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Dronten is heel bijzonder, want het combineert dorpse gemoedelijkheid met stadse allure.
Jong en oud vindt in Dronten alles wat het leven zo plezierig maakt: ruimte, groen, water,
sport, uitgaan, scholen én het meest gevarieerde winkelcentrum van Flevoland.

Kenmerkend aan Dronten zijn de ruime en kindvriendelijke woonwijken. De grote variatie in
woningen maakt Dronten tot een aantrekkelijke woonomgeving. Hoewel het dorp de laatste
decennia een forse groei doormaakte, is de groene ruimte altijd gespaard gebleven. Het vele
groen is ook wat u zich na een eerste kennismaking met Dronten bij zal blijven.

Het voorzieningenniveau van Dronten is hoog. Het winkelcentrum heeft een breed aanbod
van winkels en gezellige terrassen. De Meerpaal biedt ontspanning met een theater, bioscoop
en bibliotheek. Op korte afstand liggen de vele sportfaciliteiten. De aanleg van de spoorlijn
en stationslocatie verbindt Dronten binnenkort per trein met Amsterdam en Zwolle. Ideaal
voor wie elders wil werken, maar in de vrije tijd wil kunnen genieten van rust en ruimte.

Dronten combineert
een dorps karakter
met stadse allure
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De Gilden is een nieuwe ruime woonwijk aan de westkant van Dronten. De lage woondichtheid en grote
variatie in woningtypen maakt De Gilden tot een geliefde woonomgeving. De wijk grenst aan het prachtige
stadsbos met vele recreatieve mogelijkheden.

Kenmerkend voor De Gilden is de diversiteit aan woningen waarbij iedereen zich thuis voelt en een eenheid
door middel van de toegepaste materialen: veel antracietgrijze dakpannen, roodkleurige bakstenen en licht/donker
accenten. In het totale plangebied van De Gilden worden zo’n 2.000 woningen gerealiseerd in een doorlooptijd van
circa 12 jaar. De aanleg van het totale plan vindt in verschillende fasen plaats. Centraal gelegen in Dronten West ligt een
winkelcentrum voor de dagelijkse boodschappen, een scholencomplex, een gezondheidscentrum en sportaccommodaties.

Woonwijk De Gilden
stijlvol en modern
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Graag
gaan wij met u in geprek over uw woonwensen.
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Met de Green Lane kiest u voor een royale twee-onder-een-kap-woning met veel diepte.
De Green Lane kent vier varianten die verschillen qua dakvorm en nuances in het erkermodel.
De strakke erker voorziet bij elke type de riante zithoek van extra veel licht.

Een speelse overkapping voor de aangebouwde garage vormt de uitnodigende entree naar
de woning. De hal is voorzien van toilet en meterkast. Aan de achterzijde van de woning
bevindt zich de open keuken en eethoek. Zowel een glazen schuifpui als een deur geven u
toegang tot de achtertuin.
Garage

Op de eerste verdieping treft u een overloop en ruime badkamer, voorzien van douche,
wastafel en tweede toilet. Tevens heeft deze etage drie slaapkamers, waarvan twee royale.

Keuken

Een vaste trap leidt naar de grote zolder die zich goed leent voor een hobbyruimte of
extra slaapkamer.

Hal

Woonkamer

Type E & F

Green Lane
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Begane grond
kavel: 34 en 50
gespiegeld: 33 en 49

(niet op schaal getekend)
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Slaapkamer 2

Zolder

Overloop

Slaapkamer 1

1e verdieping

Type E

Type E & F

Slaapkamer 3

(niet op schaal getekend)

Zolder verdieping

kavel: 34 en 50

kavel: 34 en 50

gespiegeld: 33 en 49

gespiegeld: 33 en 49

(niet op schaal getekend)
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Garage

Keuken

Zolder

(Begane grond en 1e verdieping zijn gelijk aan type E)

Hal

Type F

Type G

Woonkamer

Zolder verdieping

(niet op schaal getekend)

Begane grond

(niet op schaal getekend)

kavel: 49

kavel even: 36, 38, 40, 44, 46, 48

gespiegeld: 34

gespiegeld: 35, 37, 39, 43, 45, 47
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Slaapkamer 2

Zolder

Overloop

Slaapkamer 1

1e verdieping

Type G

Type G

Slaapkamer 3

(niet op schaal getekend)

Zolder verdieping

(niet op schaal getekend)

kavel even: 36, 38, 40, 44, 46, 48

kavel even: 36, 38, 40, 44, 46, 48

gespiegeld: 35, 37, 39, 43, 45, 47

gespiegeld: 35, 37, 39, 43, 45, 47
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Garage

Keuken

Slaapkamer 2

Hal

Overloop

Slaapkamer 1

Slaapkamer 3

Begane grond

Type H

Type H

Woonkamer

(niet op schaal getekend)

1e verdieping

kavel: 42

kavel: 42

gespiegeld: 41

gespiegeld: 41

(niet op schaal getekend)
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Kies ook voor kwaliteit en betrouwbaarheid
Bouwbedrijf B.J. van der Steeg uit Genemuiden is één van de vaste ontwikkelaars waarmee Gemeente Dronten al vele jaren
samenwerkt.

Als u kiest voor een woning van Bouwbedrijf B.J. van der Steeg B.V. dan is dat een verantwoorde beslissing. Als familiebedrijf
kent het bedrijf een platte organisatie met korte lijnen. Directe communicatie zorgt ervoor dat snel en soepel op individuele
wensen ingespeeld kan worden. Andere sterke punten zijn constante kwaliteit en betrouwbaarheid. In De Gilden in Dronten
kiest Bouwbedrijf B.J. van der Steeg voor eigentijdse woningen met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Ook dat is
kenmerkend voor het bouwbedrijf.

www.bjvandersteeg.nl

Keurmerk Klantgericht Bouwen
Een soepel bouwproces, de oplevering binnen de afgesproken tijd en een minimum aan opleveringspunten. Dat is de wens
Zolder

van iedereen die een huis koopt. Daarom is een kwaliteitskeurmerk geïntroduceerd: Klantgericht Bouwen. Aan dat keurmerk
herkent u de betere bouwondernemingen. Hun dienstverlening en de kwaliteit van de opgeleverde woningen worden
doorlopend gecontroleerd.

Het keurmerk wordt toegekend aan bouwondernemingen die projectmatig nieuwbouwwoningen bouwen die beter presteren
dan de markt. Het contact met de kopers en de kwaliteit van de nieuwbouwwoningen worden continu gemeten en vergeleken met
andere bouwondernemingen in Nederland. Landelijk ontvingen ongeveer zeventig bedrijven dit keurmerk. Ook Bouwbedrijf
B.J. van der Steeg B.V. kreeg voor het zevende achtereenvolgende jaar het keurmerk toegekend.

Woningborg Garantie- en waarborgregeling
De aankoop van een huis is voor de meeste mensen de belangrijkste uitgave in hun leven. Onverhoopt kan er altijd iets
misgaan tijdens de bouw. De ondernemer kan bijvoorbeeld failliet gaan, waardoor de bouw stil komt te liggen. Er moet dan

Type H

een andere aannemer komen om het huis af te bouwen. Dat kost meestal meer dan de oorspronkelijke prijs. Ook kunnen er

Zolder verdieping
kavel: 42
gespiegeld: 41

problemen ontstaan tussen bouwonderneming en koper over gebreken aan het huis. Deze risico’s kunnen gelukkig al tijdens
de koop via een woningborgcertificaat van Woningborg NV afgedekt worden. Bouwbedrijf B.J. van der Steeg B.V. bouwt met
zo’n certificaat.
(niet op schaal getekend)
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Architect:

Ontwikkeling en realisatie

Dit project is een initiatief van Bouwbedrijf van der Steeg B.V.
Sasdijk 1, 8281 BM Genemuiden
www.bjvandersteeg.nl
Deze brochure is nauwkeurig en met zorg samengesteld. Desondanks kunnen er geen
rechten worden ontleend aan de in de brochure opgenomen artist impressions, aanzichten en
plattegronden. Ondanks het bovenstaande moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien
van eventuele wijzigingen voortvloeiend uit de eisen van de overheid en / of nutsbedrijven. De
aannemer is gerechtigd tijdens de (af)bouw die wijzigingen in het plan aan te brengen, waarvan
de noodzaak bij de uitvoering blijkt, mits deze wijzigingen geen afbreuk doen aan de kwaliteit.
Wijzigingen met betrekking tot peilhoogten, maatvoering, juiste ligging, terreinafwerking,
hoogteverschillen c.q. taluds, groenstroken, voet- en fietspaden, parkeervoorzieningen
en dergelijke kunnen zich ook voordoen. De koper wordt geadviseerd voor het kopen en
aanbrengen van de woninginrichting de exacte maten in de bouw te controleren en op te meten.

Informatie en verkoop
De Rede 12
8251 EV Dronten
T 0321 313 774
www.sinkebv.nl

De Helling 228
8251 GH Dronten
T 0321 386 286
www.flipse.nu

Kop van Het Ruim 13
8251 KD Dronten
T 0321 336 111
www.vanderlinden.nl

