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Hasselt, stad
en dorp ineen
Hasselt is een stad met een dorps karakter. Hier woon je dicht bij de natuur.
Net buiten het centrum woon je hier rustig en landelijk, maar wel met alle voorzieningen bij de hand. Overal om je heen vind je groen, water en weilanden.
Een mooie wandeling maken of lekker even uitwaaien? Dat kan al dichtbij huis.

Een bijzondere plek

ALLES
DICHTBIJ

De Vaartweg grenst aan de nieuwbouwwijk
Om de Weede. Hier tref je dezelfde gemoedelijke sfeer die zo karakteristiek is voor de
binnenstad van Hasselt. Deze wijk voelt als

Hasselt;

stad &
dorp

een gezellig, bestaand dorpje. Hier groeten
mensen elkaar op straat en ken je je buren.
Je kinderen spelen lekker buiten, terwijl jij
een praatje maakt met andere ouders.

Historisch Hasselt
Net als andere Hanzesteden aan het water
maakte Hasselt in de Middeleeuwen een
enorme bloeiperiode door. De historische
gevelpandjes uit die tijd getuigen daar nu

Wil jij ruim wonen in een fraaie nieuwbouwwoning, in een dorpse sfeer en

nog van. Het meest bekend is het Oude

ook nog eens gasloos? Dat kan in Hasselt! Even buiten het centrum van deze

stond in de late Middeleeuwen ook bekend

gemoedelijke Hanzestad worden 7 rijwoningen gerealiseerd. Je woont hier langs
de Vaartweg, de doorgaande weg naar Zwolle, dat op 20 autominuten afstand
ligt. Hartje Hasselt bereik je op de fiets in 6 minuten.
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Stadhuis aan de Markt. Vestingstad Hasselt
als een religieus centrum. De bedevaartkapel
de Heilige Stede vormde het middelpunt
van middeleeuwse pelgrimstochten.

5

orps
laan

De O

uden

dijk

De Vaartweg loopt vanuit het Drentse Coevorden door
tot aan het centrum van Hasselt. Aan de voorzijde van
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aan de voorzijde vormt een verlengstuk van je woning.
Omdat dit de zonzijde is, heb je hier de mogelijkheid

Van H
e

een zitgedeelte te realiseren van waaruit je een mooi
uitzicht hebt over de weg en de weidse groene omgeving.
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Weede, een ruim opgezette nieuwbouwwijk aan de oostzijde van

E N E RG IE ZU IN IG

Hasselt. Een gemoedelijke woonomgeving, omgeven door landelijk

D U U RZAAM

groen, water, weide, vogels en frisse lucht. Hier woon je tussen weide
en water. Grenzend aan het natuur-, vaar- en recreatiegebied van de
Kop van Overijssel. Dichtbij de A28 en steden als Zwolle en Kampen.
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Langs de Vaartweg maakt deel uit van het nieuwbouwplan Om de
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de woningen kijk je uit op de Vaartweg. Een pergola
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Wonen aan de Vaart

Aan de achterkant van je woning bevindt
zich de tuin met berging. Naast de berging
bevindt zich een parkeerplaats om je auto
te parkeren. Krijg je visite? Dan zijn er aan
de achterzijde van de woningen ook nog
enkele parkeerplekken.
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Aan de achterzijde van de woningen zijn de gevels
van de verdieping fraai afgewerkt met houten planken
als gevelbekleding. Deze duurzame look is doorgetrokken
naar de zijgevels van de beide hoekwoningen. De houten
pergola aan de voorzijde nodigt uit tot het realiseren
van een zonnige voortuin.
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houten
zijgevels
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BEGANE GROND

VERDIEPING

Getekend: bouwnummers 1, 3 & 5

Getekend: bouwnummers 1, 3 & 5

Gespiegeld: bouwnummers 2, 4, 6 & 7

Gespiegeld: bouwnummers 2, 4, 6 & 7

Veel licht in
de woonkamer

3 ruime
slaapkamers

De hoekwoningen
(bouwnummer 1
& 7) hebben een
raam in de zijgevel

Heerlijk ruim
eetgedeelte met
vrij uitzicht

Inclusief sanitair
en tegelwerk
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ZOLDER
Getekend: bouwnummers 1, 3 & 5
Gespiegeld: bouwnummers 2, 4, 6 & 7

De hoekwoningen
(bouwnummer 1
& 7) hebben een
raam in de zijgevel

Gasloos
verwarmd
door middel
van een luchtwarmtepomp

12

13

Genieten van

licht&
ruimte

Een mooie gecombineerde woonkamer en
keuken geeft je woning een gezellige uitstraling. Koken doe je op een ‘schiereiland’,
waardoor je ruimte overhoudt voor een eettafel. Door het grote raam in de tuingerichte
woonkamer heeft het daglicht hier vrij spel.
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Wegwijzer
BIJ DE AANKOOP VAN UW WONING
Een woning koopt u niet dagelijks. Het is een belangrijke stap in uw 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 u onderstaande aandachtspunten goed door te nemen.

BIJKOMENDE KOSTEN
VOOR KOPER

financiering benodigd. De makelaar kan

voor uw belastingaangifte. Meestal levert

u behulpzaam zijn bij het aanvragen van

dit een belastingvoordeel op, omdat u

Niet bij de koop-/aanneemsom inbegrepen

een hypotheek. U kunt dit uiteraard

de rente en bepaalde andere kosten

zijn de kosten die verband houden met

ook zelf doen. Het is raadzaam om bij

kunt aftrekken. Naast kosten die jaarlijks

het eigendom, de financiering en

de geldigheidsduur van een hypotheek-

aftrekbaar zijn, zoals de hypotheekrente,

het bewonen van de woning, zoals:

offerte rekening te houden met de

zijn er ook een aantal éénmalig aftrekbare

■ financieringskosten (indien nood-

termijn van de opschortende en

kosten, zoals de afsluitprovisie. Daar-

zakelijk), zoals kosten hypotheekakte,

ontbindende voorwaarden genoemd

tegenover staat de bijtelling van het

afsluitprovisie, hypotheekrente tijdens

in de koop-/aannemingsovereenkomst.

zogenaamde eigenwoningforfait bij uw
inkomen. Uw hypotheekadviseur kan

de bouw en taxatiekosten;
■ kosten van het meer- en minderwerk;

EIGENDOMSOVERDRACHT

voor u de volledige berekening maken,

■ aansluitkosten inclusief bekabeling ten

Nadat eventuele opschortende en

zodat u goed zicht krijgt op uw netto

ontbindende voorwaarden als genoemd

maandlasten.

behoeve van media en communicatie;
■ bouwrente over de eventueel reeds

in de koop-/aannemingsovereenkomst

vervallen grondkosten en bouwtermijnen

niet meer ingeroepen kunnen worden en

Als u daarvoor in aanmerking komt, kunt

De in de verkoopbrochure opgenomen

aannemingsovereenkomst af. Het

met de bouw te kunnen beginnen.

(één en ander conform de koop-/aan-

u (indien nodig) overeenstemming heeft

u uw belastingvoordeel, in verband met

informatie geldt voor de standaard

ondertekenen van deze overeenkomst

Vóór het verstrijken van de opschor-

nemingsovereenkomst voorgeschreven

bereikt met uw hypotheekverstrekker, zal

aftrekposten, maandelijks terugkrijgen.

woningen zoals die zijn opgenomen in

brengt twee verplichtingen met zich mee.

tingsdatum ontvangt u van de bouwer

door Woningborg).

de eigendomsoverdracht bij de project-

Hiervoor kunt u een verzoek indienen bij

dit bouwplan en vormt één geheel met

Ten eerste verplicht u zich de koop-/

bericht of de opschortende voorwaar-

notaris plaatsvinden. Dit gebeurt door

de Belastingdienst. In de praktijk betekent

de verkooptekeningen. Het doornemen

aanneemsom te betalen. Ten tweede

den zijn vervuld. Zijn deze vervuld dan

dit dat de door uw werkgever teveel

is de bouwer door medeondertekening

is de koop-/aannemingsovereenkomst

BETALING KOOP-/
AANNEEMSOM

middel van een ‘akte van levering’ waarbij

van de verkoopbrochure geeft u inzicht in

de grond en eventuele opstallen notarieel

ingehouden loonheffing per maand door

het volledige bouwplan. Daarnaast kan

verplicht tot de levering van de grond en

bindend. Zijn deze voorwaarden (nog)

De betaling van de koop-/aanneemsom

aan u worden geleverd. Vóór de datum

de fiscus aan u wordt terugbetaald. Ook

de ontwikkelaar of makelaar u verdere

het (laten) bouwen van uw woning, tenzij

niet vervuld, dan stellen wij u een nieuwe

vindt plaats in een aantal termijnen,

van levering ontvangt u van de notaris

is het mogelijk de teruggaaf na afloop

informatie verstrekken die u nodig heeft

eventuele ontbindende en opschortende

opschortingsdatum voor.

welke zijn vastgelegd in de koop-/aan-

de (concept) nota van afrekening, waarop

van het jaar in één keer te ontvangen.

voor het nemen van een aankoopbeslissing.

voorwaarden uit de koop-/aannemings-

nemingsovereenkomst. De betreffende

het totale, op die datum verschuldigde

Dit doet u op uw ‘aangifte inkomsten-

BETROKKEN PARTIJEN

overeenkomst worden ingeroepen (zie

KOOP-/AANNEEMSOM

facturen worden u door de bouwer

bedrag (grondkosten en eventuele

belasting’. Als u geen aangifte ontvangt,

hieronder).

De koop-/aanneemsom van de woning

toegezonden. De betalingstermijn staat

vervallen termijnen) is aangegeven.

kunt u deze aanvragen bij de
Belastingdienst.

is vrij op naam (v.o.n.). Dit betekent dat

hierop vermeld. De datum waarop de

Van der Steeg Ontwikkelen & Bouwen.

Nadat de overeenkomst door u en de

de volgende kosten in de prijs zijn

grondkosten verschuldigd zijn, staat

Op de leveringsdatum worden in het

De verkoop van de woningen is onder-

bouwer is getekend, ontvangt u hiervan

opgenomen:

vermeld in de koop-/aannemingsover-

algemeen twee akten ondertekend:

Let op: koopt u de woning als een tweede

gebracht bij Bonthuis Vaartjes Makelaars

een kopie. Het originele exemplaar wordt

■ grondkosten;

eenkomst. Als u de grondkosten uit eigen

de akte van levering van de grond en

woning of wordt deze niet uw hoofdverblijf,

te Genemuiden en Zwartsluis en Bert

naar de projectnotaris gezonden, die

■ bouwkosten inclusief loon- en

middelen kunt en wilt voldoen, neem

eventuele opstallen (deze kosten zijn

dan geldt bovenstaande informatie niet

Leistra ERA Makelaardij te Hasselt. De

de notariële akte van levering opstelt.

dan contact op met de notaris.

voor rekening van de bouwer) en de

(geheel) voor u. De Belastingdienst kan

bouw van de woningen wordt uitgevoerd

Ook wordt na het tekenen van de koop-/

door Van der Steeg Ontwikkelen & Bouwen

aannemingsovereenkomst het waarborg-

te Genemuiden (hierna te noemen: de

certificaat bij Woningborg aangevraagd.

Dit bouwplan is een initiatief van

materiaalkostenstijging;
rium en kosten van overige adviseurs;
■ makelaarscourtage en overige

contractpartij waarmee u de koop-/

BEDENKTIJD

aannemingsovereenkomst sluit en zal de

Gedurende de bedenktijd kunt u zonder

kopersbegeleiding verzorgen. Die bestaat

opgaaf van redenen en zonder verdere

onder andere uit afhandeling van meer-

consequenties de overeenkomst ontbin-

en minderwerk en informatieverstrekking

den. De bedenktijd van één kalenderweek

omtrent de bouw. De bouwer zal de

gaat in, één dag nadat de door beide

termijnen bij u in rekening brengen. De

partijen getekende overeenkomst aan

eigendomsoverdrachten en afhandeling

u ter hand is gesteld.

OPSCHORTENDE VOORWAARDEN

IJsseloevers Notarissen te Genemuiden.

In de koop-/aannemingsovereenkomst
wordt meestal een aantal opschortende

vervallen zijn vóór de notariële levering

krijgt (deze kosten zijn voor uw rekening).

ERFDIENSTBAARHEDEN

dracht worden verrekend. Dit geldt ook

Soms maakt een bouwplan het nodig om

Op de woningen in dit bouwplan is

voor de eventuele rente over de vervallen

erfdienstbaarheden te vestigen. In dat

de Woningborg Garantie- en waarborg-

termijnen. De notaris zal deze bedragen

geval zal de notaris deze erfdienstbaar-

regeling 2016 van toepassing. Wat

■ kadastrale uitmeting;

vermelden op de afrekening die u vooraf

heden in de akte van levering opnemen.

betekent dit voor u als koper? Dat

■ bouwvergunning;

ter controle ontvangt. Voor termijnen die

Dit geldt tevens voor eventueel nader op

kan als volgt kort worden samengevat.

■ aansluitkosten elektriciteit, water

vervallen na de notariële levering dient

te leggen c.q. vast te stellen bepalingen/

De Woningborg Garantie- en waarborg-

u zelf voor betaling te zorgen, eventueel

bedingen (u kunt hierbij bijvoorbeeld

regeling beschermt kopers van nieuwe

ten behoeve van de leveringsakte;
■ gemeentelijke leges
(incl. bouwvergunning);

en riolering;

en nog niet door u zijn betaald, zullen

vanuit uw bouwdepot. Het door u gekozen

denken aan de verplichting om gevels,

woningen tegen de risico’s van een

voor media en communicatie;

meer- en minderwerk zal conform de

omheiningen van de percelen en achter-

eventueel faillissement van de bouwonder-

■ verzekeringskosten gedurende

geldende Woningborg-regeling door

paden conform een bepaalde norm te

neming tijdens de bouw en bouwkundige

de bouwer aan u gefactureerd worden.

onderhouden en in stand te houden).

gebreken na oplevering. Het certificaat

FINANCIERING

onder de naam Woningborg-certificaat.
inschrijven bij Woningborg,

■ aansluitmogelijkheden in de meterkast

zijn ondergebracht bij de projectnotaris:

gevolgen van het kopen van een woning.

door de notaris bij de eigendomsover-

■ notarishonorarium en kadastrale kosten

van de overige juridische onderdelen

u nader informeren over de fiscale

tot de financiering die u van de geldgever

WONINGBORG GARANTIEEN WAARBORGREGELING

verkoopkosten;

bouwer). De bouwer is voor u dan ook

(eventuele) hypotheekakte met betrekking
Grondkosten en bouwtermijnen die

■ architecten- en constructeurshonora-

de bouw;

wordt uitgegeven door Woningborg N.V.

KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST

voorwaarden opgenomen die gekoppeld

■ Woningborg-certificaat;

zijn aan een opschortingsdatum. Dat is

■ B.T.W. (momenteel 21%, eventuele

Indien u besluit een woning te kopen,

de datum waarop de bouwer verwacht

wijzigingen worden conform wettelijke

Meestal is voor het bekostigen van

BELASTING- EN
FINANCIËLE ASPECTEN

sluit u met de bouwer een koop-/

dat aan de voorwaarden is voldaan om

voorschriften doorberekend).

een woning het aangaan van een

Als u een woning koopt heeft dit gevolgen

16
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Voordat een bouwonderneming zich kan

dige producten of leveranciers. Deze

wordt een globale opleveringsdatum

en waarborgregeling. Daarnaast worden

ARTIST IMPRESSION
EN TEKENINGEN

wijzigingen geven partijen geen recht tot

aangegeven. Tijdens de bouwfase zal

kwaamheid en deskundigheid. Bij ieder

in uw koop-/aannemingsovereenkomst

De in de verkoopbrochure opgenomen

verrekening van kosten. De wijzigingen

de bouwer een steeds gedetailleerder

bouwplan worden de tekeningen en

en in de Woningborg Garantie- en

perspectieftekening is een artist

zullen echter geen afbreuk doen aan de

en nauwkeuriger prognose afgeven.

technische omschrijving getoetst aan het

waarborgregeling een aantal aspecten

impression (ruw vertaald: ‘indruk van

waarde, kwaliteit, uiterlijk, aanzien en

Aan deze prognose kunt u geen

Bouwbesluit. Ook wordt de concept (koop-

genoemd die van de garantie zijn uitge-

de kunstenaar’). De artist impression is

bruikbaarheid van uw woning. Uiteraard

rechten ontlenen.

/)aannemingsovereenkomst beoordeeld

sloten. Ongeacht wat in de technische

gemaakt om u een indruk te geven van

zult u over deze noodzakelijke wijzigingen

op een goede balans in de rechtsverhou-

omschrijving en tekeningen is bepaald,

de woning die u overweegt te kopen. Er

tijdig worden geïnformeerd.

ding tussen koper en bouwonderneming.

gelden onverkort de door Woningborg

kunnen verschillen tussen deze impressie

gehanteerde en voorgeschreven regelin-

en het daadwerkelijke resultaat ontstaan.

Als u een huis met Woningborg-

gen, reglementen en standaardvoorwaar-

garantie koopt, betekent dit voor

toetst Woningborg de bouwonderneming

niet onder de Woningborg Garantie-

op financieel gebied, technische vakbe-

■ onderhoud en gebruik van
verwarmingsinstallatie;
■ materialenoverzicht.

ONDERHOUDSPERIODE
MET GARANTIE
Gedurende zes maanden, gerekend vanaf

VERZEKERINGEN

de datum van oplevering, kunt u de bou-

Vanaf de start van de bouw tot de

wer schriftelijk mededelen dat er nieuwe

MEER- EN MINDERWERK

oplevering is uw woning verzekerd door

tekortkomingen zijn ontstaan, die niet het

Aan de artist impression kunnen,

De eventuele standaardopties zijn in de

de bouwer middels een zogenaamde

gevolg zijn van verkeerd gebruik of het

den. In het geval enige bepaling in de

ondanks alle nauwkeurigheid die we

standaard meer- en minderwerklijst van

CAR-verzekering (Construction All-Risk).

‘werken’ van materialen. Voorbeelden van

u o.a. het volgende:

technische omschrijving en tekeningen

nagestreefd hebben, dan ook geen

de bouwer aangegeven. Deze lijst zal in

Vanaf de opleveringsdatum dient u de

het ‘werken’ van materialen zijn dat er

■ gaat uw bouwonderneming tijdens de

daarmee onverenigbaar mocht zijn c.q.

rechten worden ontleend.

een vroegtijdig stadium door de make-

woning zelf te verzekeren.

bij stukadoorswerk in de hoeken krimp-

bouw failliet, dan zorgt Woningborg

nadeliger mocht zijn voor de verkrijgers,

voor afbouw van uw woning. Is afbouw

prevaleren steeds de bovengenoemde

De op de gemeubileerde plattegronden

standaardopties moeten naast de koop-/

om wat voor reden dan ook onmoge-

bepalingen van Woningborg.

en tekeningen aangegeven huishoudelijke

laar aan u worden overhandigd. Deze

scheurtjes kunnen ontstaan en deuren
kunnen gaan klemmen, omdat hout moet

aannemingsovereenkomst afzonderlijk

OPLEVERING /
SLEUTELOVERHANDIGING

apparatuur, meubilair e.d. dienen alleen

overeengekomen worden. De kosten

Ongeveer twee weken voordat uw woning

en vochtigheidsgraad. Deze kleine dingen

Kortom: het kopen van een woning met

om een indruk te geven van de beschik-

hiervan maken geen deel uit van de

gereed is, krijgt u van de bouwer een

kunnen nooit worden voorkomen. Nadat

toepassing van de Woningborg Garantie-

bare ruimte en behoren uiteraard niet

koop-/aanneemsom. Wat uitgevoerd kan

uitnodiging voor de definitieve opleve-

alle tekortkomingen, waarvan schriftelijk

kwaliteit van de woning tot 6 jaar en 3

en waarborgregeling biedt de koper meer

tot de leveringen. Alle op tekening

worden wordt uiteraard sterk bepaald

ring. De oplevering en inspectie vinden

melding is gemaakt en die als zodanig

maanden na oplevering. Bij bepaalde

zekerheid! Van der Steeg Ontwikkelen &

aangegeven en in de verkoopbrochure

door de stand van de bouwwerkzaam-

als volgt plaats:

door beide partijen zijn erkend, zijn

ernstige gebreken zelfs tot 10 jaar en

Bouwen is ingeschreven bij Woningborg

omschreven maten zijn ‘circa’ maten.

heden. Individuele verzoeken proberen

■ gezamenlijk met afgevaardigde(n) van

verholpen, wordt de bouwer geacht aan

3 maanden. Woningborg waarborgt

onder nummer W-03561.

Tijdens de bouw kunnen zich noodzake-

we zo goed mogelijk te honoreren. We

de bouwer inspecteert u, eventueel

haar verplichtingen te hebben voldaan.

de garantieverplichting van de bouw-

lijke aanpassingen voordoen die leiden

moeten er namelijk voor zorgen dat uw

samen met een door u ingeschakelde

onderneming, anders gezegd als de

tot maataanpassing. De op tekening

woning bij oplevering voldoet aan alle

deskundige (bijv. van Vereniging Eigen

TOT SLOT

bouwonderneming niet meer kan of

aangegeven plaatsen van schakelaars,

eisen van het Bouwbesluit, de nuts-

Huis) uw woning;

Een woning is meer dan een dak boven

wil herstellen dan draagt Woningborg

wandcontactdozen, enz. zijn indicatief,

bedrijven en de garantiebepalingen

hier zorg voor.

de juiste plaats wordt tijdens het bouw-

van Woningborg. Voor dit project wordt

heden of onvolkomenheden worden

is voor veel mensen de belangrijkste uit-

proces bepaald. Wij adviseren u daarom

door de bouwer de kopersbegeleiding

genoteerd op een ‘proces-verbaal van

gave van hun leven. Een beslissing waar-

deze maten niet te gebruiken voor het

ingezet om u na aankoop van de woning

oplevering’, welke door beide partijen

bij u niet over één nacht ijs wilt gaan. Wij

bestellen van stoffering, meubels, enz.

verder te begeleiden en te informeren.

wordt ondertekend;

kunnen ons voorstellen dat er ook na het

lijk, dan verstrekt Woningborg u een
financiële schadeloosstelling.
■ de bouwonderneming garandeert de

■ bouwondernemingen, die bij Woning-

Woningborg N.V.

borg zijn ingeschreven, zijn verplicht
om een model (koop-/)aannemings-

Postbus 805

overeenkomst met bijbehorende

2800 AV GOUDA

algemene voorwaarden en toelichting

T. 0182 – 58 00 04

te gebruiken. Het modelcontract vormt
de contractuele basis voor de rechts-

■ eventueel nog uit te voeren werkzaam-
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in bij het leggen van de ruwe begane
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www.bvmakelaars.nl
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www.vandersteeg.nl

Disclaimer
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.

