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van je woning aansluit bij jouw persoonlijke smaak. Laat je inspireren door de
huidige woontrends. Welke stijl spreekt
jou het meeste aan?
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De Graafschap
In de nieuwbouwwijk De Graafschap
woon je in een eigentijdse, kindvriendelijke buurt aan de rand van
Biddinghuizen. Enerzijds geniet je van
het gezellige dorpsleven, anderzijds
liggen het weidse polderlandschap en
de zonnige veluwemeerstranden aan
je voeten. De Graafschap grenst direct
aan het Noaberpark, dé plek om heerlijk
te wandelen, te sporten en te spelen.

Twee-onder-éénkapwoningen
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bouwwoningen waarvan 8 twee-onder-één-kapwoningen. Opvallend zijn de grote, wit omlijste
raampartijen. De warme steensoort geeft samen
met de wit gekeimde accenten de woning een
klassieke, en toch ook een eigentijdse uitstraling.
Iedere woning is gelegen op een ruime kavel en

rand
van het
dorp

beschikt over een ruime tuin, een geïsoleerde stenen
berging en parkeergelegenheid op eigen terrein.
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Project Wonen aan de Wierse bevat 28 nieuw-
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Binnen een paar minuten fietsen vanaf je nieuwe woning
n
aa
rtl

voorzieningen die je nodig hebt, zoals supermarkten, een
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ben je in het hart van Biddinghuizen. Hier vind je alle
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Biddinghuizen staat bekend om de vele recreatie
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mogelijkheden in de groene en waterrijke omgeving.
Een voorbeeld hiervan is de Bremerbaai. Dit is een mooi
aangelegd strand met strandpaviljoen.
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In jouw nieuwe woning heb je de auto altijd bij
de hand op de meest ideale plek. Dankzij de
parkeergelegenheid op eigen terrein hoef je nooit
ver te sjouwen met je boodschappen en ben je bij
regenachtig weer snel weer onder dak.
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Parkeren op eigen terrein
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Meer ruimte
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Op de begane grond wordt aan de achterzijde
standaard een uitbouw gerealiseerd van
1,2 meter. Hierdoor biedt de woonkeuken alle
ruimte voor een keuken in hoekopstelling en
een grote eettafel.

Bakstenen muurtje - 0,6 meter
Bakstenen muurtje - 0,6 meter
met roosterhekwerk - 1,2 meter

Inclusief stenen berging

Rijwoningen (toekomstig woningaanbod)

Elke woning heeft een geïsoleerde stenen berging
voor het stallen van fietsen, het opbergen van
gereedschap, buitenspeelgoed, een extra vriezer
of andere spullen. Zo blijven jouw bezittingen

Rijwoningen

droog, veilig en netjes uit het zicht.

Naast de 8 twee-onder-één-kapwoningen
bevat het project Wonen aan de Wierse
ook 20 rijwoningen, die gesitueerd zijn
aan weerszijden van de tweekappers. Alle
28 woningen hebben een vergelijkbare
architectuur. De vorm van de kap, de wit
gekeimde accenten en dezelfde steenkleur
zorgen ervoor dat alle woningen in deze

28
nieuwe
woningen

Extra kamer
De woning beschikt standaard over drie ruime
slaapkamers. Op de zolder is het mogelijk een

straat een mooie eenheid vormen.

vierde (slaap)kamer te realiseren. Deze ruimte kan
natuurlijk ook gebruikt worden als speelplek,
studeerplek of opbergruimte. Net wat jij nodig hebt.
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De 8 twee-onder-één-kapwoningen zijn ruim opgezet en gelegen aan een
doorgaande straat. In het ontwerp is gekozen voor een klassieke uitstraling met
enkele opvallende elementen die de woning een eigentijdse twist geven,
zoals de ramen met houtwerk ertussen en de wit gekeimde verticale delen.
De symmetrie maakt de acht woningen tot een ritmisch geheel.
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om lekker
te leven

ruim
en
licht

Veel lichtinval
De hoge ramen op de begane grond zien
er niet alleen aan de buitenkant prachtig
uit, maar brengen ook veel daglicht binnen.
Dat voel je meteen als je binnenstapt.
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plattegrond
Begane grond

Verdieping
Heerlijk uitzicht
Vanuit de keuken

op de tuin

toegang tot de

Badkamer voorzien van

ruime berging

sanitair en tegelwerk

slapen
eten
leven

van Villeroy & Boch

Ruimte voor
3 slaapkamers

Getekend: bouwnummers 1, 3, 5 & 7

Getekend: bouwnummers 1, 3, 5 & 7

Gespiegeld: bouwnummers 2, 4, 6 & 8

Gespiegeld: bouwnummers 2, 4, 6 & 8
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plattegrond
Zolder
Extra kamer
De zolder is de ideale plek om te spelen,
te werken of dierbare herinneringen
te bewaren. Maar je kunt hier ook een
vierde slaapkamer realiseren.
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Nieuwbouw is duurzaam, onderhoudsarm
en voldoet aan de strenge eisen op het
gebied van milieu en bouwen. Jouw woning
in Wonen aan de Wierse doet daar nog
een schepje bovenop. De woning is voorzien van zonnepanelen en is zelfs energieneutraal. Dat betekent duurzaam én
comfortabel wonen met lage energielasten.

Gasloos
Jouw woning is een gasloze woning. Dit houdt in dat
je straks niet meer te maken hebt met een cv-ketel
en radiatoren, maar dat je huis wordt verwarmd door
middel van vloerverwarming, in combinatie met een
water/water warmtepomp met bodemlus. Dit is het
meest energiezuinige verwarmingssysteem.

EPC 0
De woning heeft een energieprestatiecoëfficiënt (EPC)
van 0. Dit houdt in dat het gebouwgebonden energieverbruik neutraal is. Dat is het energieverbruik voor
ruimteverwarming, ruimtekoeling (beperkt), ventilatie,
warmtapwater en elektriciteit voor de hiervoor benodigde installaties. Hierin is niet het huishoudelijke verbruik
meegenomen, zoals keukenapparatuur, tv, computer, etc.

Win-win
De water/water warmtepomp zorgt niet alleen voor
een aangenaam klimaat in je woning, maar ook
voor een besparing van 70% op de CO2 uitstoot
in Wonen aan de Wierse ten opzichte van een
gemiddelde woning. Zo lever je ook nog eens een

Getekend: bouwnummers 1, 3, 5 & 7

bijdrage aan het milieu en bespaar je, alles bij

Gespiegeld: bouwnummers 2, 4, 6 & 8

elkaar, flink op je energiekosten.
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Voel je thuis
Jouw woning is de plek waar je helemaal
tot rust komt na een dag werken. Plof lekker
op de bank of maak een praatje aan de
grote eettafel. In de hoekkeuken heb je alles
tot je beschikking voor culinaire creativiteit.
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Kies je
eigen
keuken

moderne
badkamer

Uitgebreid koken, maar ook een
boterham smeren of koffie zetten.
Ongemerkt breng je heel wat
uurtjes door in de keuken. Zorg
daarom dat dit een plek is waar
jij je op je gemak voelt. De keuken
van jouw nieuwe woning is niet
standaard inbegrepen. Zo kun jij
zelf kiezen voor de keuken die het
beste aansluit bij jouw wensen en
budget. Welke apparatuur is voor
jou onmisbaar? Kies je voor een

Van even snel je tanden poetsen tot een uitgebreide douchebeurt, iedereen heeft zo zijn eigen ochtendritueel. In jouw
nieuwe woning kun je meteen genieten van een compleet
uitgeruste badkamer. De badkamer wordt namelijk opgeleverd inclusief tegelwerk en uitstekend sanitair van
Villeroy & Boch. Een goed begin van elke nieuwe dag!
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landelijke stijl of juist heel modern?
Houd je van zachte, aardse tinten
of stoer zwart-wit?
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wegwijzer
Een woning koop je niet
dagelijks. Het is een
belangrijke stap in je
leven. Wij vinden het daarom
van groot belang om
duidelijk te zijn over de
gebruikelijke procedures
en voorwaarden bij het
kopen van een nieuwbouwwoning. Daarom adviseren
wij je onderstaande
aandachtspunten goed
door te nemen.

Koop-/aannemingsovereenkomst

Koop-/aanneemsom

Betaling koop-/aanneemsom

met jouw hypotheekverstrekker,

Als je daarvoor in aanmerking komt,
kun je jouw belastingvoordeel,

Indien je besluit een woning te kopen,

De koop-/aanneemsom van de

De betaling van de koop-/aanneem-

zal de eigendomsoverdracht bij

sluit je met de bouwer een koop-/

woning is vrij op naam (v.o.n.).

som vindt plaats in een aantal

de projectnotaris plaatsvinden. Dit

in verband met aftrekposten,

aannemingsovereenkomst af. Het

Dit betekent dat de volgende kosten

termijnen, welke zijn vastgelegd in

gebeurt door middel van een ‘akte

maandelijks terugkrijgen. Hiervoor

ondertekenen van deze overeenkomst

in de prijs zijn opgenomen:

de koop-/aannemingsovereenkomst.

van levering’ waarbij de grond en

kun je een verzoek indienen bij de

brengt twee verplichtingen met zich

grondkosten;

De betreffende facturen worden je

eventuele opstallen notarieel aan je

Belastingdienst. In de praktijk betekent

mee. Ten eerste ben je verplicht de

 bouwkosten inclusief loon-

door de bouwer toegezonden. De

worden geleverd. Vóór de datum van

dit dat de door jouw werkgever

betalingstermijn staat hierop vermeld.

levering ontvang je van de notaris de

teveel ingehouden loonheffing per

De datum waarop de grondkosten

(concept) nota van afrekening, waarop

maand door de fiscus aan je wordt

honorarium en kosten van

verschuldigd zijn, staat vermeld in de

het totale, op die datum verschuldigde

terugbetaald. Ook is het mogelijk de

overige adviseurs;

koop-/aannemingsovereenkomst. Als

bedrag (grondkosten en eventuele

teruggaaf na afloop van het jaar in

je de grondkosten uit eigen middelen

vervallen termijnen) is aangegeven.

één keer te ontvangen. Dit doet je op

koop-/aanneemsom te betalen.
Ten tweede is de bouwer door
medeondertekening verplicht tot
de levering van de grond en het
(laten) bouwen van jouw woning,
tenzij eventuele ontbindende en
opschortende voorwaarden uit de

en materiaalkostenstijging;
 architecten- en constructeurs-

 makelaarscourtage en overige
verkoopkosten;
 notarishonorarium en kadastrale

jouw ‘aangifte inkomstenbelasting’. Als

kunt en wilt voldoen, neem dan
contact op met de notaris.

Op de leveringsdatum worden in het

je geen aangifte ontvangt, kun je deze

algemeen twee akten ondertekend:

aanvragen bij de Belastingdienst.

De in de verkoopbrochure opgenomen

koop-/aannemingsovereenkomst

kosten ten behoeve van de

informatie geldt voor de standaard

worden ingeroepen (zie hieronder).

leveringsakte;

woningen zoals die zijn opgenomen in

Nadat de overeenkomst door jou

dit bouwplan en vormt één geheel met

en de bouwer is getekend, ontvang

de verkooptekeningen. Het doornemen

je hiervan een digitaal exemplaar.

van de verkoopbrochure geeft je

Tevens wordt er een exemplaar naar

inzicht in het volledige bouwplan.

de projectnotaris gezonden, die de

Daarnaast kan de ontwikkelaar

notariële akte van levering opstelt.

of makelaar je verdere informatie

Na het tekenen van de koop-/aan-

verstrekken die je nodig hebt voor het

nemingsovereenkomst wordt ook het

meterkast voor media en

bedragen vermelden op de afrekening

Erfdienstbaarheden

nemen van een aankoopbeslissing.

waarborgcertificaat bij

communicatie;

die je vooraf ter controle ontvangt.

Soms maakt een bouwplan het

Voor termijnen die vervallen na de

nodig om erfdienstbaarheden te

notariële levering dien je zelf voor

vestigen. In dat geval zal de notaris

Woningborg garantieen waarborgregeling

Woningborg aangevraagd.

Betrokken partijen

Grondkosten en bouwtermijnen

de akte van levering van de grond

die vervallen zijn vóór de notariële

en eventuele opstallen (deze kosten

Let op: koop je de woning als een

levering en nog niet door je betaald

zijn voor rekening van de bouwer) en

tweede woning of wordt deze

 kadastrale uitmeting;

zijn, zullen door de notaris bij de

de (eventuele) hypotheekakte met

niet jouw hoofdverblijf, dan geldt

 omgevingsvergunning;

eigendomsoverdracht worden

betrekking tot de financiering die je

bovenstaande informatie niet (geheel)

 aansluitkosten elektriciteit,

verrekend. Dit geldt ook voor de

van de geldgever krijgt (deze kosten

voor jou. De Belastingdienst kan je

eventuele rente over de vervallen

zijn voor jouw rekening).

nader informeren over de fiscale

 gemeentelijke leges
(incl omgevingsvergunning);

water en riolering;
 aansluitmogelijkheden in de

 verzekeringskosten gedurende
de bouw;

gevolgen van het kopen van een

termijnen. De notaris zal deze

woning.

Dit bouwplan is een initiatief van

Bedenktijd

 Woningborg-certificaat;

betaling te zorgen, eventueel vanuit

deze erfdienstbaarheden in de akte

Op de woningen in dit bouwplan

Van der Steeg Ontwikkelen & Bouwen.

Gedurende de bedenktijd kun je

 B.T.W. (momenteel 21%,

jouw bouwdepot. Het door jou

van levering opnemen. Dit geldt

is de Woningborg Garantie- en

De verkoop van de woningen is

zonder opgaaf van redenen en

eventuele wijzigingen worden

gekozen meer- en minderwerk zal

tevens voor eventueel nader op te

waarborgregeling Nieuwbouw 2020

ondergebracht bij Flipse Makelaardij,

zonder verdere consequenties

conform wettelijke voorschriften

conform de geldende Woningborg-

leggen c.q. vast te stellen bepalingen/

van toepassing. Wat betekent dit

Sinke Makelaardij en Makelaardij

de overeenkomst ontbinden. De

doorberekend).

regeling door de bouwer aan je

bedingen (je kunt hierbij bijvoorbeeld

voor jou als koper? Dat kan als volgt

Van der Linden te Dronten. De

bedenktijd van één kalenderweek

gefactureerd worden.

denken aan de verplichting om gevels,

kort worden samengevat.

bouw van de woningen wordt

gaat in, één dag nadat de door beide

Bijkomende kosten voor koper

uitgevoerd door Van der Steeg

partijen getekende overeenkomst aan

Niet bij de koop-/aanneemsom

Financiering

achterpaden conform een bepaalde

De Woningborg Garantie- en

Ontwikkelen & Bouwen te Genemuiden

je ter hand is gesteld.

inbegrepen zijn de kosten die verband

Meestal is voor het bekostigen van

norm te onderhouden en in stand te

waarborgregeling beschermt kopers

houden met het eigendom, de

een woning het aangaan van een

houden).

van nieuwe woningen tegen de risico’s

financiering benodigd. De makelaar

(hierna te noemen: de bouwer).

omheiningen van de percelen en

De bouwer is voor jou dan ook

Opschortende voorwaarden

financiering en het bewonen van

contractpartij waarmee je de koop-/

In de koop-/aannemingsovereenkomst

de woning, zoals:

kan je behulpzaam zijn bij het

Belasting- en financiële aspecten

bouwonderneming tijdens de bouw en

aannemingsovereenkomst sluit en

wordt meestal een aantal

 financieringskosten (indien

aanvragen van een hypotheek. Je

Als je een woning koopt heeft dit

bouwkundige gebreken na oplevering.

de bouwer zal de kopersbegeleiding

opschortende voorwaarden

noodzakelijk), zoals kosten

kunt dit uiteraard ook zelf doen. Het is

gevolgen voor jouw belasting-

Het certificaat wordt uitgegeven door

verzorgen. Die bestaat onder andere

opgenomen die gekoppeld zijn

hypotheekakte, afsluitprovisie,

raadzaam om bij de geldigheidsduur

aangifte. Meestal levert dit een

Woningborg N.V. onder de naam

uit afhandeling van meer- en

aan een opschortingsdatum. Dat

hypotheekrente tijdens de

van een hypotheekofferte rekening

belastingvoordeel op, omdat je de

Woningborg-certificaat.

minderwerk en informatieverstrekking

is de datum waarop de bouwer

bouw en taxatiekosten;

te houden met de termijn van de

rente en bepaalde andere kosten

omtrent de bouw.

verwacht dat aan de voorwaarden is

opschortende en ontbindende

kunt aftrekken. Naast kosten die

Voordat een bouwonderneming zich

voorwaarden genoemd in de koop-/

jaarlijks aftrekbaar zijn, zoals de

kan inschrijven bij Woningborg, toetst

aannemingsovereenkomst.

hypotheekrente, zijn er ook een aantal

Woningborg de bouwonderneming

éénmalig aftrekbare kosten, zoals de

op financieel gebied, technische

Eigendomsoverdracht

afsluitprovisie. Daartegenover staat

vakbekwaamheid en deskundigheid.

Nadat eventuele opschortende

de bijtelling van het zogenaamde

Bij ieder bouwplan worden

voldaan om met de bouw te kunnen

 kosten van het meeren minderwerk;

van een eventueel faillissement van de

De bouwer zal de termijnen bij je

beginnen. Vóór het verstrijken van de

in rekening brengen. De eigendoms-

opschortingsdatum ontvang je van de

bekabeling ten behoeve

overdrachten en afhandeling van

bouwer bericht of de opschortende

van media en communicatie;

de overige juridische onderdelen

voorwaarden zijn vervuld. Zijn

zijn ondergebracht bij de project-

deze vervuld dan is de koop-/

reeds vervallen grondkosten en

en ontbindende voorwaarden als

eigenwoningforfait bij jouw inkomen.

de tekeningen en technische

notaris.

aannemingsovereenkomst bindend.

bouwtermijnen (één en ander

genoemd in de koop-/aannemings-

Jouw hypotheekadviseur kan voor je

omschrijving getoetst aan het

Zijn deze voorwaarden (nog) niet

conform de koop-/aannemings-

overeenkomst niet meer ingeroepen

de volledige berekening maken, zodat

Bouwbesluit. Ook wordt de concept

vervuld, dan stellen wij je een nieuwe

overeenkomst voorgeschreven

kunnen worden en je (indien nodig)

je goed zicht krijgt op jouw netto

(koop-/)aannemingsovereenkomst

opschortingsdatum voor.

door Woningborg).

overeenstemming hebt bereikt

maandlasten.

beoordeeld op een goede balans in

18

 aansluitkosten inclusief

 bouwrente over de eventueel

19

wegwijzer
de rechtsverhouding tussen koper en

in de Woningborg Garantie- en

Artist impression en tekeningen

omschrijving genoemde merken of

registratie bijgehouden van het aantal

en de beglazing worden schoon

bouwonderneming.

waarborgregeling een aantal aspecten

De in de verkoopbrochure opgenomen

fabrikanten worden vervangen door

werkbare en onwerkbare werkdagen.

opgeleverd. Het bij de woningen

genoemd die van de garantie zijn

perspectieftekening is een artist

kwalitatief gelijkwaardige producten

Omdat er talrijke factoren zijn die de

behorende terrein wordt ontdaan

uitgesloten.

impression (ruw vertaald: ‘indruk van

of leveranciers. Deze wijzigingen geven

organisatie van een bouwwerk kunnen

van afval afkomstig uit de bouw.

de kunstenaar’). De artist impression

partijen geen recht tot verrekening

beïnvloeden, is het waarschijnlijk in

Afhankelijk van het jaargetijde

van kosten.

geen enkele bedrijfstak zo moeilijk om

wordt het buitenschilderwerk later

Als u een huis met Woningborggarantie koopt, betekent dit voor
jou o.a. het volgende:

Ongeacht wat in de technische

is gemaakt om je een indruk te geven

 gaat de bouwonderneming tijdens

omschrijving en tekeningen is bepaald,

van de woning die je overweegt te

volgens een planning te werken als

opgeleverd. Bij de oplevering van de

de bouw failliet, dan zorgt

gelden onverkort de door Woningborg

kopen. Er kunnen verschillen tussen

De wijzigingen zullen echter geen

in de bouwwereld. Op het moment

woning ontvang je een handleiding

Woningborg voor afbouw van

gehanteerde en voorgeschreven

deze impressie en het daadwerkelijke

afbreuk doen aan de waarde,

van verkoop wordt een globale

waarin aanwijzingen opgenomen zijn

jouw woning. Is afbouw om wat

regelingen, reglementen en

resultaat onstaan. Aan de artist

kwaliteit, uiterlijk, aanzien en bruik-

opleveringsdatum aangegeven. Tijdens

voor onder andere:

voor reden dan ook onmogelijk, dan

standaardvoorwaarden. In het geval

impression kunnen, ondanks alle

baarheid van uw woning. Uiteraard zul

de bouwfase zal de bouwer een steeds

 onderhoud en gebruik

verstrekt Woningborg je een

enige bepaling in de technische

nauwkeurigheid die we nagestreefd

je over deze noodzakelijke wijzigingen

gedetailleerder en nauwkeuriger

financiële schadeloosstelling.

omschrijving en tekeningen

hebben, dan ook geen rechten

tijdig worden geïnformeerd.

prognose afgeven. Aan deze prognose

daarmee onverenigbaar mocht zijn

worden ontleend.

 de bouwonderneming garandeert

kun je geen rechten ontlenen.

Meer- en minderwerk

van ventilatie-unit;
 onderhoud en gebruik
van verwarmingsinstallatie;
 materialenoverzicht.

de kwaliteit van de woning tot 6

c.q. nadeliger mocht zijn voor de

jaar en 3 maanden na oplevering. Bij

verkrijgers, prevaleren steeds de

De op de gemeubileerde

De eventuele standaardopties zijn

Verzekeringen

bepaalde ernstige gebreken zelfs tot

bovengenoemde bepalingen van

plattegronden en tekeningen

in de standaard meer- en

Vanaf de start van de bouw tot

Onderhoudsperiode met garantie

10 jaar en 3 maanden. Woningborg

Woningborg.

aangegeven huishoudelijke
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voorstellen dat er ook na het lezen van

Genemuiden, juni 2020.
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Laat je inspireren door de huidige woontrends. Welke stijl past bij jou?

Back

to basic
Non-kleuren, duurzame
meubels en planten zijn
onmisbaar in de Back to
Basic woontrend.

Anne en Berend Jan van der Steeg

WOON 2020/
TRENDS 2021

100 jaar
Van der Steeg

wij staan
voor u
klaar!

De woningen in Wonen aan de Wierse
in Biddinghuizen worden gebouwd
door Van der Steeg Ontwikkelen
& Bouwen. Het ruim 100 jaar oude
bouwbedrijf uit Genemuiden, waar
nu de vierde generatie de leiding
heeft, heeft veel ervaring met het
ontwikkelen en bouwen van nieuwbouwprojecten in de regio. Eén van
de succesfactoren van Van der Steeg
is een persoonlijke benadering, zowel
naar medewerkers als naar klanten.
En tevens staat Van der Steeg voor
vakmanschap en kwaliteit.

Down

to earth
Aardse materialen en
aaibare zachtheid komen
samen in een indringend
kleurenpalet.

T ouch

of elegance

Touch of Elegance kenmerkt zich door organische vormen, rijke materialen en gedurfde kleuren.

Verkoop & inlichtingen

Ontwikkeling & realisatie

De Helling 228, Dronten

De Rede 12, Dronten

Kop van Het Ruim 13, Dronten

Tel: 0321 - 386 286

Tel: 0321 - 313 774

Tel. 0321 - 336 111

info@flipse.nu

infodronten@sinkebv.nl

info.dronten@vanderlinden.nl

www.flipse.nu

www.sinkebv.nl

www.vanderlinden.nl/makelaar-dronten

www.vandersteeg.nl

Deze brochure is met grote zorg samengesteld. Genoemde maten zijn bij benadering. De weergegeven perspectiefafbeeldingen en plattegronden zijn uitsluitend
bedoeld om een globale impressie van het project te geven. Hieraan kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Hetzelfde geldt voor de situatietekeningen en
de inrichting van de openbare ruimte. Deze brochure is niet bedoeld als contractstuk. Bij aankoop van een woning ontvangt u van de makelaar alle contractstukken
behorende bij de koop-/aannemingsovereenkomst.
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wonen
aan de
wierse

wonenaandewierse.nl

