarin niet

blijkt dat goed gezamenlijk overleg leidt tot de beste

achterblijven.

woningen

oplossingen. Daar plukt u als toekomstige bewoner

ontwikkeld volledig volgens de eisen van deze tijd

de vruchten van. Want wonen in Beekweide betekent

(EPC=0) en daarmee bijzonder toekomstbestendig.

wonen in een heerlijke, kwalitatief hoogwaardige

Daarom

hebben

we

nu

en kindvriendelijke woonwijk. Op korte afstand van
Als projectwethouder kan ik met voldoening terugkijken

belangrijke voorzieningen.

op de eerdere ontwikkelingsfases van de wijk. We
hebben er steeds naar gestreefd een gedifferentieerd

Ons deel van de werkzaamheden zit erop. Het woord is

woningaanbod aan te kunnen bieden. Gezien de

nu aan u als toekomstige bewoner.

resultaten uit het verleden kunnen we concluderen dat
we daar als gemeente in co-creatie met de ontwikkelaar

Een drukke maar leuke tijd breekt voor u aan. Graag

goed in geslaagd zijn. Het is gelukt om voor deze

wens ik u als potentiële koper veel genoegen bij het

nieuwe fase een gevarieerd palet aan woningtypen

verder uitwerken van uw plannen en voor straks veel

neer te zetten. En gelet op de versnelde bouwstroom

woongenot in onze mooie gemeente!

die inmiddels weer is ontstaan hebben we er alle

6

vertrouwen in dat deze fase een waardevolle aanvulling

Marieke Teunissen

op het bestaande woningaanbod zal zijn. Kenmerkend in

Wethouder Gemeente Renswoude

BEEKWEIDE - RENSWOUDE

RENSWOUDE

KASTEELDORP MET KARAKTER

Midden in de Gelderse Vallei en in het zuidoosten van de provincie
Utrecht ligt Renswoude. Dit prachtige kasteeldorp is gelegen
tussen enerzijds de beboste heuvels van de Utrechtse Heuvelrug
en anderzijds de natuurrijke Veluwe. De ligging van Renswoude
in de provincie Utrecht is fantastisch, te midden van een groot
landelijk en agrarisch gebied, maar ook in de directe omgeving van
vele voorzieningen. Door de centrale ligging van Renswoude zijn
grote plaatsen als Veenendaal, Ede, Barneveld, Amersfoort en de
rijkswegen A12 en A30 snel bereikbaar. Naast de voorzieningen in
de directe omgeving beschikt Renswoude zelf ook over een hoog
voorzieningenniveau.
Renswoude is een jonge gemeente, het aantal jeugdigen (onder de 44
jaar) ligt beduidend hoger dan de rest van de provincie Utrecht. Op
dit moment heeft Renswoude meer dan 5000 inwoners. Het centrum
van Renswoude biedt een gevarieerd aanbod van voorzieningen.
Het aanwezige winkelbestand kan in ruime mate voorzien in de
dagelijkse behoeften. Naast goede detailhandel heeft Renswoude
ook een eigen bibliotheek, twee

basisscholen en diverse

sportvoorzieningen op sportpark De Hokhorst. Niet alleen beschikt
Renswoude over een prachtige natuur, maar ook over een aantal
stijlvolle monumenten, waarvan de Koepelkerk, de Nieuwe Buurt en
natuurlijk Het Kasteel de bekendste zijn.
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BEEKWEIDE
IN SAMENWERKING MET DE GEMEENTE RENSWOUDE HEEFT DE BUNTE PROJECTEN EEN
WONINGBOUWPLAN VAN 6 WONINGEN ONTWIKKELD IN DE NIEUWBOUWWIJK BEEKWEIDE.
HET AANBOD VAN DEZE WONINGEN IS DIVERS: BESTAAT UIT 2 VRIJSTAANDE WONINGEN
EN 4 TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN, GERICHT OP DOELGROEPEN DIE BEHOEFTE HEBBEN
AAN SLAAP- EN BADKAMER OP BEGANE GROND.

Beekweide ligt in het noorden van Renswoude

De wegen in het nieuwe uitbreidingsplan hebben

tussen de Fliertse Beek, de Ubbeschoterweg, het

de namen meegekregen van weidevogels. Met

Dickerijsterlaantje en Sportpark De Hokhorst.

uitzondering van de wegverbinding tussen de

Beekweide vormt de geleidelijke overgang tussen

Ubbeschoterweg en de Barneveldsestraat, deze

het dorp en het buitengebied. De nieuwbouwwijk

is genoemd: Beekweide.

ligt dichtbij het centrum van Renswoude en is
hoogwaardig ingericht met diverse speeltoestel-

8

Heel toepasselijke herinneringen aan wat hier in

len, prachtige groenzones en bruggen over de

het verleden allemaal was: weide of grasland, en

watergangen.

uiteraard de weidevogels.

Langs de Ubbeschoterweg is inmiddels een

Het project wordt gerealiseerd op een prachtige

prachtig wandelpad aangelegd, met zicht op de

locatie gelegen aan de rand van Renswoude.

woonwijk en gescheiden van het voorbijgaande

Het wordt een karakteristieke buurt waarbij het

verkeer.

woongenot voorop staat.

BEEKWEIDE - RENSWOUDE

BARNEVELD

SCHERPENZEEL
N224
RENSWOUDE

N224

WONEN IN
BEEKWEIDE

VEENENDAAL / EDE

6
Met volle teugen van het leven genieten, elke
dag opnieuw. Alles wat u daarvoor nodig hebt,
biedt het nieuwbouwplan Beekweide in Renswoude. Want wonen in Beekweide is genieten

5

4

3

2

1

van optimaal wooncomfort in een energiezuinige,
duurzame en kindvriendelijke omgeving.
Verstoppertje spelen, voetballen, tikkertje doen
of fietsen: kinderen houden ervan. En wat is er
fijner dan een woonomgeving waarin de (klein)
kinderen naar buiten kunnen gaan zonder dat u
zich zorgen hoeft te maken om druk verkeer.
Renswoude ligt centraal, heeft de beschikking
over vele voorzieningen en heeft een prachtige
natuurlijke omgeving. Kortom een fijne woonomgeving in een prachtig kasteeldorp.
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WOONKWALITEIT
DOOR DIVERSITEIT
De woningen die nu in de verkoop gaan vormen

De vrijstaande woningen hebben een slaap

de afronding van het tweede gedeelte van

kamer en badkamer op de begane grond, en een

Beekweide. Het betreft 6 koopwoningen.

geïsoleerde garage die ‘binnendoor’ bereikbaar
is, bouwnummer 6 beschikt over een vrijstaande

ARCHITECTUUR

garage. Bij deze woningen is de zithoek aan de

Er is gekozen voor een eigen beeld, waarbij er

tuinzijde gepositioneerd.

geen grote contrasten ontstaan met de directe
omgeving. Van belang is ons inziens dat het

De twee-onder-een-kapwoningen zijn uitermate

doodlopende straatje een eigen identiteit krijgt.

geschikt voor senioren. Door de extra breedte
zijn de woningen, wat bij dit type redelijk uniek

Het plan kent een duidelijk begin – een wit/grijs

is, zowel straat als tuingericht. De zithoek ligt

vrijstaande woning, in het midden verschijnen

aan de voorzijde, de keuken is in het midden

twee-onder-een kapwoningen met rode baksteen

geplaatst en de eethoek is georiënteerd op de

gevels (met witte kaders) – ter afsluiting komt er

brede tuin.

weer een wit/grijs vrijstaande woning. De garages
worden in donkere baksteen uitgevoerd – waar-

Daan Lafeber

door de nadruk op de woningen komt te liggen.

Architect

DE ANDERE KANT
BESTAAT UIT
EEN ‘GROENE RAND’.
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INTERIEURIMPRESSIE

BOUWNUMMER 1
BOUWNUMMER 3

VLAKKE KERAMISCHE DAKPAN

ORANJEROOD / WIJNROOD

DONKER GRIJS-BRUIN GEMELEERD

WIT GEMELEERD

11

VRIJSTAANDE WONING
BOUWNUMMERS 1 EN 6

12

GEBRUIKSOPPERVLAKTE

CA. 127 M2

BRUTO INHOUD WONING

CA. 517 M3

BEEKWEIDE - RENSWOUDE

DE VRIJSTAANDE WONINGEN HEBBEN EEN SLAAPKAMER EN BADKAMER OP DE
BEGANE GROND, EN EEN GEÏSOLEERDE GARAGE DIE ‘BINNENDOOR’ BEREIKBAAR IS,
BOUWNUMMER 6 BESCHIKT OVER EEN VRIJSTAANDE GARAGE. BIJ DEZE WONINGEN
IS DE ZITHOEK AAN DE TUINZIJDE GEPOSITIONEERD.
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VRIJSTAANDE
WONING
BOUWNUMMER 1

BEGANE GROND
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6

5

4

3

2

1

KENMERKEN

y	Ruime eet- en woonkamer
y	Standaard vloerverwarming op de begane grond en eerste verdieping
y Aangebouwde geïsoleerde garage
y	Parkeren op eigen kavel
y Royale masterslaapkamer op begane grond met badkamer en suite
y	Grote raampartijen aan tuinzijde
y	Royale tuin circa 367 m
2

Leefruimte voor het
hele gezin

VOORGEVEL

ACHTERGEVEL

ZIJGEVEL

EERSTE VERDIEPING
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VRIJSTAANDE
WONING

6

BOUWNUMMER 6

Voorzien van
vrijstaande
garage

BEGANE GROND
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5

4

3

2

1

KENMERKEN

y Ruime eet- en woonkamer
y Standaard vloerverwarming op de begane grond en eerste verdieping
y Vrijstaande garage
y	Parkeren op eigen kavel
y Royale masterslaapkamer op begane grond met badkamer en suite
y Grote raampartijen aan tuinzijde
y Royale tuin circa 378 m

Levensloop bestendig wonen

2

VOORGEVEL

ACHTERGEVEL

ZIJGEVEL

EERSTE VERDIEPING
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TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN
BOUWNUMMERS 2, 3, 4 EN 5

18

GEBRUIKSOPPERVLAKTE

CA. 112 M2

BRUTO INHOUD WONING

CA. 415 M3

BEEKWEIDE - RENSWOUDE

DE TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN ZIJN UITERMATE GESCHIKT VOOR SENIOREN.
DOOR DE EXTRA BREEDTE ZIJN DE WONINGEN, WAT BIJ DIT TYPE REDELIJK UNIEK IS,
ZOWEL STRAAT ALS TUINGERICHT. DE ZITHOEK LIGT AAN DE VOORZIJDE, DE KEUKEN IS
IN HET MIDDEN GEPLAATST EN DE EETHOEK IS GEORIËNTEERD OP DE BREDE TUIN.
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TWEE-ONDER-EENKAPWONINGEN

6

5

4

3

2

1

BOUWNUMMERS 2 EN 4
BOUWNUMMERS 3 EN 5 (GESPIEGELD)

Postitie garage
bouwnummer 3 en 4
wijkt af

BEGANE GROND
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KENMERKEN

y	Royale woonkamer met veel daglichttoetreding
y	Standaard voorzien van garage
y	Standaard vloerverwarming op de begane grond en eerste verdieping
y	Badkamer en suite
y	Parkeren op eigen kavel
y	Standaard dakkapel

Wonen in een fantastische omgeving

3 en 5

2 en 4

VOORGEVEL

2 en 4

3 en 5

ACHTERGEVEL
5

ZIJGEVEL

EERSTE VERDIEPING

21
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Nederland wil zo snel mogelijk een samenleving worden met zo min
mogelijk CO2- uitstoot. Om dit te realiseren gaan alle huishoudens van het
aardgas af. In de Beekweide wordt dan ook geen gasnet meer aangelegd.
Uw woning in Beekweide is daarmee klaar voor de toekomst!

Natuur op z’n mooist
De woningen in Beekweide worden verwarmd door middel van een warmtepomp.
Dit is een milieuvriendelijke en aardgasloze manier om uw huis te verwarmen en u
te voorzien van warm water in de badkamer en keuken. De warmtepomp onttrekt
warmte aan de buitenlucht om hiermee het huis te verwarmen. De buitenlucht is de
energiebron. In het buitendeel op het dak wordt warmte uit de buitenlucht onttrokken en overgedragen aan het koudemiddel. Het binnendeel zet dit om in bruikbare
energie om het huis te verwarmen en is direct aangesloten op het verwarmings
systeem, tevens zorgt de binnenunit voor de opwarming van een circa 200 liter
boilervat. Dit boilervat zorgt ervoor dat u altijd voldoende warmtapwater heeft.
Zonnepanelen
Een warmtepomp draait op stroom: hierdoor verbruikt uw woning geen gas meer.
De benodigde elektriciteit wordt voor een gedeelte opgewekt door de aanwezige
PV-panelen op uw woning.
Vloerverwarming
De woningen zijn zowel op de begane grond als op de eerste verdieping standaard
voorzien van vloerverwarming. Dit heeft veel voordelen ten opzichte van radiatoren,
zoals een comfortabel klimaat, een lagere energierekening en complete vrijheid bij
de inrichting van uw huis.
Balansventilatie
Bij goed geïsoleerde woningen, zoals in Beekweide, hoort een comfortabele en
gezonde luchtkwaliteit. Balansventilatie is een systeem van mechanische ventilatie
waarbij de hoeveelheid aangevoerde verse buitenlucht volledig in balans is met de
hoeveelheid afgevoerde vervuilde binnenlucht. Hierdoor ontstaat een comfortabel
en gezond luchtklimaat.
Energieneutraal (EPC 0,0)
De woningen worden energieneutraal uitgevoerd. Ze wekken de gebouwgebonden
energie zelf op. Daar hoort een EPC bij van 0 wat energieneutraal betekent.
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DUURZAAM CIRCULAIR
WATERSYSTEEM
Waterproblematiek
In Nederland verbruiken we 1,2 biljoen liter drinkwater, waarvan slecht 1% gebruikt
wordt voor consumptie. Daarmee worden onze natuurlijke hulpbronnen veel te
zwaar belast. Tegelijkertijd verwerken onze zuiveringsinstallaties meer dan 1,8 biljoen
liter afvalwater, waarvan 1/3 schoon regenwater is. Ons huidige watersysteem is
TUIN SPROEIEN

betrouwbaar, maar leidt tot enorme verspilling en is daardoor niet houdbaar. Water
wordt niet alleen in Nederland een probleem, wereldwijd zal er naar verwachting
een tekort van 40% aan drinkwater zijn in 2050.
Circulair water
Een belangrijke oplossing is om water op gebouwniveau circulair te maken.
Daarbij wordt verspilling voorkomen. Water kan circulair worden gemaakt
door te besparen en door te hergebruiken.

TOILET SPOELEN

Bespaar water
Het sanitair van de woningen zal standaard worden voorzien van waterbesparend
sanitair, zodat onnodig gebruik wordt voorkomen.
Hergebruik regenwater
Voor het plan is er gekozen voor een systeem dat regenwater hergebruikt.

SCHOONMAAK

Om zo water te besparen en op eigen terrein te verwerken.
Het regenwater wordt namelijk opgeslagen in een tank onder de grond. Het water
kan vanuit hier worden opgepompt om gebruikt te worden voor het doorspoelen van
het toilet, de wasmachine, schoonmaken en het besproeien van de tuin. Tussendoor
komt het water langs een filter zodat het schoon genoeg is voor deze taken.
Wanneer de tank geen water heeft, slaat het systeem automatisch over op de

WAS DRAAIEN

reguliere drinkwatertoevoer. Wanneer de tank in een extreem natte periode, vol
zit voert het systeem automatisch extra water af.

24

BEEKWEIDE - RENSWOUDE

BOUWBEDRIJF KREEFT
WAAR KWALITEIT, INNOVATIE EN SERVICE CENTRAAL STAAN

Een allround bouwbedrijf uit Ede waar kwaliteit, innovatie en service
al meer dan 120 jaar centraal staan. Dit vormt het fundament voor de
lange termijn relaties die we graag met opdrachtgevers, ketenpartners
en eindgebruikers aangaan. Doordat wij onze expertises in bouwteamverband combineren met die van specialistische samenwerkingspartijen
kunnen we voor elk project een even duurzaam als efficiënt proces
garanderen. Zo bouwen we samen met inmiddels ruim 90 eigen vak-

1

mensen toekomstgericht- én bewust aan de wereld van morgen. Dat
maakt van Kreeft een flexibele partner voor ontwikkeling, nieuwbouw,
onderhouds- en restauratieprojecten.
CIRCULAIRE REFERENTIEPROJECTEN
Innovatie zit ons bij Bouwbedrijf Kreeft in het DNA. Ook vandaag de
dag streven wij ernaar om voorop te lopen en o.a. door circulair te
bouwen duurzaamheidseffecten te stimuleren. Onderstaande ont-

2

wikkelingen zijn recente voorbeelden van dergelijke vooruitstrevende
bouwconcepten.

1

De Taets van Amerongen te Renswoude | 63 woningen

2

Parkeiland te Woudenberg | 21 woningen

3

Park Reehorst te Ede | 36 woningen

4

Heijhorst te Scherpenzeel | 16 woningen

3

4

25

WONINGBORG
WAT HOUDT DE WONINGBORG GARANTIE- EN
WAARBORGREGELING IN?
Het certificaat wordt uitgegeven door Woningborg N.V. onder de
naam Woningborg-certificaat. De Woningborg Garantie- en waarborgregeling beschermt kopers van nieuwbouwwoningen en tracht
de kwaliteit van nieuwbouwkoopwoningen te verbeteren.

WONINGBORG N.V. ZICHT OP ZEKERHEID
Voordat een bouwonderneming deelnemer bij Woningborg kan
worden, toetst Woningborg de bouwonderneming op financieel
gebied, technische vakbekwaamheid en deskundigheid. Bij ieder
bouwplan worden de tekeningen en technische omschrijving
getoetst aan het Bouwbesluit. Ook wordt de concept (koop-/)
aannemingsovereenkomst beoordeeld op een goede balans in de
rechtsverhouding tussen koper en bouwonderneming.

26
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LET OP: HET WONINGBORG-CERTIFICAAT MOET U IN UW BEZIT HEBBEN
VOORDAT U NAAR DE NOTARIS GAAT VOOR DE EIGENDOMSOVERDRACHT!

WAT BETEKENT DE WONINGBORG
GARANTIE- EN WAARBORGREGELING
VOOR U?

Onderdelen die niet door of via de bouw

Als u een huis met Woningborg-garantie koopt,

onderneming worden uitgevoerd (bijvoorbeeld

betekent dit voor u o.a. het volgende:

WAT VALT NIET ONDER DE
WONINGBORG-GARANTIE?

minderwerk), vallen niet onder de Woningborg
Garantie- en waarborgregeling. Daarnaast wor-

y	 Gaat uw bouwonderneming tijdens de
bouw failliet, dan zorgt Woningborg voor

den in uw (koop-/)aannemingsovereenkomst en
in de Woningborg Garantie- en waarborgrege-

afbouw van uw woning. Is afbouw om wat

ling een aantal aspecten genoemd waar van de

voor reden dan ook onmogelijk, dan ver-

garantie is beperkt of die ervan uitgesloten zijn.

strekt Woningborg u een schadeloosstelling.

VOORRANG WONINGBORG-BEPALINGEN

y

De bouwonderneming garandeert de kwali-

Ongeacht wat in de technische omschrijving

teit van de woning tot 6 jaar en 3 maanden

is bepaald, gelden onverkort de door Woning-

na oplevering. Bij bepaalde ernstige gebre-

borg gehanteerde en voorgeschreven regelingen,

ken zelfs tot 10 jaar en 3 maanden. Woning-

reglementen en standaardvoorwaarden. In het

borg waarborgt de garantieverplichting

geval enige bepaling in de technische omschrij-

van de bouwonderneming. Anders gezegd:

ving daarmee onverenigbaar mocht zijn c.q.

als de bouwonderneming niet meer kan of

nadeliger mocht zijn voor de verkrijgers, preva-

wil herstellen dan draagt Woningborg hier

leren steeds de bovengenoemde bepalingen van

zorg voor.

Woningborg.

y	Bouwondernemingen die bij Woningborg

De opgenomen perspectief tekening in de

zijn aangesloten, zijn verplicht om een model

verkoopbrochure geeft een art impressie weer.

(koop-/)aannemingsovereenkomst met

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden

bijbehorende algemene voorwaarden en

ontleend. Deze dient enkel ter illustratie, om u

toelichting te gebruiken. Het modelcontract

een idee te geven van het uiterlijk van de woning.

vormt de contractuele basis voor de
rechtsverhouding tussen u als koper en de
bouwonderneming. In dit modelcontract zijn
de rechten en plichten van de koper en de
bouwonderneming evenwichtig vastgelegd.

y

Wanneer er na oplevering van de woning
geschillen tussen de koper en de bouw
onderneming ontstaan over de kwaliteit
van de woning dan kan Woningborg hierin
bemiddelen.
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DE BUNTE
PROJECTEN BV
KWALITEIT, ZELFSTANDIGHEID EN EEN PRETTIGE SFEER. DIT ZIJN ENKELE KERNPUNTEN VAN
DE BUNTE PROJECTEN, EEN ZELFSTANDIGE ONAFHANKELIJKE PROJECTONTWIKKELAAR
MET VERSTAND VAN VASTGOEDONTWIKKELING. ONZE NAAM KOMT VOORT UIT DE NAAM
VAN ONZE KARAKTERISTIEKE EN VERTROUWDE HUISVESTING ‘DE BUNTE’ AAN DE
AMSTERDAMSEWEG TE EDE.
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1
Bij alle projecten die wij realiseren vormt de eindgebruiker het
vertrek- en eindpunt. Uw wensen en eisen vormen steeds de basis
waarop wordt gebouwd, want het wordt tenslotte uw woning en
daar richt De Bunte Projecten zich volledig op.
We onderscheiden ons door kwalitatief hoogwaardige stedenbouw
en architectuur en dit allemaal toegespitst op de huidige en toekomstige wensen en eisen van de bewoners en gebruikers. Bij de ontwik-

2

keling heeft De Bunte Projecten zich hier aan gehouden en
een dynamisch woningbouwproject ontwikkeld voor u.

REFERENTIEPROJECTEN
De Bunte heeft in de afgelopen jaren meerdere succesvolle nieuwbouwprojecten gerealiseerd. Regionale voorbeelden hiervan zijn:
1

De Molenpol te Lunteren

2

Rengerswetering te Bunschoten-Spakenburg

3

Kromme Akker te Voorthuizen

4

Christiaan Huygens te Barneveld

3

4
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ALGEMENE VERKOOPBEPALINGEN
GEMEENTELIJKE VOORWAARDEN

Op de verkoop van de woningen zijn de gemeentelijke voorwaarden van toepassing. Deze zijn te verkrijgen bij de verkopende makelaar en worden zover van toepassing opgenomen in de overeenkomst.

ALGEMENE BEPALINGEN

U kunt ervan overtuigd zijn dat De Bunte Projecten BV en de
aannemer, indien u besluit een woning te kopen, alles in het
werk zal stellen om het in ons gegeven vertrouwen waar te
maken. Het streven is, binnen de gegeven kwaliteit een zo
goed mogelijk product te leveren. Deze brochure is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van gegevens en
tekeningen, verstrekt door de architect en de adviseurs van
dit plan. Ondanks het bovenstaande moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van wijzigingen voortvloeiend uit de
eisen van de overheid en/ of nutsbedrijven.

De ondernemer is gerechtigd tijdens de (af)bouw wijzigingen in het plan aan te brengen, waarvan de noodzakelijkheid bij de uitvoering blijkt, mits deze wijzigingen geen afbreuk doen aan de waarde, kwaliteit, uiterlijk, aanzien en
bereikbaarheid van de woning. Deze kosten zullen geen
der partijen enig recht geven tot het vragen van verrekening van minder- of meerkosten. De indeling op de situatie
tekening van het openbare terrein (paden, groen, parkeerplaatsen en dergelijke) is aan gegeven aan de hand van de
laatst bekende gegevens. Wijzigingen hierop vallen buiten
de invloedsfeer van de ondernemer.
Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de gang
van zaken die volgt op het tekenen van de koop- en de aannemingsovereenkomst.

GARANTIE

De woningen worden gebouwd en verkocht met het
garantie
certificaat van Woningborg. Het garantiecertificaat wordt u door Woningborg N.V. toegezonden, nadat de
aannemingsovereenkomst door beide partijen zijn onder
tekend. Hierin zijn formele regelingen opgenomen, zoals
de garantieregeling, garantienormen, reglementen van
inschrijving en een standaard aannemingsovereenkomst.
De overheid heeft het waarborgcertificaat van Woningborg officieel erkend. Het Woningborg Garantie – en Waarborgcertificaat betekent dat u als koper met een financieel
gezonde en technisch vakbekwame onderneming zaken
doet. Mocht de aannemer onverhoopt failliet gaan tijdens
de bouwperiode, dan draagt de Garantie- en Waarborg
regeling er zorg voor dat uw woning wordt afgebouwd.
De Garantie- en Waarborgregeling is primair gekoppeld
aan de woning, zodat u bij verkoop binnen de garantietermijn de rechten uit de Garantie- en Waarborgregeling kunt
overdragen aan de nieuwe eigenaar.
Belangrijk is dat het overeengekomen meerwerk ook onder
de toepasselijke Garantie- en Waarborgregeling van
Woningborg valt.

DE AANKOOP

Wanneer u besluit tot aankoop van een woning over te
gaan, wordt dit vastgelegd in een tweetal overeenkomsten.
In de koopovereenkomst wordt vastgelegd dat De Bunte
Projecten BV u de grond, waarop uw woning gebouwd gaat
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worden, levert. In de aannemingsovereenkomst wordt de
aannemer verplicht om de woning te bouwen en te leveren.
Beide overeenkomsten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. U verplicht zich onder andere de koopsom te betalen. Nadat deze overeenkomsten door koper en aannemer
zijn getekend, worden deze naar de notaris gezonden. In
de meeste gevallen is de koper niet in staat binnen veertien dagen conform de overeenkomsten de verschuldigde bedragen voor waarborgsom of vervallen termijnen te
voldoen. De aannemer is meestal bereid voorlopig uitstel
te verlenen, mits over deze bedragen een rente wordt voldaan, zoals dit is geregeld in de aannemingsovereenkomst.

NAAR DE NOTARIS

Enige tijd voor de datum van het passeren van de notariële
akte (een zogenaamde akte van transport) van de kavel,
ontvangt u van de notaris een afrekening van hetgeen u tot
dan toe verschuldigd bent. Op deze afrekening staat ook het
bedrag dat u aan hypotheek ontvangt, hoeveel vervallen
aannemingstermijnen betaald dienen te worden en hoeveel
bij de bank in depot blijft.
Voor het passeren van de transportakte ontvangt u van de
notaris de (concept)nota van afrekening, waarop het totale,
op die dag verschuldigde bedrag staat aangegeven. Aan
extra kosten kunnen hierop onder anderen vermeld zijn:

y	De rente, inclusief btw, over nog niet betaalde maar
wel verschuldigde termijnen tot de transportdatum
(indien van toepassing)
y De notariskosten voor het opmaken van de
hypotheekakte
y	Aan de bank verschuldigde afsluitprovisie of eventuele
andere bankkosten
Bij het transport tekent u meestal twee akten:

y De transportakte van de grond
y	De hypotheekakte
HYPOTHEEK

Wellicht zal voor het bekostigen van een eigen woning een
hypothecaire geldlening aangevraagd moeten worden. De
financiële adviseur kan behulpzaam zijn bij het aanvragen
van een hypothecaire geldlening die aan uw persoonlijke
wensen voldoet.

KOSTEN TIJDENS DE BOUW

Volgens het schema in de aannemingsovereenkomst vervallen de bouwtermijnen van uw woning. U krijgt hiervoor
termijnfacturen van de aannemer. Deze factuur moet u telkens voorzien van uw handtekening en doorsturen naar de
bank waar u een hypotheek heeft afgesloten.
Voor het deel van de hypotheek dat bij de bank in depot
blijft, ontvangt u een rentevergoeding die gelijk is aan de
rente die u moet betalen. U betaalt per saldo, dus uitsluitend rente over de reeds betaalde termijnfacturen. De
rente die u tijdens de bouwperiode moet betalen over het
opgenomen deel van de hypotheek noemen we bouwrente.

VRIJ OP NAAM (V.O.N.)

De koopsommen van de woning zijn vrij op naam, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Vrij op naam wil zegen dat de

hieronder genoemde kosten, die met het verwerven van een
eigen woning zijn gemoeid, in de koopsom zijn inbegrepen.

y Grondkosten
y	Bouwkosten
y Architect- en constructeurhonorarium
y Notarishonorarium, in verband met de transportakte
y	Verkoopkosten
y	Gemeenteleges (bouwvergunning, welstandsadvies,

nodige reserve in acht nemen, omdat een woningbouwproject altijd uniek is en veel onzekere factoren zijn. Als het
vriest, kan er niet worden gemetseld; als er veel regen valt,
kan er niet worden geschilderd, etc. Wij kunnen u helaas
niet eerder dan maximaal twee weken voor de oplevering
informeren over de definitieve opleveringsdatum en het
tijdstip. Derhalve adviseren wij u een ruime marge te nemen ten opzichte van tussentijds aan u verstuurde prognoses voor het maken van afspraken met uw leveranciers e.d.

eventuele procedures)

y	BTW indien van toepassing (thans 21%, een eventuele
wijziging wordt conform wettelijke voorschriften
doorberekend)
y Kadastrale inmeting
y	Aansluitkosten van water-, riool- en elektriciteits
leidingen
y	Woningborg
y	De kosten van gebruik van water en elektriciteit tot de
dag van oplevering
De met de financiering van uw woning verbandhoudende
kosten zijn niet in de koop- en aannemingsovereenkomst
inbegrepen. De kosten zijn ondermeer:

y	Notariskosten inzake hypotheekakte
y	Afsluitprovisie hypotheek
y	Eventuele kosten voor aanvraag Nationale Hypotheek
garantie

y	Rente tijdens de bouw
Andere kosten die niet in de koopsom zijn opgenomen:

y	De abonnee-/ aansluitkosten op het telefoonnet
y	De abonnee-/ aansluitkosten op de cai
y	Kosten voor eventueel meerwerk
y	Kosten inrichting
y	Kosten aanleg privé tuin
y	Kosten keuken
y	Kosten erfafscheidingen (conform verkooptekening
behorende bij contract)

VERZEKERINGEN

Tijdens de bouw zijn alle woningen verzekerd tegen de
risico’s van brand- en stormschade. Vanaf de oplevering
van de woning dient de koper de woning zelf te verzekeren.

MOGELIJKHEDEN MEER- EN/ OF MINDERWERK

Bij al onze woningen worden de kopers in de gelegenheid
gesteld te kiezen uit een ruime mogelijkheid aan wijzigingen,
zodat de woning zoveel mogelijk kan worden aangepast
aan persoonlijke wensen.
Een overzicht van deze wijzigingen treft u op de standaard
meer- en minderwerklijst aan. Deze lijst is bijgevoegd bij
deze brochure.
Bij het ondertekenen van de koop- en aannemingsovereenkomst zal aan u een kopersinformatiemap worden overhandigd. Deze map bevat onder meer gegevens betreffende de afhandeling van eventueel meer- en/of minderwerk.
Tevens wordt meer uitvoerige informatie gegeven met betrekking tot de woning en de stichting Garantie Instituut
Woningbouw.

OPLEVERING

Na aanvang van de bouw wordt u een globale opleveringsprognose gegeven. De datum waarop uw woning waarschijnlijk aan u wordt opgeleverd. Wij moeten daarbij de

Wanneer de woning opleveringsgereed is, ontvangt u een
uitnodiging om samen met de uitvoerder uw woning te
inspecteren. Tijdens deze inspectie worden eventueel nog
aanwezige onvolkomenheden schriftelijk vastgelegd. Indien
u vooraf aan al uw financiële verplichtingen heeft voldaan
en de akte van levering van de woning en eventuele hypotheekakte is voldaan, ontvangt u na ondertekening van het
‘Proces verbaal van oplevering’ de sleutels van uw woning.
Voor oplevering wordt het sanitair, de tegels en de beglazing schoon gewassen. De gehele woning wordt bezemschoon opgeleverd. Het bij de woning behorende terrein
wordt ontdaan van bouwvuil en puinresten en wordt uitgevlakt opgeleverd. Bedieningsvoorschriften en garantiebewijzen worden gebundeld en in 1-voud, tijdens oplevering
aangeleverd.

CONSTRUCTIE

Een nieuwbouwwoning heeft in de eerste periode van bewoning een hoge vochtigheidsgraad. Daarom raden wij u
aan in deze periode goed te ventileren en niet te hard te
stoken.

ONDERHOUDSPERIODE

De eventuele onvolkomenheden geconstateerd tijdens de
oplevering, worden zo snel mogelijk verholpen. Gedurende
zes maanden, gerekend vanaf de datum van oplevering,
kunt u nieuwe onvolkomenheden die niet het gevolg zijn van
verkeerd gebruik of het “werken” schriftelijk aan de aannemer mee te delen. Nadat alle voor herstel in aanmerking
komende onvolkomenheden, waarvan schriftelijk melding is
gemaakt, zijn verholpen, worden wij en de aannemer geacht aan onze verplichtingen te hebben voldaan. Eventuele
onvolkomen na deze periode worden conform de van toepassing zijn de regeling van Stichting Garantie Instituut
Woningbouw behandeld.

ALGEMEEN

Controleer voor de opleveringsdatum:

y	uw opstalverzekering
y	uw inboedelverzekering
DISCLAIMER

De in deze brochure bijgevoegde tekeningen van plattegronden, gevelaanzichten, doorsneden en illustraties, zijn
uitsluitend bedoeld als schematische voorstelling en dienen
niet ter bepaling van enig recht. De op tekening aangegeven maten zijn “circa” maten. Daar waar op de tekeningen
huishoudelijke apparaten, meubilair, tuinaankleding, badkamerinrichting et cetera staan aangegeven, is dat uitsluitend gedaan ter illustratie. Deze worden niet meegeleverd.
Op de situatie aangegeven openbare bestrating, erf
afscheidingen, hagen, verlichting, openbaargroen en de
plaats van de hemelwaterafvoeren kan na uitwerking van
de plannen nog wijzigen.

31

“FINANCIËLE RUST
DRAAGT BIJ AAN UW
WOONGENOT”
“FASE 9 VAN PROJECT BEEKWEIDE IS IN AANTOCHT. EN DE KANS IS GROOT DAT UW DROOMWONING
HIER TUSSEN ZIT. EN WAT ZOU HET PRETTIG ZIJN OM STRAKS GEEN ZORGEN TE HEBBEN OVER UW
FINANCIERING. EEN HYPOTHEEK MOET RUST GEVEN, ZODAT U STRAKS KUNT GENIETEN VAN UW
NIEUWE WONING.” MARCO VAN ROEKEL, EIGENAAR EN ADVISEUR BIJ VAN ROEKEL HYPOTHEKEN
LEGT UIT WAAR U MEE TE MAKEN KRIJGT.

VEEL MOGELIJKHEDEN

NIET ALLEEN NU, MAAR OOK IN DE TOEKOMST

Een nieuwbouwwoning biedt veel mogelijkheden

Uw hypotheek moet rust geven. Niet alleen nu,

als het gaat om het kiezen van de best passende

maar ook als het financieel even tegenzit.

hypotheek. Zo krijgt u bij sommige hypotheek-

Zo blijft uw hypotheek op ieder moment betaal-

verstrekkers korting bij nieuwbouw. En er is soms

baar. Want ik ben er van overtuigd dat financiële

meer mogelijk als u energiebesparende maat

rust bijdraagt aan uw woongenot!

regelen treft. Maar er is nog meer dat belangrijk is.
Hoe zit het ook alweer met een bouwdepot?

SAMEN NAAR HET BESTE ADVIES

En moet ik spaargeld inleggen? Tijdens onze

Samen met u wil ik naar het beste advies.

gesprekken staan we hier uitgebreid bij stil.

Dat doen we door eerst een oriëntatiegesprek
te voeren. We bekijken wat er voor u mogelijk is.
Omdat ik voor vrijwel iedere hypotheekverstrekker
in Nederland vergelijk ben ik er van overtuigd dat
we samen tot de beste keuze komen. Neem gerust
contact met mij op voor een oriëntatiegesprek.
U kunt mij bereiken via 0318 30 92 56
of via email: marco@vanroekelhypotheken.nl.
Tot slot wens ik u veel plezier bij al uw plannen!
Marco van Roekel
Erkend Hypotheekadviseur
Van Roekel Hypotheken
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ALS AB GAASBEEK MAKELAARDIJ ZIJN WIJ TROTS DAT WIJ DEZE FASE VAN HET FRAAIE NIEUWBOUWPLAN ‘BEEKWEIDE’ VOOR DE BUNTE PROJECTEN B.V. MOGEN VERKOPEN. DEZE PROJECTONTWIKKELAAR
HEEFT KWALITEIT HOOG IN HET VAANDEL STAAN, DAT KUNNEN WIJ ALLEEN MAAR ONDERSTREPEN
NA EEN SUCCESVOLLE SAMENWERKING IN DE AFGELOPEN FASES VAN PLAN ‘BEEKWEIDE’.

In Fase 9 is De Bunte Projecten in combinatie met
de gemeente Renswoude er weer in geslaagd
stijlvolle woningen met diversiteit en verschillende
woningtypen te ontwikkelen, gericht op senioren
doelgroep. Deze nieuwe fase is prima gelegen
in de kindvriendelijke en geliefde woonomgeving
‘Beekweide’.
Ons kantoor is gevestigd aan de Dorpsstraat in
Renswoude en wij zijn u graag optimaal van dienst.
Als makelaar in Renswoude beschikken wij niet
alleen over voldoende kennis van dit fantastische
kasteeldorp en natuurrijke omgeving maar staan
u graag bij tijdens het gehele aankoopproces.
Meer info? Neem contact op met ons kantoor via
telefoon (0318) 572 951. Wij informeren u graag
over de mogelijkheden.
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De projectpartners van Beekweide
staan weer voor u klaar!
De Bunte Projecten
Amsterdamseweg 34a | 6712 GJ Ede
info@debunte.nl | www.debunte.nl
(0318) 693 370
Gemeente Renswoude
Dorpsstraat 4 | 3927 BD Renswoude
www.renswoude.nl
(0318) 578 150
Ab Gaasbeek Makelaardij
Dorpsstraat 73 | 3927 BB Renswoude
renswoude@abgaasbeekmakelaardij.nl
(0318) 572 951
De Jong + Lafeber Architecten
Edeseweg 48 B | 6721 JX Bennekom
info@dejong-lafeber.nl | www.dejong-lafeber.nl
(0318) 416 644
Memorise Reclamebureau Ede
Da Vincilaan 15 | 6716 WC Ede
info@memorise.nl | www.memorise.nl
(0318) 628 383
Illustratiebureau Van de Giessen
Bergweg 7 | 3941 RA Doorn
info@hvdgiessen.nl | www.hvdgiessen.nl
(0343) 414 750
Veldjesgraaf & Korlaar notarissen
Dorpstraat 168 | 3925 KG Scherpenzeel
scherpenzeel@veldjesgraaf-korlaar.nl
www.veldjesgraaf-korlaar.nl
(033) 277 99 99
Woningborg
Tielweg 24 | 2803 PK Gouda
www.woningborggroep.nl
Bouwbedrijf Kreeft
Faradaystraat 2 | 6718 XT Ede
info@bouwbedrijfkreeft.nl
www.bouwbedrijfkreeft.nl
(0318) 632 996

P R O J E C T E N

Rustig ge legen in een
vriendelijke woonwijk

P R O J E C T E N
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WONENINBEEKWEIDE .NL

