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Heerlijk wonen
in het dorpse Molenbeek
Molenbeek ligt tussen eeuwenoude landweggetjes.
Hier ervaar je het boerenleven en geniet je van de
gemoedelijke dorpse sfeer.
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Nunspeet heeft
het helemaal
Wonen in Molenbeek is wonen op de grens van rust en levendigheid.
De wijk is groen, ruim opgezet en door het gebruik van natuurlijke
materialen straalt de wijk rust uit. Toch sta je binnen een kleine 10
minuten fietsen midden in het levendige centrum van Nunspeet. Op
je vrije zaterdagmiddag een frisse neus halen? Vanuit Molenbeek ben
je zo in het bos, op de heide, de zandverstuivingen van de Veluwe of
in het open weidelandschap bij de Randmeren. Al het moois in één
keer bewonderen? Beklim dan de uitkijktoren. Van het uitzicht krijg je
nooit genoeg.

Wonen in Nunspeet
In het hart van de Veluwe, op de grens van de weide van de Randmeren en uitgestrekte bossen ligt Nunspeet. In het centrum vind je
veel verschillende winkels en overige voorzieningen. Nunspeet kent
daarnaast een sterk groeiend bedrijfsleven en jaarlijks worden verschillende evenementen georganiseerd. Kortom: een zeer veelzijdig
dorp met circa 21.000 inwoners.
Als je van de natuur houdt is Nunspeet ideaal. De gemeente kent verschillende plekken
om wild te spotten en is de perfecte uitvalsbasis voor een wandel- of fietstocht langs
het Veluwemeer.
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Maar ook de cultuurliefhebber kan in Nunspeet het hart ophalen. Van heinde en ver
komen kunstenaars al een eeuw lang naar het dorp om het prachtige landschap en
boerenleven vast te leggen. Meerdere generaties kunstschilders woonden en werkten
in Nunspeet, hun schilderijen vind je terug in het Noord Veluws Museum. Nog steeds
is het dorp zeer kunstrijk. Zo vind je op verschillende plekken kunstwerken zoals De
Nunspeetse keiler op het Stationsplein en lees je her en der op gevels muurgedichten.
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Een ruime groene wijk
Een ruime, groene nieuwbouwwijk met een dorps karakter in een
karakteristieke, kindvriendelijke omgeving. Dat is Molenbeek. De
ruim opgezette nieuwbouwwijk bevindt zich aan de noordoostkant
van Nunspeet en is ontworpen door Lodewijk Baljon Landschapsarchitecten.

Wonen op de grens van rust en levendigheid
Wonen in Molenbeek is wonen op de grens van rust en levendigheid. Door
de ruime opzet en het gebruik van natuurlijke materialen straalt de wijk rust
uit. Toch sta je binnen een kleine 10 minuten fietsen midden in het levendige
centrum van Nunspeet.
Kindvriendelijk
Ook aan de kleintjes is gedacht, in de rustige hofjes is het heerlijk buitenspelen.
Door de wijk heen zijn daarnaast verschillende speeltoestellen geplaatst
waar de kinderen naar hartelust kunnen klimmen, klauteren en glijden.
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“Een woning moet
voelen als een maatpak”

Architect
Jules van der Linden

Het creëren van gebieden en gebouwen waar mensen zich echt thuis
voelen. Dat is het motto van architect Jules van der Linden. Met trots
zet hij z’n handtekening onder fase 3 van plan Molenbeek, waarin
visie, verleiding en verbeelding samenkomen.

kaders vormgegeven, die de voornaamheid van deze kopgevels benadrukken.
Bewoners en bezoekers parkeren aan de achterzijde, waardoor de woningen dus
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“Architectuur is een zorgvuldig afgewogen samenspel tussen ruimte, geborgenheid,

eigenlijk twee entreegevels hebben. Om die reden hebben we deze woningen met

identiteit en sfeer enerzijds en aspecten als bestemmingsplan, bouwregelgeving,

twee voorgevels ontworpen, en zijn de bergingen en garages als eenheid ontworpen

locatie, kwaliteit, wensen en eisen anderzijds. Samen met onze opdrachtgevers en de

en uniform gematerialiseerd.”

gebruikers streven we in een open en pro-actief ontwerpproces naar een optimaal
resultaat. In dit resultaatgerichte proces realiseren we telkens weer een fantastische

“De blokken O, Q, R, S zijn gevarieerd en per woning vormgegeven. We hebben bewust

wijk, woning of gebouw, dat voor de bewoners en gebruikers voelt als een maatpak,

gekozen voor dwars- en langskappen en enkele opgetilde daken. Er is, om en om,

dat tot in lengte van jaren past.”

roodbruin genuanceerd metselwerk toegepast en bij enkele woningen hebben we
gekozen voor gevelmateriaal in houtlook. Op beeldbepalende plekken hebben we

“Afwisseling, individuele expressie, geborgenheid en onderlinge samenhang zijn

garages met een pannenkap ontworpen. Op die manier creëren we een afwisselend

belangrijke thema’s in de architectuur en beeldkwaliteit van ons ontwerp voor

dakenlandschap. Door allerlei architectonische variaties is ogenschijnlijk bijna geen

Molenbeek fase 3. De wens was helder: woningen met een dorps en informeel

woning hetzelfde. Elke woning heeft zijn eigen identiteit, kwaliteit en uitstraling, wat

karakter in een landelijke sfeer. Geen lange blokken rijtjeswoningen, maar 2-, 3-, 4-

de knusse en dorpse sfeer versterkt.”

en 5-kappers. Met korte rijtjes hebben we uiteindelijk zelfs meer kopwoningen dan
tussenwoningen weten te realiseren in ons plangebied.”

“De blokken L, M, N zijn ‘familie’ van de blokken O, Q, R, S. Ook deze woningen hebben
we met kop, romp en staart ontworpen. Eveneens hebben we hier gekozen voor een

“Door te kiezen voor verschillende tinten metselwerk, raamindelingen, kleurstellingen,

grote variatie per woning met dwars- en langskappen, verlaagde goten, plaatselijk

langs- en dwarskappen, opgetilde daken en gevelfragmenten in een houtlook

dakpannen als gevelbekleding, om en om bruingrijs metselwerk en op beeldbepalende

versterken we de identiteit en herkenbaarheid van iedere woning. Door de opdracht

plekken een garage met pannendak. Bij deze woningen hebben we roedes in de

voor 40 woningen op te delen in 3 deelplannen, heeft ieder deelplan zijn eigen

ramen toegepast en is de achtergevel afwijkend van de blokken O, Q, R, S.”

benadering en architectonische expressie, maar wel met voldoende onderlinge
samenhang.”

“Met erg veel plezier en inzet hebben we gewerkt aan het ontwerp voor deze 40
woningen, met als doel dat de toekomstige bewoners hier tot in lengte van jaren met

“De twee blokken K liggen in het entreegebied van Molenbeek en zijn robuust

veel woongenot zullen wonen.”

vormgegeven in twee woonblokjes met een kop, romp en staart, een verspringende
gootlijn en genuanceerd metselwerk, waarbij de tussenwoningen op de verdiepingen

Jules van der Linden

in een houtlook zijn gematerialiseerd. De ramen in de kopgevels zijn met markante

Architect
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Zwolle

Lelystad

Situatie

Nunspeet

Almere

2 ONDER 1 KAP WONINGEN &
HOEK- EN TUSSENWONINGEN FASE 3

N310
Molenbeek

2 ONDER 1 KAP WONINGEN

Amersfoort

BOUWNUMMER: 111, 112

HOEKWONINGEN VRIJE SECTOR
ZIJENTREE
BOUWNUMMER ZONDER GARAGE: 129, 140 - GESPIEGELD: 141
BOUWNUMMER MET GARAGE: 113, 120, 133 - GESPIEGELD: 119, 130, 134, 138
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Nunspeet
N310

HOEKWONINGEN VRIJE SECTOR
VOORENTREE
BOUWNUMMER ZONDER GARAGE: 143
BOUWNUMMER MET GARAGE: 106, 110, 115, 124, 125 - GESPIEGELD: 104, 107, 116, 137

Centrum

N310

TUSSENWONINGEN VRIJE SECTOR
BOUWNUMMER: 114, 127, 132, 136
GESPIEGELD: 126, 128, 131, 135, 139, 142

TUSSENWONINGEN SOCIAAL
BOUWNUMMER: 105, 108, 117, 121, 123
GESPIEGELD: 109, 118, 122
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2 ONDER 1 KAP WONING
BOUWNUMMER: 111

2 ONDER 1 KAP WONING
BOUWNUMMER: 111

111

110

109

108

107

106

105

104

< 6170 >

112

123

122

121

126

127

128

120

119

118

117

116

115

114

113
< 3320 >

124

125

129

130

131

132

133

134

135

136

137
< 3300 >

16

17
< 2130 >

140

141

142

143

< 5700 >

< 3700 >

< 3215 >

< 5130 >

139

< 9700 >

138

DISCLAIMER

De plattegronden zijn indicatief en
de maatvoering betreft circa maten.
Hieraan kunnen derhalve geen rechten
worden ontleend.

BEGANE GROND

SCHAAL 1:50

2 ONDER 1 KAP WONING
BOUWNUMMER: 111

< 4100 >

< 3000 >

< 5700 >

1500+vlr

2600+vlr

18

19

< 2130 >
nok

< 6325 >

< 2610 >

< 5700 >

2600+vlr
< 3370 >

< 2260 >

1e VERDIEPING

< 3890 >

< 3890 >

1500+vlr

SCHAAL 1:50

ZOLDER

SCHAAL 1:50

20
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INTERIEUR 2 ONDER 1 KAP WONING
BOUWNUMMER: 111
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2 ONDER 1 KAP WONING
BOUWNUMMER: 112

2 ONDER 1 KAP WONING
BOUWNUMMER: 112

123

122

121

126

127

128

120

110

119

109

108

118

107

117

106

105

104

116

115

114

113

< 3320 >

124

111

< 6170 >

112

129

130

131

132

133

134

135

136

137

< 3300 >

24

< 2130 >

140

141

142

143

< 3215 >
< 5130 >

139

< 5700 >
< 3700 >

138

< 9700 >

125

DISCLAIMER

De plattegronden zijn indicatief en
de maatvoering betreft circa maten.
Hieraan kunnen derhalve geen rechten
worden ontleend.

BEGANE GROND

SCHAAL 1:50
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2 ONDER 1 KAP WONING

1500+vlr

2600+vlr

nok

2600+vlr

1500+vlr

BOUWNUMMER: 112

< 4100 >

< 3000 >

< 5700 >

1500+vlr

2600+vlr

26

27

< 9700 >

< 2610 >

< 6325 >

nok

< 2130 >

2600+vlr
< 2260 >

< 3370 >

1e VERDIEPING

< 3890 >

< 3890 >

1500+vlr

< 3746 >

SCHAAL 1:50

ZOLDER

SCHAAL 1:50
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INTERIEUR 2 ONDER 1 KAP WONING

30

31

HOEKWONINGEN VRIJE SECTOR ZIJENTREE
BOUWNUMMER ZONDER GARAGE: 129, 140 - GESPIEGELD: 141
BOUWNUMMER MET GARAGE: 113, 120, 133 - GESPIEGELD: 119, 130, 134, 138

HOEKWONINGEN VRIJE SECTOR ZIJENTREE
BOUWNUMMER ZONDER GARAGE: 129, 140 - GESPIEGELD: 141
BOUWNUMMER MET GARAGE: 113, 120, 133 - GESPIEGELD: 119, 130, 134, 138

112

124

123

122

121

111

120

110

119

109

108

118

107

117

106

105

104

116

115

114

113

128

129

130

131

132

133

134

135

136

< 3330 >

127

137

32

138

139

140

141

142

143

33
< 2870 >

< 4330 >

< 5470 >

126

< 8 600 >

125

< 6170 >

< 5400 >

Bouwnummer 129, 140, 141 hebben
geen aangemetselde berging maar
een houten berging in de achtertuin.

< 2760 >

DISCLAIMER

De plattegronden zijn indicatief en
de maatvoering betreft circa maten.
Hieraan kunnen derhalve geen rechten
worden ontleend.

BEGANE GROND

SCHAAL 1:50

HOEKWONINGEN VRIJE SECTOR ZIJENTREE
BOUWNUMMER ZONDER GARAGE: 129, 140 - GESPIEGELD: 141
BOUWNUMMER MET GARAGE: 113, 120, 133 - GESPIEGELD: 119, 130, 134, 138

< 2100 >

< 3330 >

< 5400 >

2600+vlr

< 48 60 >

nok

35

2600+vlr

< 3230 >

1e VERDIEPING

1500+vlr
< 2070 >

< 2030 >

< 3680 >

34

1500+vlr

< 5225 >

< 3235 >

SCHAAL 1:50

ZOLDER

SCHAAL 1:50

36

37

HOEKWONINGEN VRIJE SECTOR VOORENTREE
BOUWNUMMER ZONDER GARAGE: 143
BOUWNUMMER MET GARAGE: 106, 110, 115, 124, 125 - GESPIEGELD: 104, 107, 116, 137

HOEKWONINGEN VRIJE SECTOR VOORENTREE
BOUWNUMMER ZONDER GARAGE: 143
BOUWNUMMER MET GARAGE: 106, 110, 115, 124, 125 - GESPIEGELD: 104, 107, 116, 137

125

123

122

121

126

127

128

120

129

110

119

130

109

108

118

131

107

117

132

106

105

104

116

115

133

134

135

114

136

113

< 5400 >

< 6170 >

124

111

< 3330 >

112

137

39

138

139

140

141

142

< 8 600 >

38

< 4330 >

143

< 2870 >

Bouwnummer 104, 106, 107, 110
hebben geen aangemetselde berging
maar een grote houten berging aan
de achterzijde van het perceel.

< 2760 >

Bouwnummer 143 heeft geen
aangemetselde berging maar een
houten berging in de achtertuin.

DISCLAIMER

De plattegronden zijn indicatief en
de maatvoering betreft circa maten.
Hieraan kunnen derhalve geen rechten
worden ontleend.

BEGANE GROND

SCHAAL 1:50

HOEKWONINGEN VRIJE SECTOR VOORENTREE

2600+vlr

nok

2600+vlr

BOUWNUMMER ZONDER GARAGE: 143
BOUWNUMMER MET GARAGE: 106, 110, 115, 124, 125 - GESPIEGELD: 104, 107, 116, 137

< 3230 >

< 2100 >

< 3330 >

1500+vlr

< 48 60 >

2600+vlr

41

nok

< 8 600 >

40

< 4338 >

2600+vlr

< 2030 >

< 2070 >

1e VERDIEPING

< 3680 >

1500+vlr

< 3168 >
< 3230 >

SCHAAL 1:50

ZOLDER

SCHAAL 1:50

42

43

TUSSENWONINGEN VRIJE SECTOR
BOUWNUMMER: 114, 127, 132, 136 - GESPIEGELD: 126, 128, 131, 135, 139, 142

TUSSENWONINGEN VRIJE SECTOR
BOUWNUMMER: 114, 127, 132, 136 - GESPIEGELD: 126, 128, 131, 135, 139, 142

112

111

110

109

108

107

106

105

104

< 5400 >

123

122

121

126

127

128

120

119

118

117

116

115

114

113

129

130

131

132

133

134

135

136

137

< 8 600 >

125

< 4330 >

< 5470 >

< 3330 >

124

44

45

138

139

140

141

142

143

< 2760 >

DISCLAIMER

De plattegronden zijn indicatief en
de maatvoering betreft circa maten.
Hieraan kunnen derhalve geen rechten
worden ontleend.

BEGANE GROND

SCHAAL 1:50

TUSSENWONINGEN VRIJE SECTOR
BOUWNUMMER: 114, 127, 132, 136 - GESPIEGELD: 126, 128, 131, 135, 139, 142

< 2100 >

< 3330 >

< 3230 >

1500+vlr

< 5400 >

< 48 60 >

< 5225 >

2600+vlr

46

47

nok

2600+vlr

< 3230 >

< 2070 >

< 2030 >

< 3670 >

1500+vlr

Standaard één dakraam op dakvlak zonder pv panelen

1e VERDIEPING

SCHAAL 1:50

ZOLDER

SCHAAL 1:50

48

49

TUSSENWONINGEN SOCIAAL
BOUWNUMMER: 109, 118, 122 - GESPIEGELD: 105, 108, 117, 121, 123

TUSSENWONINGEN SOCIAAL
BOUWNUMMER: 109, 118, 122 - GESPIEGELD: 105, 108, 117, 121, 123

112

111

110

109

108

107

106

105

104

< 4800 >

123

122

121

126

127

128

120

119

118

117

116

115

114

113

129

130

131

132

133

134

135

136

137

< 3730 >

< 5470 >

125

< 8 600 >

< 3330 >

124

50

51

138

139

140

141

142

143

< 2540 >

DISCLAIMER

De plattegronden zijn indicatief en
de maatvoering betreft circa maten.
Hieraan kunnen derhalve geen rechten
worden ontleend.

BEGANE GROND

SCHAAL 1:50

TUSSENWONINGEN SOCIAAL
BOUWNUMMER: 109, 118, 122 - GESPIEGELD: 105, 108, 117, 121, 123

< 4030 >

< 4800 >

< 4800 >

< 3330 >

1500+vlr

nok

< 5225 >

2600+vlr

52

53

< 4500 >

2600+vlr

1500+vlr

< 2030 >

< 2070 >

< 2630 >

Standaard één dakraam op dakvlak zonder pv panelen

1e VERDIEPING

SCHAAL 1:50

ZOLDER

SCHAAL 1:50
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55

INTERIEUR TUSSENWONINGEN SOCIAAL

Meer ruimte nodig?
2.4 m
1.2 m
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UITBOUW
BEGANE GROND
1.2 METER

UITBOUW
BEGANE GROND
2.4 METER

Wil je graag een extra grote woonkamer? Kijk op de plattegrond
hierboven en kies wat bij jou past: een verlenging van 1.2 m of
toch 2.4 m? Of misschien liever een dakkapel of dakraam op zolder?
Bespreek met de kopersbegeleider jouw woonwensen en maak je
huis tot je eigen thuis!
De in deze plattegronden getekende uitbouw is indicatief en de maatvoering betreft circa maten.
Hieraan kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

De voordelen
		 van nieuwbouw

COMFORT, jouw woning is optimaal geïsoleerd tegen kou, hitte en
geluid. En dat geeft een comfortabel gevoel.

DUURZAAMHEID, jouw woning is geïsoleerd met hoogwaardige
materialen en wordt duurzaam verwarmd waardoor de CO2-uitstoot
veel lager is dan bij een bestaande woning.
BESPARING, jouw woning is goed geïsoleerd en daardoor bespaar je
aanzienlijk op je energierekening.
FLEXIBILITEIT, je kunt jouw woning geheel naar eigen inzicht aankleden
en wijzigen. Een badkamer en keuken kun je naar eigen wens inrichten
en tevens zijn indelingsvarianten mogelijk.
58

VOORDEEL, je betaalt namelijk geen overdrachtskosten, makelaarskosten, taxatiekosten en kosten voor de transportakte.
VEILIGHEID, het moderne hang- en sluitwerk zorgen ervoor dat de
kans op inbraak kleiner is.
GEMAK, alles aan jouw woning is nieuw, zo heb je de eerste jaren geen
of nauwelijks onderhoud.
RUIMTE, jouw woning voldoet aan de eisen van het bouwbesluit.
Plafonds en deuren zijn hoger, ruimten voldoen aan minimale
afmetingen en de trappen zijn minder steil.
EEN WAARDEVASTE TOEKOMST, ook in deze tijd is een nieuwbouwhuis
een goede investering waarbij op lange termijn meestal de waarde
toeneemt.
KOPERSBEGELEIDING, je wordt begeleid in het maken van de juiste
keuzes in opties en afwerking en bij oplevering is alles aanwezig.
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Kleur- en materiaalstaat
ONDERDEEL

MATERIAAL

KLEUR

Metselwerk opgaand werk

baksteen, wildverband

wisselt per bouwnummer/blok (zie
blokaanzichten): rood gesinterd, rood/bruin
genuanceerd en keimsteen wit (RAL 9001)

Voegwerk (terugliggend)

mortel

antraciet

Raamdorpels

keramisch

antraciet

Gevellateien

staal

bijpassend aan kleur van het metsel-of
keimwerk

Daktrim plat dak

aluminium

geanodiseerd (naturel)

Kozijnen

hardhout

RAL 9010

Onderdorpel kozijn op maaiveld

DTS (kunststof)

zwart

Draaidelen ramen voorgevel

hardhout

olijfbruin (RAL 8008)/Verkeersgrijs (RAL 7043)

Draaidelen deuren voorgevel

hardhout

olijfbruin (RAL 8008)/Verkeersgrijs (RAL 7043)

Overige draaidelen

hardhout

wit (RAL 9010)

Ventilatieroosters

aluminium

geanodiseerd (naturel)

Luifel voordeur

aluminium

wit (RAL 9010)

Dakgoot/dakoverstek

Multiplex

wit (RAL 9010)

Mastgoot

zink

in de kleur van het materiaal

Hemelwaterafvoer

zink

in de kleur van het materiaal

Dakpannen

keramische pan

Leikleur en donkerzwart

Buitenwerk:

Dakdoorvoer
Houten bekleding bergingen (m.u.v. 104 tm 110)

zwart
fijnbezaagd halfhout, rabatdelen hout

bruin

berging bouwnummers 104 t/m 110

kunstof

wit

Kozijnen (inclusief deur) bergingen

hardhout

n.t.b.

Gevelbekleding woning +

Binnenwerk:
Binnenzijde buitenkozijnen, ramen,
deuren en rekjes boven kozijnen
Trapbomen, traphekken en aftimmeringen

als hierboven voor het buitenwerk
omschreven (in de kleur van de
buitenzijde)
wit (RAL 9010)

Sanitair
De woningen in Molenbeek worden opgeleverd
inclusief een keurig afgewerkte badkamer en
toilet. De badkamer biedt alles wat je nodig
hebt. Zo beschik je over een douche, toilet
(m.u.v. de sociale koopwoningen) en wastafel
en worden de wanden en vloeren voorzien van
moderne tegels. Daarmee is jouw badkamer
mooi en eigentijds.
De sociale koopwoningen worden standaard opgeleverd
met een toilet op de begane grond. De overige type
62

woningen beschikken over een toilet op de begane grond
en eerste verdieping.
Het is het kleinste kamertje in huis, maar dat betekent
natuurlijk niet dat deze ruimte geen aandacht verdient.
Het hangende toilet en fonteintje van Villeroy en Boch
geven het toilet een eigentijds karakter.
Het toegepaste sanitair is van het merk Villeroy en Boch.
Aanvullende eigen wensen zijn prima invulbaar in
samenspraak met onze projectshowroom Arvero in
Duiven (www.arvero.nl).
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De kleine
lettertjes groot
Deze brochure is nauwkeurig en met zorg
samengesteld aan de hand van de gegevens
en tekeningen, zoals die zijn verstrekt door
gemeentelijke diensten, nutsbedrijven, de
architect,

de

constructeur

en

overige

adviseurs van dit plan. Deze brochure is geen
contractstuk waaraan je rechten kuntontlenen.
Er is geprobeerd je een goede en betrouwbare
algemene indruk te geven van de plannen voor plan
Molenbeek. Er moet echter op worden gewezen dat
het om een globale samenvatting gaat. De voor het
afsluiten van de koop- en aannemingsovereenkomst
geldende informatie is opgenomen in de bij de notaris
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gedeponeerde

depotakte.

Bovendien

moet

een

voorbehoud gemaakt worden voor wijzigingen die
voortvloeien uit de eisen van de overheid en nutsbedrijven.
Indien

wij

omschreven

genoodzaakt

zijn

materialen

verwerken,

te

andere

dan

de

bijvoorbeeld

omdat de oorspronkelijke materialen niet of niet
tijdig leverbaar zijn, zijn wij gerechtigd tijdens de (af)
bouw wijzigingen in het plan aan te brengen, mits
deze geen afbreuk doen aan de waarde, de kwaliteit,
het uiterlijk aanzien en de bruikbaarheid van de
woning. Als koper zul je hierover geïnformeerd worden.
Er zal echter geen recht op verrekening ontstaan.
Indien de tekeningen in deze brochure verschillen van
de beschrijving, geldt de beschrijving als bindend. Daar
waar op de tekeningen meubilair, stoffering, tuininrichting
en ander roerende goederen zijn ingetekend dienen die
alleen om een goede indruk te krijgen van de ruimte
en indelingsmogelijkheden. De goederen zijn niet in de
koop- of aanneemsom inbegrepen. De aangegeven
maten op de tekeningen zijn zogenaamde ‘circa maten’
en zijn onder voorbehoud van wijzigingen.
Amersfoort
Ontwikkelingscombinatie Molenbeek VOF
Ontwikkelingscombinatie Molenbeek VOF
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Woningborggarantie

De woningen worden gebouwd met een
garantie-certificaat van Woningborg.

Zo ben je verzekerd van de kwaliteit en de afbouw van de
woning. Door de garantie regeling van Woningborg ben je
ook na de oplevering van je huis verzekerd van kwaliteit:
garantie op materialen en bemiddeling indien je er met de
aannemer niet uit zou komen. Genieten van je nieuwe huis en
zeker weten dat alles goed geregeld is.
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Klantgericht
Bouwen

Lithos bouw & ontwikkeling is
aangesloten bij de Stichting
Klantgericht Bouwen.
Zij meten de prestaties van aannemers
door

middel

van

enquêtes

bij

de

bewoners van de opgeleverde huizen.
Kijk eens op bouwnu.nl en lees hoe de
klanten van Lithos hen beoordelen.

Duurzaam en
comfortabel wonen
in Molenbeek
Nieuwbouwwoningen zijn de manier om bij te dragen aan bewust en
toekomstgericht leven. En dat is in Molenbeek niet anders.
Duurzaam wonen betekent zo min mogelijk vervuiling en een zo laag mogelijk
energieverbruik. De woningen in Molenbeek zijn goed geïsoleerd dus dat zit wel goed.
Koken doe je op inductie of een elektrische kookplaat. Zo draagt jouw woning in
Molenbeek bij aan het verminderen van verbruik van fossiele brandstof.
Op de begane grond geniet je van comfortabele, duurzame vloerverwarming. Stel je
eens voor, op je blote voeten naar de keuken voor een kop koffie, languit op je warme
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vloer liggen spelen met de kinderen: heerlijk wonen! Ook in je slaap- of werkkamer op
een van de verdiepingen is het heerlijk toeven. Deze ruimtes worden verwarmd met
radiatoren dus ook hier is het fijn rusten, spelen of werken.
Voor de bereiding van warmte en warm tapwater is de woning voorzien van een luchtwater warmtepomp. Het systeem zal door middel van een buitenunit energie (warmte)
uit de buitenlucht onttrekken. Deze energie wordt gebruikt om warm water voor de
keuken en de douche te maken en om de woning te verwarmen.
De extra benodigde energie (elektra) wordt deels opgewekt door zonnepanelen,
welke op de woning worden aangebracht. Het overige deel komt van het elektriciteit
netwerk.
Kortom: met de aankoop van jouw nieuwe thuis in Molenbeek zet je een stap in de
energietransitie en een schonere wereld.
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VOORWAARDEN GOEDE KOOP
EEN GOEDE KOOP

WANNEER JE MOET GAAN BETALEN

Het kopen van een woning is voor de meeste mensen een

Na ondertekening van de koop- en aannemingsovereenkomst

belangrijke stap in hun leven. Daarom willen we je graag zoveel

wacht je gewoon af tot wij je een factuur sturen, waarop wij de

mogelijk zekerheden verschaffen. Lithos bouw & ontwikkeling

reeds vervallen termijnen in rekening brengen. Er zijn dan een

wil een betrouwbare partner zijn, zowel in het traject naar de

aantal mogelijkheden:

oplevering. Dat is vooral een kwestie van goede afspraken over

1 	als je “eigen geld” hebt betaal je de factuur;

de spelregels en de inzet om die na te leven.

2 	heb je geen eigen geld en is ook de hypotheekakte nog
niet gepasseerd, dan betaal je niet. Je maakt dan gebruik

Hieronder geven we die spelregels globaal weer.

van het recht op uitstel van betaling, zoals dat ook in

Bij de daadwerkelijke aankoop van een woning wordt de exacte

de koop-en aannemingsovereenkomst staat. Over de

en voor de overeenkomst geldende informatie opgenomen in

verschuldigde, maar niet betaalde termijnen wordt de

de bij de notaris gedeponeerde ‘depotakte’. Deze akte omvat

overeengekomen rente berekend, die bij de notariële

de garantieregeling, de gedetailleerde technische omschrijving

eigendomsoverdracht met je wordt verrekend. Telkens

en tekeningen, de meer- en minderwerklijst en de precieze

wanneer de bouw weer zover is gevorderd dat een van

omschrijving van diverse details, zoals het sanitair.

de termijnen is vervallen, ontvang je van ons een verzoek
tot betaling.

EN AANNEMINGSOVEREENKOMST
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Bij de ondertekening van de koop- en
aannemingsovereenkomst ontvang je een tekening van
jouw huis, alsmede een technische omschrijving die beiden
als contractstuk door partijen worden gewaarmerkt en
daarmee onderdeel zijn van de te ondertekenen koop- en
aannemingsovereenkomst. Met het ondertekenen van deze
overeenkomsten verplicht je jezelf tot het betalen van de

EIGENDOMSOVERDRACHT
Deze geschiedt door middel van een zogenaamde
“akte van levering” bij de notaris. In de koop- en
aannemingsovereenkomst wordt de uiterste datum
van transport vermeld, terwijl tevens rekening moet
worden gehouden met de geldigheidsduur van de
hypotheekaanbieding. Op de leveringsdatum worden
in het algemeen twee akten getekend: de akte van
eigendomsoverdracht en de hypotheekakte.

koopprijs, terwijl Zenzo zich verplicht tot levering van de gronden
(conform de koopovereenkomst) en Lithos tot de bouw van het
huis (conform de aannemingsovereenkomst).

BEDENKTIJD
Gedurende één kalenderweek na ondertekening door jou van
de koop-en aannemingsovereenkomst heb je het recht de
koop- en aannemingsovereenkomst te ontbinden. De zeven
dagen bedenktijd gaan in de dag na ondertekening door jou
van de koop- en aannemingsovereenkomst. Wij verzoeken je
een eventuele ontbinding schriftelijk aan ons te melden.

WONINGBORG GARANTIE

EN MINDERWERKEN

De huizen worden gebouwd met een garantie van Woningborg,

Bij al onze huizen worden de verkrijgers in de gelegenheid
gesteld te kiezen uit een ruime mogelijkheid aan alternatieven,
zodat het huis zoveel mogelijk kan worden aangepast aan jouw
persoonlijke wensen. Omtrent deze mogelijke alternatieven zul

aankoop van de woning, als tijdens de realisatie en na de

HET TEKENEN VAN DE KOOP-

MOGELIJKHEDEN VAN MEER-

je uitvoerig worden geïnformeerd door onze kopersbegeleiding.
Het huis dient echter te voldoen aan het bouwbesluit, de eisen
van de nutsbedrijven en overige verordeningen, vergunningen,
ontheffingen en dergelijke beschikkingen. In verband met deze
eisen en de seriematigheid van het project is het weglaten
of verplaatsen van sommige essentiële onderdelen (zoals

De koopsom van de woning is vrij op naam, tenzij uitdrukkelijk
anders vermeld. Niet in de koopsom zijn begrepen:
• alle kosten die verband houden met de financiering van
de woning;
•e
 ventueel de vooruit verschuldig de premie levensverzekering;
• de rente over termijnen die op het tijdstip van ondertekening
van de koop- en aannemings- overeenkomst reeds zijn
vervallen; de premie voor de opstal- en/of risicoverzekering;
de aansluitkosten van telefoon, internet en centrale- antenneinstallatie; meubilair, huishoudelijke apparatuur en losse
kasten; de kosten die voortvloeien uit een eventuele
aanvraag van hypotheekgarantie; eventuele wijzigingen in
het BTW-percentage.

De afbouwgarantie zorgt ervoor dat bij een eventueel
faillissement van de ondernemer tijdens de bouw, het huis toch
wordt afgebouwd en dat zonder meerkosten voor de verkrijger.
Daarnaast wordt door de ondernemer een garantie afgegeven
voor veelal een termijn van 6 jaar. In het geval er zich ernstige
gebreken voordoen geldt een garantietermijn van 10 jaar.
De kwaliteitsgarantie geeft de verkrijger de zekerheid dat de
huizen aan de kwaliteitseisen voldoen en ook na de
toplevering blijven voldoen.

vloeren incl. afwerking, dragende binnenwanden, leiding
en/of leidingkokers, buitengevels, kozijnen, e.d.) niet

KLANTGERICHT BOUWEN

mogelijk, tenzij het een onderdeel is van de standaard

Lithos bouw & ontwikkeling is deelnemer van Stichting

alternatievenlijst.

Klantgericht Bouwen. Door middel van enquêtes onder onze
kopers worden onze prestaties gemeten. Kijk maar eens op

OPLEVERING/SLEUTELOVERDRACHT

bouwnu.nl waar de recente resultaten vermeld staan.

Wanneer het huis gereed is krijg je een uitnodiging om samen
met onze uitvoerder jouw huis te inspecteren voor oplevering.
Als extra zekerheid wordt door ons, voor de oplevering, bij de
notaris een bankgarantie gesteld ter grootte van 5% van de
aanneemsom. Tijdens de inspectie worden eventueel nog
geconstateerde onvolkomenheden schriftelijk vastgelegd en,
indien de aard van de werkzaamheden dit toelaat, zo mogelijk
direct door ons verholpen. Indien je aan al jouw financiële
verplichtingen hebt voldaan, ontvang je na ondertekening
van het opleveringsformulier de sleutels van jouw huis. Het in

VRIJ OP NAAM

die een garantie geeft op de afbouw van jouw woning.

ontvangst nemen van de sleutels betekent voor ons dat het huis
aan jou is opgeleverd.

ONDERHOUDSPERIODE
Gedurende drie maanden nadat je de sleutels hebt ontvangen
kun je ons schriftelijk mededelen of nieuwe onvolkomenheden
zijn ontstaan, die niet het gevolg zijn van verkeerd gebruik of het
“werken” van materialen. Verlies daarbij niet uit het oog
dat de materialen waarmee het huis is gebouwd nog
kunnen gaan “werken”.
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TECHNISCHE OMSCHRIJVING
GRONDWERK

minerale wol. De totale isolatiewaarde van de gevel bedraagt

DAKBEDEKKING

Voor aanleg van de fundering, riolering, leidingen, tuinen en

tenminste Rc=4,5 m2 K/W. De dragende binnenwanden

De hellende dakvlakken worden voorzien van keramische

bestrating worden de nodige graafwerkzaamheden verricht.

worden uitgevoerd in gelijmde kalkzandsteen elementen.

pannen met de nodige hulpstukken.

Het terrein onder de woningen en de gemetselde bergingen

De woningscheidende bouwmuren worden als ankerloze

De platte daken van de gemetselde bergingen worden voorzien

wordt ontgraven tot de onderkant van de funderings-

kalkzandsteen spouwmuur uitgevoerd. De niet-dragende

van een dakbedekking. De randen van het platte dak wordt

constructie. De fundering alsmede de sleuven voor de riolering

binnenwanden worden uitgevoerd als lichte scheidingswanden

afgewerkt met een metalen daktrim.

en leidingen worden aangevuld met uitkomende grond. Onder

bestaande uit gipsblokken. De scheidingswanden tussen de

de tegelbestrating wordt circa 10 cm vulzand aangebracht.

slaapkamers onderling worden uitgevoerd met een isolatieindex voor luchtgeluid van tenminste -20dB.

RIOLERING
De riolering van kunststof buizen wordt aangelegd als
een gescheiden rioleringsstelsel volgens de gemeentelijke
voorschriften. Het systeem wordt voorzien van
ontstoppingsmogelijkheden.

HOUTWERK

ERFAFSCHEIDINGEN
Het gezamenlijke achterpad van de woningen wordt door de
Gemeente Nunspeet aangelegd en uitgevoerd in betontegels
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(afmeting 30 x 30 cm). Indien de woning voorzien is van een
gemetselde berging dan worden twee oprijstroken van
de openbare weg naar deze berging aangebracht. Deze
worden uitgevoerd in betontegels (afmeting 40 x 60 cm). In de

prefab geïsoleerde kap met een isolatiewaarde van tenminste
Rc=6,0 m2 K/W. De binnenzijde van de daken bestaat uit bruine

gemetselde berging worden prefab houten bergingen in de
achtertuin geplaatst.

METAALWERKEN
Waar dat volgens de constructieberekeningen nodig is worden
de nodige stalen balken, kolommen en lateien aangebracht.
Daar waar vereist, worden metalen delen bekleed met
brandwerend materiaal. Boven alle kozijnen in de buitengevels

contractstukken.

Alle woningen worden uitgevoerd met een fundering op staal.

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN
uitgevoerd in hardhout. Voorzover nodig worden deze voorzien
van ventilatieroosters op het glas. De draaiende raamdelen
worden als draaikiepramen uitgevoerd. De binnendeurkozijnen

SYSTEEMVLOEREN
De begane grondvloer is een geïsoleerde betonnen
systeemvloer, met een isolatiewaarde (Rc) tenminste 4,0 m2
K/W. De verdiepings- en zoldervloeren worden uitgevoerd in
betonnen kanaalplaatvloeren. De vloeren worden afgewerkt
met een cementdekvloer.

METSELWERK / LIJMWERK
De gevels worden vanaf ca. 15 cm onder maaiveld uitgevoerd
in wildverband in een gebakken steen. Tussen de binnen- en
de buitenspouwbladen van bovengenoemde gevels wordt
een luchtspouw aangebracht met daarin een isolatie van

worden zinken mastgoten aangebracht.

BEGLAZING
Alle glasopeningen in de buitengevels van de woning worden
voorzien van blank isolatie HR++ glas.

STUCADOORSWERK
Structuurspuitwerk wordt aangebracht op de onderzijde van
de betonnen verdiepingsvloeren (de V-naden blijven in het
zicht) en op de wanden boven het tegelwerk in de toiletruimte.
De wanden van de woonkamer, de keuken/eethoek, de hal, de
slaapkamers en de overloop worden behangklaar afgewerkt.

TEGELWERK
De buitenkozijnen, buitenramen en buitendeuren worden

FUNDERING

riolering. Langs de druipeinden van de hellende dakvlakken

komt een stalen gevellatei in kleur gepoedercoat.

voortuinen worden langs de erfgrens lage hagen geplant.
De getekende hekken en hagen zijn geen onderdeel van de

De zinken hemelwaterafvoeren worden aangesloten op de

De hellende dakconstructie van de woning bestaat uit een

spaanplaat en blijft onafgewerkt. Bij de tussenwoningen zonder

TERREINVERHARDING EN

GOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN

met bovenlicht zijn van metaal, voorzien van fabrieksmatig
afgelakte opdekdeuren. Onder de kozijnen van de badkamer en
het toilet wordt een kunststenen dorpel aangebracht. Onder
de overige kozijnen worden geen dorpels aangebracht.
De gemetselde bergingen worden voorzien van een

Wand- en vloertegels worden aangebracht in de
volgende ruimten:

TOILET
Wandtegels conform monster tot ca. 120 cm boven de vloer, wit
afgevoegd. Vloertegels conform monster en grijs afgevoegd.

BADKAMER
Wandtegels conform monster tot 1.80 meter (sociale
koopwoningen) respectievelijk tot plafond, wit afgevoegd.

stalen kanteldeur.
Vloertegels conform monster en grijs afgevoegd. Ter plaatse

TRAPPEN
De verdiepingstrappen worden uitgevoerd als vurenhouten
trap, geheel compleet met leuningen, balusters, hekwerken en
aftimmering. De trap naar de eerste verdieping is een dichte
uitvoering, de trap naar de zolder is een open trap.

van de douchehoek worden de vloertegels met een maximale
afmeting van 15 x 15 cm onder afschot aangebracht De vloertegels worden niet strokend aangebracht met de wandtegels.
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SCHILDERWERK
Het schilderwerk wordt uitgevoerd in de kleuren volgens de
kleur- en materiaalstaat. Alle buitenkozijnen, ramen en deuren,
buiten betimmeringen en dergelijk die in de fabriek al zijn
behandeld, worden op de bouwplaats bijgewerkt, geschuurd
en eenmaal dekkend geschilderd met een dekkende verf. De
binnenzijde van de buitenkozijnen, ramen en deuren worden op
dezelfde wijze behandeld. De vurenhouten verdiepingstrappen
worden dekkend geschilderd met uitzondering van de treden,

WATERINSTALLATIE

MECHANISCHE VENTILATIE

KOUDWATERLEIDING Vanaf de watermeter die het

De keuken, het toilet, de badkamer en zolder (i.v.m. de

waterleidingbedrijf plaatst, wordt een koudwaterleiding

opstelplaats van de wasmachine) worden mechanisch

installatie gelegd naar de volgende tappunten:

afgezogen door een gelijkstroomventilator die op zolder

•	Closetcombinatie en fontein in het toilet in de hal

wordt geplaatst. De ventilatie-unit wordt aangesloten op

•	Afgedopt aansluitpunt in de keuken

de ventilatiekanalen en de dakdoorvoer. Op de zolder loopt

•	Closetcombinatie (met uitzondering van sociale

het ventilatiekanaal als een opbouwleiding over de zoldervloer.

koopwoningen), wastafel, en douche combinatie in

Het bedieningspaneel van de mechanische ventilatie wordt

de badkamer

in de woonkamer geplaatst en reageert op basis van

•	Plaats van de wasautomaat

DISCLAIMER
Alle wijzigingen in teksten en tekeningen zijn
voorbehouden aan Lithos bouw & ontwikkeling.
Aan deze brochure is de grootste zorg besteed,
desondanks kunnen er aan kleuren, (sfeer)beelden,
fotografie, plattegronden en impressies geen
rechten worden ontleend.

CO2- meting in de woonkamer.

stootborden en de onderkant van de trap. De trappen zijn reeds
eenmaal voorbehandeld. Alle materialen die fabrieksmatig
worden behandeld zoals bijvoorbeeld binnendeurkozijnen,
opdekdeuren en radiatoren worden op de bouwplaats niet
nader behandeld.

WARMWATERLEIDING
Vanaf de warmtepomp op de
zolderverdieping wordt een warmwaterleiding installatie
aangelegd naar de volgende tappunten:

KEUKENINRICHTING

•	Afgedopt aansluitpunt in de keuken
•	Wastafel en douchecombinatie in de badkamer

deze krijgen geen standaard keuken). Uiteraard is deze naar
wens aan te passen in onze keukenshowroom. De keukenleverancier plaatst de keuken na oplevering van uw woning.

De elektrische installatie wordt uitgevoerd volgens de
voorschriften van het stroomleverend bedrijf en de NEN 1010.
Alle leidingen worden voor zover mogelijk weggewerkt in
de wanden en vloeren met uitzondering van de leidingen in
de meterkast, op zolder en de bergingen. De aansluitpunten

In de meterkast, op zolder en de bergingen wordt

SANITAIR

opbouwmateriaal gebruikt.

De badkamer en het toilet worden compleet met sanitair
geleverd, inclusief de benodigde kranen. Het sanitair wordt
geleverd in de kleur wit.
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Initiatief van

zijn witte inbouwschakelaars en wandcontactdozen.

De woning is voorzien van een complete keuken inclusief
apparatuur. (met uitzondering van sociale koopwoningen,

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

De sociale woningen hebben op de begane grond een
duoblok, de vrije sector woningen hebben twee maal een
vrij hangend toilet.
Uiteraard zijn de badkamer en het toilet ook in onze sanitair
showroom naar uw wens aan te passen.

De schakelaars en wandcontactdozen worden op circa
105 cm boven de vloer aangebracht. In de woonkamer en de
slaapkamers worden de wandcontactdozen op circa 30 cm
boven de vloer geplaatst. De woning wordt voorzien van een
zwakstroombelinstallatie. Deze bestaat uit een beldrukker bij

Architect

de voordeur, een trafo in de meterkast en een bel in de hal. In
de hal, op de overloop van de eerste verdieping en op zolder
worden rookmelders aangebracht. Deze zijn voorzien van een
back-up batterij. De rookmelders worden onderling gekoppeld

VERWARMINGSINSTALLATIE

www.julesvanderlindenarchitecten.nl

en alle aangesloten op dezelfde groep in de meterkast.

De woning is voorzien van een lucht-water warmtepomp
ten behoeve van verwarming en warmtapwater.

PV-PANELEN

De woning wordt uitgevoerd met vloerverwarming op de

Het dak wordt voorzien van zwarte PV- panelen. Deze panelen

begane grond. De slaapkamers op de eerste verdieping

worden aangesloten op de groepenkast in de meterkast. Het

worden eveneens uitgevoerd met vloerverwarming.

aantal PV-panelen kan per woning verschillen en is afhankelijk

De woonkamer / keuken wordt voorzien van een

van de oriëntatie en grootte van de woning.

Informatie en verkoop

ruimteregelaar voor de temperatuurregeling.
Deze beknopte omschrijving geeft verkort de technisch

T (0341) 27 83 83

De te behalen temperaturen in de woning is conform

omschrijving weer, die onderdeel van de contractstukken

www.drieklomp.nl

de Woningborg eisen:

is. Bij tegenstrijdigheden tussen deze omschrijving en de

•	Woonkamer

22 °C

contractstukken geldt wat er in de contractstukken vermeld

•	Keuken

22 °C

staat. Aan deze beknopte technische omschrijving kunt u

•	Hal 		

18 °C

geen rechten ontlenen. Dat geldt ook voor de overige inhoud

•	Badkamer

22 °C

van deze brochure.

•	Slaapkamers 22 °C

T (085) 76 00 523
www.si-no.nl
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