
Monster Duingeest, fase 6
54 ruime woningen direct achter de duinen

Type Zandlelie Type Duinroos XL en Duingras XL

Type Zeewinde XL en XXL
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Bijna nergens woon je
zó dicht bij het strand 
als in Duingeest! 
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Maak kennis met de 
nieuwbouw van fase 6
Duingeest is populair. Dat blijkt wel. De eerste 5 fases zijn 

succesvol verkocht en inmiddels heeft iedereen intrek 

genomen in zijn nieuwe huis. Tijd voor fase 6. Deze fase 

borduurt naadloos voort op de kwaliteiten van de rest 

van Duingeest. Fase 6 vind je tussen de Tweetandschelp 

en de Marmerschelp. 

In het totaal bestaat de 6e fase uit 54 riante woningen. 

Het aanbod is dit keer nog gevarieerder. Aan de 

bestaande type Duingras XL, Duinroos XL, Zandhaver en 

Zeewinde hebben we de Zandlelie, Zeewinde XL en 

Zeewinde XXL toegevoegd. Van een rijwoning en een 

hoekwoning tot een riante tweekapper of luxe vrijstaande 

villa, je vindt het hier op deze prachtige plek in Monster. 
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Een rijke historie, veel voorzieningen, leuke winkels en een vijf 

kilometer lang zandstrand. De populariteit van dit Westlandse 

dorp is snel verklaard. Monster heeft alles ‘in huis’ om het zijn 

bewoners en bezoekers naar de zin te maken.

Een karakteristiek dorp
De rijksmonumenten in Monster geven het dorp een lekker oud 

karakter. Een mooie tegenhanger voor de moderne voorzieningen 

die er zijn. Het ontbreekt je hier aan niets. In het dorp vind je 

een zeer compleet winkelaanbod, er zijn diverse leuke 

restaurants en er zijn een aantal (basis)scholen. Ook op het 

gebied van recreatie, sport en cultuur is er veel te doen. Zoals 

een écht Westlands dorp betaamt, heeft Monster ook een heel 

actief verenigingsleven. Duingeest ligt zo dicht bij de dorpskern 

dat je gewoon gebruik kunt (blijven) maken van alles wat het 

dorp te bieden heeft. Wil je meer of eens wat anders? 

Den Haag en de overige kernen van het Westland zijn goed 

en snel bereikbaar.

Monster en omgeving

4

Natuurlijk blij
Als je in zo’n omgeving woont, is buiten zijn misschien wel het 

allerleukste. Recreatiemogelijkheden te over. Maak een 

fietstocht langs de kustweg, loop door de duinen of geniet een 

heerlijke dag op het strand. Een populaire plek voor surfers, 

vogelaars, wandelaars en andere natuurgenieters is de 

Zandmotor. Een indrukwekkende zandplaat voor de kust 

van Ter Heijde.
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Geïnspireerd op de charmante ‘kustarchitectuur’ 
De architect heeft zich voor het ontwerp van de woningen laten 

inspireren door de kustwoningen uit het begin van de twintigste 

eeuw. Deze typische Noordzeekustarchitectuur is gevarieerd, 

rijk gedetailleerd en heeft een open karakter. In Duingeest staan 

dus straks allemaal verschillende huizen die samen een fraai 

geheel vormen. Waar het éne wordt gesierd door een mooie 

veranda, is het andere voorzien van opvallende houtaccenten in 

de gevel of een speelse dakkapel. Alle woningen hebben een 

karakteristieke, overstekende kap en mooie grote raampartijen. 

Vooral dat laatste is wel zo prettig, want op die manier geniet je 

ook in huis van het duinlandschap waar je in woont. 

Duingeest komt tot leven
De kopers van de eerste 5 fases hebben de sleutel van hun 

nieuwe huis al in ontvangst genomen. En zo komt het 

schitterende woongebied in de duinen van Monster tot leven. 

Ben je al eens in het gebied gaan kijken? We nodigen je van 

harte uit om er op een mooie zondag rond te wandelen en zelf 

de sfeer te proeven. 

Vanaf dag één ontspannen wonen
Wil je achter de duinen wonen en ben je op zoek naar een herenhuis, een vrijstaand huis of een mooie 

twee-onder-een-kapwoning midden in de natuur? Dan is Duingeest wellicht wat je zoekt. Aan de 

bestaande dorpskern, pal langs de zogenoemde ‘strandpalenlijn’, nadert Duingeest haar voltooiing. 

Een unieke locatie van circa 250 woningen pal achter de duinen.

7
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Wandel mee door de wijk
De opzet van Duingeest is echt uniek. In de wijk wordt 

stapvoets gereden, want voor hard rijden lenen de slingerende 

straten met ouderwetse klinkers zich niet. Door de duinvallei, 

diverse groenstroken, speelse schelpenpaadjes, de duintuinen 

en de duinbeplanting waan je je in Duingeest in een echt 

duinlandschap. Het reliëf van de duinen komt terug in de 

hoogte van de kavels. Prettige bijkomstigheid is dat je in huis 

geniet van net dat beetje extra privacy, omdat passanten 

minder gemakkelijk naar binnen kunnen kijken. 

Je eigen duintuin
Typerend voor Duingeest is de duintuin. De duintuin vormt een 

natuurlijke overgang tussen de openbare ruimte en het huis. 

Om die typische duinwijksfeer te bereiken worden alle tuinen 

deels in duinstijl voor jou aangelegd. De erfafscheiding is een 

laag hekwerkje en de beplanting bestaat voornamelijk uit een 

mooie mix van helmgras en duinroos. Mede hierdoor lijkt het 

straks alsof midden in het bestaande duinlandschap plaats is 

gemaakt voor woningen.

 

Uitstekend bereikbaar
Duingeest ligt tussen de duinen en de ’s-Gravenzandseweg, 

ter hoogte van de Marmerschelp. Een ideale locatie: tegen het 

dorpshart van Monster aan en vlak bij de N211. Via deze 

provinciale weg rijd je zo naar Delft, Den Haag, Rotterdam 

en Hoek van Holland. Ook met de bus kun je hier prima uit de 

voeten. Lijn 34 en 31 (naar Den Haag) stoppen dichtbij.

Een echte duinwijk tot in het kleinste detail

Situatie en locatie, Duingeest in Monster

Legenda

  Type Duingras XL = Bnrs. 147, 148, 155, 156 en 157

  Type Duinroos XL = Bnrs. 146, 149, 154 en 158

  Type Zandlelie = Bnrs. 108, 109, 110, 111, 112, 113, 122, 123, 124, 

  125, 135, 136, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 

  144, 145, 160 en 161

  Type Zeewinde = Bnrs. 126, 127, 128, 137 en 159

  Type Zeewinde XXL = Bnrs. 114, 115, 116 en 134

  Type Zandhaver D = Bnrs. 119, 120, 130 en 133

  Type Zandhaver C = Bnrs. 118, 121, 131, 132, 150, 151, 152 en 153

  Type Zeewinde XL = Bnrs. 117 en 129
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Alle ruimte om te 
genieten van het leven
Val jij als een blok voor dit schitterende vrijstaande huis? 

Dan hebben wij goed nieuws. Achter de gevels gaat 

ca. 220 m² woonoppervlakte schuil. Zeewinde XXL is de 

grootste woning in Duingeest fase 6. Met een diepte 

van ca. 13 meter en een breedte van iets meer dan 

7 meter krijg je hier heerlijk de ruimte. Ruimte die 

misschien nog wel groter lijkt, doordat er rondom grote 

ramen en deuren zijn die je met de mooie leefomgeving 

verbinden. Wordt de grote leefkeuken jouw favoriete 

plek of zit je het liefst in de enorme living?

Op de 1e verdieping zijn er vier ruime slaapkamers en 

een zeer complete badkamer. Het toilet is apart. Op de 

grote 2e verdieping vind je nog eens twee grote kamers, 

een 2e badkamer, een praktische kast en een technische 

ruimte waar je de wasmachine en droger kwijt kunt. 

Vrijstaande woningen type Zeewinde XXL Vrijstaande woningen type Zeewinde XXL, begane grond

7130 mm

13
78

0 
m

m

Schaal 1:75
Bnrs. 114, 115 en 116 als getekend

Bnr. 134 is gespiegeld zonder een aangrenzende berging, 
maar met een grote losstaande berging in de tuin
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Vrijstaande woningen type Zeewinde XXL, eerste verdieping

Kenmerken type 
Zeewinde XXL

 Woonoppervlakte ca. 240 m² (inclusief ca. 21 m² 

 berging)

 Grote berging en twee parkeerplaatsen op de oprit

 Ruime tuin rondom het huis

 Mooie zijentree zorgt voor natuurlijke scheiding 

 tussen woongedeelte en leefkeuken

 Inclusief keuken, voorzien van inbouwapparatuur

 Lichte woonkamer met dubbele openslaande deuren 

 in de zijgevel en deuren naar de voor- en achtertuin

 Vier riante slaapkamers op de eerste verdieping

 Grote badkamer met douche, ligbad, wastafel en 

 separaat 2e toilet

 Twee kamers op de 2e verdieping

 2e badkamer met douche en wastafel op de 

 2e verdieping

 Kast én technische ruimte voor de wasmachine en 

 droger op de 2e verdieping

 Zonnepanelen op het dak

 Vloerverwarming in het hele huis

Schaal 1:75 Schaal 1:75
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Vrijstaande woningen type Zeewinde XXL, tweede verdieping

7130 mm 7130 mm

Bnrs. 114, 115 en 116 als getekend

Bnr. 134 is gespiegeld zonder een aangrenzende berging, 
maar met een grote losstaande berging in de tuin

Bnrs. 114, 115 en 116 als getekend

Bnr. 134 is gespiegeld
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Volledig vrij wonen 
in het mooie Duingeest
Type Zeewinde XL is een prachtig vrijstaand huis met 

nog meer leefruimte. Dit huis is iets meer dan 7 meter 

breed en ruim 12 meter diep. Vandaar de XL. De rijke 

details geven dit huis enorm veel charme. En dan woon 

je hier ook nog op een riante kavel in een duinlandschap.

Via de zijentree kom je binnen. En eigenlijk kijk je dan 

gelijk weer naar buiten. In de zijgevel zitten grote ramen 

met openslaande deuren. De leefkeuken is tuingericht en 

via de grote ramen in de woonkamer kijk je mooi uit op 

je eigen straatje. De keuken met inbouwapparatuur kun 

je nog helemaal naar je eigen wensen aanpassen.

Met vier slaapkamers en een zeer complete badkamer 

kan hier gemakkelijk een groot gezin wonen, zonder dat 

je elkaar voor de voeten loopt. Op de grote 2e verdieping 

vind je nog eens twee grote kamers, een 2e badkamer, 

een praktische kast en een technische ruimte waar je de 

wasmachine en droger kwijt kunt. 

Vrijstaande woningen type Zeewinde XL Vrijstaande woningen type Zeewinde XL, begane grond

7130 mm
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Schaal 1:75
Bnrs. 117 en 129 als getekend
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Vrijstaande woningen type Zeewinde XL, eerste verdieping

Kenmerken type 
Zeewinde XL

 Woonoppervlakte ca. 220 m² (inclusief ca. 21 m² 

 berging)

 Grote berging en twee parkeerplaatsen op de oprit

 Gelegen op een zeer riante kavel tot 535 m²

 Mooie zijentree zorgt voor natuurlijke scheiding 

 tussen woongedeelte en leefkeuken

 Inclusief keuken, voorzien van inbouwapparatuur

 Lichte woonkamer met dubbele openslaande deuren 

 in de zijgevel en deuren naar de voor- en achtertuin

 Vier (slaap)kamers op de 1e verdieping

 Grote badkamer met douche, ligbad, wastafel 

 en separaat 2e toilet

 Twee kamers op de 2e verdieping

 2e badkamer met douche en wastafel op de 

 2e verdieping

 Kast én technische ruimte voor de wasmachine 

 en droger op de 2e verdieping

 Zonnepanelen op het dak

 Vloerverwarming in het hele huis

17

Vrijstaande woningen type Zeewinde XL, tweede verdieping

Schaal 1:75 Schaal 1:75
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7130 mm7130 mm

Bnrs. 117 en 129 als getekendBnrs. 117 en 129 als getekend
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Vrijstaande villa met 
een zee aan ruimte 
Groots, in alle opzichten, maar wel zonder afstandelijk te 

zijn. Dit huis met overstekende dakrand en rijke details is 

schitterend om te zien. Binnen is het één en al sfeer door 

de karakteristieke raampartijen en het vrije zicht op je 

eigen tuin en de duinwijk. Maar tot zover het uiterlijk.

Kom vooral binnen en ontdek de zee aan ruimte, licht 

en indelingsmogelijkheden.

Via de riante zijentree kom je in de woonkamer en leef-

keuken. De woning wordt met keuken, voorzien van 

inbouwapparatuur opgeleverd. Natuurlijk krijg je de 

ruimte om deze aan te passen naar jouw wensen. De 

dubbele openslaande deuren zorgen voor een optimale 

verbinding met de schitterende landschappelijke 

omgeving. 

Ook de verdieping laat niets te wensen over. Met vier 

slaapkamers en een zeer complete badkamer kan hier 

gemakkelijk een groot gezin wonen, zonder dat je elkaar 

voor de voeten loopt. Op de grote 2e verdieping vind je 

nog eens twee grote kamers, een praktische kast en een 

technische ruimte waar je de wasmachine en droger 

kwijt kunt. 

Vrijstaande woningen type Zeewinde Vrijstaande woningen type Zeewinde, begane grond
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Schaal 1:75

7130 mm

Bnrs. 126, 127, 128 en 159 als getekend

Bnr. 137 is gespiegeld
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Vrijstaande woningen type Zeewinde, eerste verdieping

Kenmerken type 
Zeewinde

 Woonoppervlakte ca. 200 m² (inclusief ca. 21 m² 

 berging)

 Grote berging en twee parkeerplaatsen op de oprit

 Gelegen op ruime kavels tot 575 m² rondom 

 het huis

 Mooie zijentree zorgt voor natuurlijke scheiding 

 tussen woongedeelte en leefkeuken

 Inclusief keuken, voorzien van inbouwapparatuur

 Lichte woonkamer met dubbele openslaande deuren

 Vier slaapkamers op de 1e verdieping

 Grote badkamer met douche, ligbad, wastafel 

 en separaat 2e toilet

 Twee kamers op de 2e verdieping

 Kast én technische ruimte voor de wasmachine en 

 droger op de 2e verdieping

 Zonnepanelen op het dak

 Vloerverwarming in het hele huis

Schaal 1:75 Schaal 1:75
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Vrijstaande woningen type Zeewinde, tweede verdieping

7130 mm7130 mm

Bnrs. 126, 127, 128 en 159 als getekend

Bnr. 137 is gespiegeld

Bnrs. 126, 127, 128 en 159 als getekend

Bnr. 137 is gespiegeld
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Schitterende tweekapper 
met veel leefruimte 
Volledig in symmetrie gebouwd, statig en rijk gedetail-

leerd. Wat zijn deze twee-onder-een-kapwoningen van 

het type Zandlelie toch mooi. Maar dat niet alleen. 

Achter de gevels gaat ook veel sfeervolle ruimte schuil. 

Via de voorentree kom je binnen. Je vervolgt je weg en 

komt in de woonkeuken aan de voorzijde. Hier zet je in 

de zomer lekker de deuren open en geniet je van wonen 

in het mooie duinlandschap. De keuken wordt compleet 

opgeleverd in L-vorm met kookeiland en heeft een groot 

raam, waardoor je mooi uitkijkt. De 7 meter brede 

woonkamer ligt aan de achterzijde. Het grote vaste raam 

en het raam met loopdeur zorgen voor een prettige 

lichtinval. 

Op de 1e verdieping zijn er vier ruime slaapkamers, een 

grote complete badkamer en een apart toilet. Via een 

vaste open trap bereik je de zolderverdieping. Op de 

technische ruimte na, is deze vrij indeelbaar. 

Twee-onder-een-kapwoningen type Zandlelie Twee-onder-een-kapwoningen type Zandlelie, begane grond

7565 mm
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m

Schaal 1:75
Bnrs. 108, 110, 112, 122, 124, 136, 138, 140, 142, 144 en 160 als getekend

Bnrs. 109, 111, 113, 123, 125, 135, 139, 141, 143, 145 en 161 zijn gespiegeld
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Twee-onder-een-kapwoningen type Zandlelie, eerste verdieping

Kenmerken type 
Zandlelie

 Woonoppervlakte van 198 m² (inclusief ca. 18,5 m2 

 berging)

 Grote berging en twee parkeerplaatsen op de oprit

 Gelegen op riante kavels tot 425 m² 

 Tuinen op het noordwesten of zuidoosten

 Statige entree aan de voorzijde 

 Sfeervolle leefkeuken met openslaande deuren 

 naar de voortuin

 Inclusief keuken, voorzien van inbouwapparatuur

 7 meter brede, tuingerichte woonkamer

 Vier ruime slaapkamers op de 1e verdieping

 Grote badkamer met douche, ligbad, wastafel

 Separaat 2e toilet

 Vrij indeelbare zolder met technische ruimte voor 

 de wasmachine en droger op de 2e verdieping

 Zonnepanelen op het dak

 Vloerverwarming in het hele huis
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Twee-onder-een-kapwoningen type Zandlelie, tweede verdieping

Schaal 1:75 Schaal 1:75
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7565 mm ca. 5985 mm

Bnrs. 108, 110, 112, 122, 124, 136, 138, 140, 142, 144 en 160 als getekend

Bnrs. 109, 111, 113, 123, 125, 135, 139, 141, 143, 145 en 161 zijn gespiegeld

Bnrs. 108, 110, 112, 122, 124, 136, 138, 140, 142, 144 en 160 als getekend

Bnrs. 109, 111, 113, 123, 125, 135, 139, 141, 143, 145 en 161 zijn gespiegeld
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Type Zandhaver D
Aan de Marmerschelp en de Hartschelp komt type 

Zandhaver D. Een heel charmante twee-onder-een-kap-

woning met een riante zijentree. Zandhaver D is geschakeld 

met een Zandhaver C. Door de wisselende kapvormen en 

de positie van de entree lijken de huizen samen een 

statige duinvilla. 

De zijentree verdeelt de begane grond op natuurlijk wijze. 

Aan de voorzijde heb je een prachtige, lichte woonkamer 

met twee paar openslaande deuren naar de mee-ontworpen 

duintuin. De gezellige leefkeuken grenst aan de achtertuin. 

Op de verdieping zijn er 3 slaapkamers, waarvan 1 woning-

breed. Met gemak creëer je hier een luxe inloopkast.

 De grote badkamer heeft een douche, ligbad, wastafel 

en 2e toilet. Onder de dwarskap gaat een enorme 

2e verdieping schuil met ramen in de voor- en achtergevel. 

Je kunt hier nog 2 kamers maken. 

Twee-onder-een-kapwoningen type Zandhaver D Twee-onder-een-kapwoningen type Zandhaver D, begane grond
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26
6265 mm

Bnrs. 119 en 133 als getekend

Bnrs. 120 en 130 zijn gespiegeld
Schaal 1:75
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Twee-onder-een-kapwoningen type Zandhaver D, tweede verdiepingTwee-onder-een-kapwoningen type Zandhaver D, eerste verdieping

Schaal 1:75 Schaal 1:75
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Kenmerken type 
Zandhaver D

 Woonoppervlakte van ca. 186 m² (inclusief 

 ca. 21,5 m2 berging)

 Twee parkeerplaatsen op de oprit

 Heerlijke tuin met verschillende zonliggingen

 Leefkeuken aan de tuinzijde

 Grote woonkamer met openslaande deuren naar 

 de mee-ontworpen duintuin

 Inclusief keuken, voorzien van inbouwapparatuur

 Drie slaapkamers op de 1e verdieping

 Grote badkamer met bad en douche, wastafel 

 en 2e toilet

 Extra ruime, vrij indeelbare zolderverdieping 

 met ramen in de voor- en achtergevel

 Technische ruimte voor de wasmachine en droger

 Zonnepanelen op het dak

 Vloerverwarming in het hele huis

29

6265 mm 6265 mm

Bnrs. 119 en 133 als getekend

Bnrs. 120 en 130 zijn gespiegeld

Bnrs. 119 en 133 als getekend

Bnrs. 120 en 130 zijn gespiegeld
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Twee ‘Duinvilla’s’
onder één kap
Type Zandhaver C is een prachtige tweekapper met de 

entree aan de voorzijde. Deze twee-onder-een-kapwoning 

is geschakeld met hetzelfde type of met Zandhaver D. 

Samen hebben de twee huizen wel iets weg van een statig 

duinvilla. De grote keuken, die compleet wordt opgeleverd 

tref je aan de voorzijde. Hiervandaan kijk je superleuk de 

straat in. De bijna 6 meter brede woonkamer is tuingericht. 

Op de verdieping zijn er 4 slaapkamers en een grote 

badkamer met douche, ligbad, wastafel en 2e toilet. De 

sfeervolle zolder heeft een dakkapel. Op deze verdieping 

maak je gemakkelijk nog twee extra kamers. Vraag ons 

gerust om advies en creëer op die manier je droomhuis.

Twee-onder-een-kapwoningen type Zandhaver C Twee-onder-een-kapwoningen type Zandhaver C, begane grond

30

10
76

0 
m

m

Niet op schaal weergegeven

6265 mm

Bnrs. 150 en 152 als getekend

Bnrs. 151 en 153 zijn gespiegeld
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Twee-onder-een-kapwoningen type Zandhaver C, tweede verdiepingTwee-onder-een-kapwoningen type Zandhaver C, begane grond en eerste verdieping

Schaal 1:50

Kenmerken type 
Zandhaver C

 Woonoppervlakte 143 m²

 Twee parkeerplaatsen op de oprit

 Heerlijke tuin met verschillende zonliggingen

 Grote woonkamer met (half)open keuken of leef-

 keuken aan de tuinzijde

 Inclusief keuken, voorzien van inbouwapparatuur

 Vier slaapkamers op de 1e verdieping

 Grote badkamer met bad en douche, wastafel 

 en 2e toilet

 Vrij indeelbare zolderverdieping met dakkapel

 Technische ruimte voor de wasmachine en droger

 Zonnepanelen op het dak

 Vloerverwarming in het hele huis

Schaal 1:75 Schaal 1:75
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6265 mm

Bnrs. 118, 132, 150 en 152 als getekend

Bnrs. 121, 131, 151 en 153 zijn gespiegeld

6265 mm 6265 mm

Bnrs. 118 en 132 als getekend

Bnrs. 121 en 131 zijn gespiegeld

(Bnr. 118 zonder aangrenzende berging, maar met vrijstaande berging in de tuin)

Bnrs. 118, 132, 150 en 152 als getekend

Bnrs. 121, 131, 151 en 153 zijn gespiegeld

(Bnr. 118 zonder aangrenzende berging, maar met vrijstaande berging in de tuin)
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Prachtig huis met een 
zee aan ruimte
Ruimte, ruimte, ruimte. Dat is wat dit fraaie hoekhuis van 

bijna zes meter breed te bieden heeft. Om te beginnen 

met de tuin. De meer dan riante kavel biedt altijd wel 

een plekje in de zon of de schaduw. De mooie entree 

geeft je toegang tot de woonkamer met open keuken, 

voorzien van mooi keukenblok en inbouwapparatuur. 

Standaard hebben we type Duinroos met 2,4 meter 

uitgebouwd ter plaatse van de woonkamer. Nog meer 

leefruimte!

Op de 1e verdieping zijn er vier slaapkamers en een 

badkamer met inloopdouche. In de technische ruimte op 

zolder kun je je wasmachine en droger kwijt. Verder is 

de ruime zolder vrij indeelbaar. Dit huis heeft deels een 

dwarskap, waardoor je op de zolder meer ruimte en sfeer 

hebt. Al een idee wat je met deze ruimte gaat doen?  

Hoekwoningen type Duinroos XL Hoekwoningen type Duinroos XL, begane grond

Schaal 1:75
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Hoekwoningen type Duinroos XL, eerste en tweede verdieping

Schaal 1:75

Kenmerken type 
Duinroos

 Woonoppervlakte 166 m²

 Twee parkeerplaatsen op eigen terrein 

 Grote tuin aan drie zijdes van het huis

 Fraaie - als duintuin - aangelegde voortuin

 Standaard met uitgebouwde woonkamer (2,4 meter)

 Oppervlakte woonkamer en keuken: 62 m²

 Inclusief keuken, voorzien van inbouwapparatuur

 Vier slaapkamers op de verdieping

 Grote badkamer met douche, wastafel én 

 2e toilet

 Vrij indeelbare zolderverdieping met technische 

 ruimte voor de wasmachine en droger

 Zonnepanelen op het dak

 Vloerverwarming in het hele huis
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6265 mm 6265 mm

Bnrs. 146 en 154 als getekend

Bnrs. 149 en 158 zijn gespiegeld

Bnrs. 146 en 154 als getekend

Bnrs. 149 en 158 zijn gespiegeld
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Ruime en lichte 
rijwoning 
Via de mee-ontworpen duintuin kom je in de hal. Hier 

staat je een warm welkom te wachten. Doe de deur naar 

de woonkamer open en geniet van de mooie lichtinval en 

ruime woonkamer. Sta je in de keuken, dan kijk je uit op 

het mooie straatje. Vanuit de woonkamer bereik je de 

achtertuin met berging. Als extra hebben we dit huis 

standaard een uitbouw van 2,4 meter gegeven. Daardoor 

heb je een woonkamer met open keuken van wel 53 m²! 

Optioneel kun je van de grote raampartij een dubbele 

openslaande deur laten maken. 

Via de open trap in de woonkamer kom je op de eerste 

verdieping met drie slaapkamers en een grote badkamer 

met daglicht. De badkamer is groot genoeg om hier 

een bad bij te plaatsen. Overigens kun je de 1e verdieping 

ook nog anders laten indelen, waardoor het huis wellicht 

nog beter aansluit bij je woonwensen. Via de vaste open 

trap bereik je de vrij indeelbare zolderverdieping. 

Behoefte aan meer licht of een extra kamer? Uiteraard 

behoort dat tot de mogelijkheden voor deze verdieping!

Rijwoningen type Duingras XL Rijwoningen type Duingras XL, begane grond

Schaal 1:75
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Rijwoningen type Duingras XL, eerste en tweede verdieping

Schaal 1:75

Kenmerken type 
Duingras

 Woonoppervlakte 138 m²

 Eigen parkeerplaats in het parkeerhof

 Grote tuin op het noordwesten of zuidoosten 

 met berging

 Fraaie - als duintuin - aangelegde voortuin

 Lichte woonkamer met open keuken

 Standaard met uitbouw bij de woonkamer 

 van 2,4 meter

 Inclusief keuken, voorzien van inbouwapparatuur

 Drie slaapkamers op de verdieping

 Grote badkamer voorzien van douche, wastafel 

 en 2e toilet

 Vrij indeelbare zolderverdieping met 

 technische ruimte voor de wasmachine en droger

 Zonnepanelen op het dak

 Vloerverwarming in het hele huis
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Wastafel

Badkamer

Baden in luxe
Bij de ontwikkeling van Duingeest is gekozen voor een 

hoogwaardige kwaliteit die terugkomt in ieder facet. 

Zo ook in de afwerking van het sanitair en tegelwerk. 

De keuze voor kwaliteit, innovatie en functionaliteit is dan 

ook vanzelfsprekend en zie je onder andere terug bij de 

betegelde sanitaire ruimten met mooi sanitair van 

Villeroy & Boch. De kranen zijn van het merk Grohe. Net 

als bij de keuken heb je bij de invulling van het tegelwerk 

en sanitair alle ruimte om je persoonlijke voorkeuren 

en smaak tot uitdrukking te brengen. De badkamer moet 

bovenal jouw badkamer zijn. Hoewel het streven naar 

hoogwaardige kwaliteit is vertaald in een prima 

basisuitwerking, zijn aanpassingen optioneel mogelijk. 

Een andere productlijn, aangepaste indeling, afwijkend 

tegelwerk, de sanitairspecialist zal je bij de keuze van 

jouw sanitair en tegelwerk deskundig adviseren.

Douchekraan
& glijstang

2e toilet
(1e verdieping)

Toilet Type Duingras XL
Type Duinroos XL

Type Zeewinde
Type Zandhaver
Type Zandlelie

Type Zandhaver
Type Zandlelie

Type Zeewinde
Type Zandhaver
Type Zandlelie

Type Zandhaver
Type Zandlelie

Type Zeewinde

Type Duingras XL
Type Duinroos XL
Type Zandhaver
Type Zandlelie

Type Zandhaver
Type Zandlelie

Type Zeewinde Type Duingras XL
Type Duinroos XL

Type Zeewinde Type Duingras XL
Type Duinroos XL
Type Zandhaver
Type Zandlelie
Type Zeewinde

Type Zeewinde Type Zeewinde

Type Duingras XL
Type Duinroos XL

Type Zandhaver
Type Zandlelie

Type Duingras XL
Type Duinroos XL

Type Duingras XL
Type Duinroos XL

Douchekraan
& glijstang

Toilet Ligbadcombinatie

Toilet Wastafel

Fontein
(zonder afgebeelde kraan)

Fontein
(zonder afgebeelde kraan)

Wastafel

Fontein
(zonder afgebeelde kraan)

Begane grond en 

1e verdieping

Wastafelkraan en 
spiegel 

Fonteinkraan

2e toilet
(1e verdieping)

Fonteinkraan
Begane grond en 

1e verdieping

2e toilet
(1e verdieping)
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Keuken

De keuken heeft een belangrijkere rol in huis. Er wordt veel tijd 

besteed aan gezellig koken, gewoon met zijn tweetjes of voor 

de hele familie en gasten. Aan de keukentafel begint een 

nieuwe dag en worden de gebeurtenissen van de dag 

doorgenomen. Met dit in gedachten heeft Image Keukens een 

prachtige keuken voor je ontworpen. Natuurlijk krijg je alle 

ruimte om de keuken aan te passen naar jouw wensen. 

Het aanbod kun je op de website van Duingeest bekijken.

De adviseurs van Image Keukens weten als geen ander hoe ze 

unieke wensen, stijl-, kleur- en smaakvoorkeuren samen kunnen 

brengen in een persoonlijk keukenontwerp. Een totaalconcept 

waarin ook zaken als indeling, ergonomie, ruimte en budget 

worden meegenomen. Een keuken van Image Keukens past 

daardoor perfect bij jouw gezinssamenstelling en 

kookgewoonten. 

Koken met plezier

De keuken is een 
belangrijke plek in
huis die bijzondere 
aandacht verdient.

5 
 

Uw keuken 

Onderstaand is uw stelpostkeuken weergegeven. 

Deze keuken is compleet met apparatuur, werkblad en achterwanden, kraan,     
al het benodigde leidingwerk (incl. extra groepen voor combi en vaatwasser met 
vaatwasserkraan t.w.v. €590,=), plaatsing van de keuken en aansluiten van de 
apparatuur. 

  

 

Woningtype Duingras 

Bouwnummers: 147, 155 en 157 (als getekend). 

Bouwnummers: 148 en 156 (gespiegeld). 

5 
 

Uw keuken 

Onderstaand is uw stelpostkeuken weergegeven. 

Deze keuken is compleet met apparatuur, werkblad en achterwanden, kraan,     
al het benodigde leidingwerk (incl. extra groepen voor combi en vaatwasser met 
vaatwasserkraan t.w.v. €590,=), plaatsing van de keuken en aansluiten van de 
apparatuur. 

  

 

Woningtype Zandhaver D 

Bouwnummers: 119 en 133 (als getekend). 

Bouwnummers: 120 en 130 (gespiegeld). 

5 
 

Uw keuken 

Onderstaand is uw stelpostkeuken weergegeven. 

Deze keuken is compleet met apparatuur, werkblad en achterwanden, kraan,     
al het benodigde leidingwerk (incl. extra groepen voor combi en vaatwasser met 
vaatwasserkraan t.w.v. €590,=), plaatsing van de keuken en aansluiten van de 
apparatuur. 

  

 

Woningtype Duinroos 

Bouwnummers: 146 en 154 (als getekend). 

Bouwnummers: 149 en 158 (gespiegeld). 

5 
 

 

Uw keuken 

Onderstaand is uw stelpostkeuken weergegeven. 

Deze keuken is compleet met apparatuur, werkblad en achterwanden, kraan,     
al het benodigde leidingwerk (incl. extra groepen voor combi en vaatwasser met 
vaatwasserkraan t.w.v. €590,=), plaatsing van de keuken en aansluiten van de 
apparatuur. 

  

 

Woningtype Zandlelie 

Bouwnummers: 108, 110, 112, 122, 124, 136, 138, 140, 142, 144 en 160 (als getekend). 

Bouwnummers: 109, 111, 113, 123, 125, 135, 139, 141, 143, 145 en 161 (gespiegeld). 

5 
 

Uw keuken 

Onderstaand is uw stelpostkeuken weergegeven. 

Deze keuken is compleet met apparatuur, werkblad en achterwanden, kraan,     
al het benodigde leidingwerk (incl. extra groepen voor combi en vaatwasser met 
vaatwasserkraan t.w.v. €590,=), plaatsing van de keuken en aansluiten van de 
apparatuur. 

  

 

 

Woningtype Zandhaver C 

Bouwnummers: 118,  132, 150 en 152 (als getekend). 

Bouwnummers: 121, 131, 151 en 153 (gespiegeld). 

5 
 

Uw keuken 

Onderstaand is uw stelpostkeuken weergegeven. 

Deze keuken is compleet met apparatuur, werkblad en achterwanden, kraan,     
al het benodigde leidingwerk, plaatsing van de keuken en aansluiten van de 
apparatuur. 

Woningtype Zeewinde, Bouwnummer: 137 (als getekend). 
Bouwnummers: 126, 127, 128 en 159 (gespiegeld). 
 
 
 
 
 
Woningtype Zeewinde XL  
Bouwnummers: 117 en 129. 
 
 
 
 
 
Woningtype Zeewinde XXL  
Bouwnummers: 114, 115, 116 en 134.  

Type Duingras

Type Zandhaver D

Type Duinroos

Type Zandlelie

Type Zandhaver C

Type Zeewinde
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Afwerking- en inrichtingstaat

Inrichting kavel Duingras XL Duinroos XL Zandhaver Zandlelie Zeewinde Zeewinde XL Zeewinde XXL

Duinhekwerk laag ca. 1 meter (deels) • • • • • • •
Duinhekwerk hoog ca. 1,8 meter (deels) - • - - • • •
Inrichting duintuin met beplanting • • • • • • •
Tegelpad naar woning • • • • • • •
Staptegels naar berging • • - - - - -
Parkeren in hof • • - - - - -
Parkeren eigen terrein ( 2 plaatsen) - - • • • • •
Houten berging 3 x 3 meter • • 150 t/m 153 - - - -
Half steens garage met sectionaldeurdeur - - • m.u.v. 150 t/m 153 • • • •
Afwerkstaat gevel

Gevelbaksteen - koperrood 155 t/m 157 154 en 158 118 t/m 121 108 en 109 - - 134, 137
Gevelbaksteen - rood - - 150 en 151 112, 113, 124, 125, 138, 139, 

144 en 145
127 en 159 - -

Gevelbaksteen - oranje - - 132 en 133 140 en 141 128 - 116
Gevelbaksteen - bruin 147 en 148 146 en 149 152 en 153 110, 111, 122, 123, 135, 136, 

142 en 143
- - -

Gevelbaksteen - roodpaars - - 130 en 131 160 en 161 - 129 114 en 115
Gevelbaksteen - helder wit gekeimd - - - - 126 117 -
Buitenkozijnen kunststof - wit • • • • • • •
Raamdorpelstenen - zwart • • • • • • •
Hemelwaterafvoer pvc - wit • • • • • • •
Getimmerde goot - wit • • • • • • •
Keramische dakpan - antraciet - - 118 t/m 121, 130 t/m 133, 

152 en 153
108 t/m 111, 122 t/m 125, 135, 

136, 138, 139, 140 t/m 145, 
160 en 161

127 en 128 - 114 en 116

Keramische dakpan - diamantzwart 155, 156 en 157 154 en 158 150 en 151 - 126 en 159 117 en 129 115, 134 en 137
Keramische dakpan - koperrood 147 en 148 146 en 149 - 112 en 113 - - -
Bouwsysteem

Peil woning ca. + 600 mm t.o.v. straatniveau • • • • • • •
Fundering met prefab betonpalen • • • • • • •
Geïsoleerde systeemvloer begane grond • • • • • • •
Breedplaatvloer verdiepingsvloeren • • • • • • •
Ankerloze kalkzandsteen spouwmuren • • • • • • •
Geïsoleerde houtendakelementen • • • • • • •
Binneninrichting

Gipsblok binnenwanden • • • • • • •
Stalenmontagekozijn met opdek deur • •
Stalenmontagekozijn met stompe deur • • • • •
Vurenhoutentrap • • • • • • •
Keukeninrichting • • • • • • •
Sanitaire voorziening

Wandcloset toilet begane grond • • • • • • •
Fontein met muurbuis, sifon en kraan • • • • • • •
Duoblok toilet verdieping • • - - - - -
Wandcloset verdieping • • • • •
Douchekraan met garnituur en glijstang • • - - - - -
Thermostatische douchekraan met garnituur en glijstang • • • • •
Doucheput rvs • • - - - - -
Douchegoot rvs • • • • •
Wastafel met mengkraan • • • • • • •
Spiegel rond 60 cm • • • • • • •
Kunststof bad met thermostatische kraan • • • • •
Tegelpaket badkamer en toilet

Wandtegels 20 x 25 cm • •
Wandtegels 20 x 40 cm • •
Wandtegels 25 x 40 cm • • •
Vloertegels 20 x 20 cm • •
Vloertegels 30 x 30 cm
Vloertegels 33 x 33 cm • • • • •
Installaties

Elektra (NEN 1010) • • • • • • •
Verwarming HR CV ketel met vloerverwarming • • • • • • •
Mechanische ventilatie met natuurlijke toevoer • • • • • • •
Elektrische radiator in badkamer • • • • • • •

Algemene informatie

Koop- en aannemingsovereenkomst
Deze brochure heeft tot doel potentiële gegadigden een goede 

indruk te geven van het project en de woningen daarin. Op de 

website van het project tref je meer (detail-)informatie aan. Na 

inschrijving voor een woning volgt een reservering (toewijzing) 

voor een bepaald bouwnummer. Gegadigde ontvangt daarbij 

een complete kopers-/contractset met o.a. contractstukken, 

waarin alle informatie is opgenomen. Informatie zoals 

tekeningen, technische omschrijving, keuzelijst meer- en 

minderwerk, procedure koperskeuzen en concept leveringsakte 

van de grond. Deze contractstukken, ook wel de KAO-stukken 

genoemd, zijn bij de totstandkoming van de koop- en 

aannemingsovereenkomst de formele bijlagen bij die 

overeenkomsten. Deze brochure is daar geen onderdeel van. 

Deze stukken worden met je besproken in het verkoopgesprek.

De woningen in dit project zijn ontwikkeld door 

BPD Ontwikkeling BV. De woningen worden gebouwd door 

VORM. Bij aankoop van een woning sluit je een koopover-

eenkomst met BPD (“verkoper”) voor de levering van de grond 

en sluit u een aannemingsovereenkomst met VORM 

(“ondernemer”) voor de bouw van jouw woning. De ondernemer 

zal tevens garantieverstrekker zijn en jouw aanspreekpunt tijdens 

en na de bouw van jouw woning.

Koperskeuzen
Iedere woning kan, tegen meerprijs, met extra’s worden 

afgewerkt. Hiervoor krijg je keuzelijst meer- en minderwerk, 

waaruit je keuzen kunt maken. De eventueel op de tekeningen in 

deze brochure aangegeven keuzemogelijkheden behoren niet 

tot de standaard levering. In de hiervoor genoemde keuzelijst 

zijn de kosten hiervan opgenomen. Behalve keuzes uit de 

keuzelijst kun je tevens individuele wensen kenbaar maken. 

In de KAO-stukken tref je daar uitvoerige informatie over aan. 

Start bouw
Zodra aan bepaalde voorwaarden zijn voldaan die omschreven 

zijn in de aannemingsovereenkomst, binnen de in die 

overeenkomst genoemde termijn, maakt de ondernemer een 

aanvang met de (voorbereidingen) voor de bouw. Je kunt daarbij 

denken aan een bruikbare omgevingsvergunning en voldoende 

verkochte woningen in het plan. Uiteraard worden alle kopers 

daar tijdig over geïnformeerd.

Betalingen
De termijnen en de wijze van betaling worden vermeld in de 

koop- en de aannemingsovereenkomst. De koopsom voor de 

levering van de grond wordt voldaan aan BPD Ontwikkeling BV. 

De termijnen uit de aannemingsovereenkomst en eventuele 

meerwerkopties worden voldaan aan VORM.

Verzekeringen
Tijdens de bouw zijn alle woningen verzekerd tot aan de 

oplevering. Vanaf de dag van de oplevering van de woning heb 

je een opstalverzekering nodig. Je bent zelf verantwoordelijk 

voor het tijdig afsluiten van deze verzekering. 

Wijzigingen voorbehouden 
Door de ambachtelijkheid van het bouwen, zijn detailwijzigingen 

in ontwerp, constructie en afwerking voorbehouden aan VORM. 

Eveneens moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van 

wijzigingen, voortvloeiend uit de eisen van de overheid en/of 

nutsbedrijven. De perspectieftekeningen en eventuele foto’s in 

deze brochure geven slechts impressies. Hieraan kunnen geen 

rechten worden ontleend. 

Maten
De op de tekeningen aangegeven maatvoering zijn “circa”-

maten. Indien deze maatvoering tussen wanden is aangegeven, 

is daarbij nog geen rekening gehouden met enige wandafwerking. 

Situatieschets
De nummers op de situatieschets zijn bouwnummers. Ze worden 

tijdens de bouw door alle betrokkenen gehanteerd, ook in 

officiële stukken en correspondentie. Het zijn echter geen 

huisnummers die betrekking hebben op jouw nieuwe adres. Dat 

wordt pas bekend gemaakt als de straatnamen en de 

huisnummers definitief vastgesteld zijn. Deze tekening is enkel 

bedoeld om je een indruk te geven van de ligging en situatie, 

het gebouw of de woningen, in het bouwplan. De tekening 

vormt geen onderdeel van uw contractstukken en er kunnen 

geen rechten aan ontleend worden. De juiste maten van de 

kavel worden na oplevering door het Kadaster vastgelegd/zijn 

bepaald door kadastrale perceelvorming. Ook de inrichting van 

de openbare ruimte (aanleg van wegen, eventuele groen-

voorzieningen en/of parkeerplekken) is slechts een impressie, 

ontleend aan de gegevens van de Gemeente Westland. Je dient 

er rekening mee te houden dat deze nog kunnen wijzigen. Voor 

specifieke gebiedsinformatie en informatie over omliggende, 

bestaande en/of nieuw te bouwen bebouwing, verwijzen wij je 

naar de Gemeente. Daarnaast kun je ter plaatse van de bouw-

locatie de bestaande situatie waarnemen. Voor eventuele 

(toekomstige) wijzigingen kan BPD Ontwikkeling BV geen 

verantwoordelijkheid op zich nemen en/of aansprakelijkheid 

aanvaarden.

Wij adviseren je bij de Gemeente te informeren naar de actuele 

stand van zaken betreffende de inrichting van de openbare ruimten 

en de eventueel naastliggende (toekomstige) bebouwing. Tevens 

raden wij je aan de berichtgeving in de plaatselijke media te volgen.

Bouwbesluit
De woningen voldoen aan het Bouwbesluit zoals dat geldend 

was ten tijde van de indiening van de omgevingsvergunning. 

Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK)
Op de woningen in dit bouwplan is de SWK Garantie- en 

Waarborgregeling van toepassing. Wat betekent dit voor de 

koper? Dat kan als volgt worden samengevat. In het geval de 

ondernemer tijdens de aanbouwperiode van het huis in de 

financiële moeilijkheden komt, wordt de woning zonder 

meerkosten voor de koper afgebouwd. SWK regelt dit voor de 

koper in samenspraak met de betrokken verzekeringsmaatschappij. 

Deze waarborg heet de insolventiewaarborg. Daarnaast wordt 

door de ondernemer vanaf drie (3) maanden na de oplevering 

een zekere bouwkundige kwaliteit van de woning gegarandeerd. 

Doen zich binnen de garantietermijn bepaalde bouwkundige 

gebreken voor, dan is de ondernemer verplicht deze te 

herstellen. Deze garantie geldt in beginsel voor zes (6) jaar. In 

zeer ernstige gevallen geldt er zelfs een garantietermijn van tien 

(10) jaar. Dit is de SWK garantie. Voor bepaalde, in de 

garantieregeling genoemde specifieke onderdelen, geldt een 

kortere termijn dan zes (6) jaar. Zo is het verfwerk bijvoorbeeld 

gegarandeerd voor één (1) jaar. Schade, die het gevolg is van 

onvoldoende onderhoud, valt vanzelfsprekend niet onder de 

garantie. Sommige onderdelen (zoals behangwerk) zijn 

uitgesloten van garantie.

Als de ondernemer zijn verplichtingen uit hoofde van deze 

bouwkundige garantie niet nakomt, kan een koper in de 

volgende twee gevallen een beroep op de zogenaamde 

gebrekenwaarborg bij SWK doen: 

- bij faillissement van de ondernemer na het ingaan van 

 de garantietermijn;

- indien de ondernemer verzuimt om (tijdig) een arbitraal vonnis, 

 waarin hij is veroordeeld om een garantiegebrek te herstellen, 

 na te komen.

SWK zorgt er dan in samenspraak met de betrokken 

verzekeringsmaatschappij voor dat het gebrek kosteloos wordt 

hersteld. Er geldt wel een maximumdekking per woning. Tevens 

geldt dat ingeval van geschillen SWK kan bemiddelen tussen 

koper en ondernemer en daarnaast biedt de Garantie- en 

Waarborgregeling een laagdrempelige geschillenregeling. Bij 

verkoop van de woning wordt gebruik gemaakt van een 

modelcontract. Dit biedt de zekerheid, dat de afspraken tussen 

de koper en de ondernemer evenwichtig zijn vastgelegd.

Kortom: het kopen van een woning met toepassing van een 

Garantie- en Waarborgregeling biedt de koper meer zekerheid!

Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC)
Het bouwbesluit schrijft voor dat een woning aan een bepaalde 

Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC)  doet voldoen. Deze EPC 

geeft de energiezuinigheid van een woning weer. Met name de 

oriëntatie en het (gevel) ontwerp, de isolatiewaarden van de 

gevel, het dak, de begane grondvloer en de buitenbeglazing, en 

de energiezuinigheid van de installaties zijn van invloed op de 

EPC. De eisen gesteld in het bouwbesluit ten tijde van de 

aanvraag bouwvergunning gaan uit van een EPC van 0,26.

• standaard  optie 
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Een aandeel in elkaar

Maak uw hypotheekdossier aan op rabobank.nl/hypotheekdossier

Met het Rabobank Hypotheekdossier berekent u in 30 minuten hoeveel u kunt lenen.

Zo legt u zelf eenvoudig de basis voor uw nieuwe hypotheek. Deel het dossier met

uw adviseur en ga samen verder waar u gebleven bent. 

Rabobank Hypotheekdossier

Als fundament
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droomhuis.
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Nieuwbouw

Onze onderneming houdt zich bezig met één van onze 

belangrijkste levensbehoeften: wonen. Met woningen, 

woonwijken en alle woonwensen die er leven in de landen 

waarin wij actief zijn: Nederland, Frankrijk en Duitsland. 

Naar die woonwensen doen we uitgebreid onderzoek waarvan 

de resultaten de basis vormen voor wat we ontwikkelen. 

De meeste van ‘onze’ bewoners zullen het niet weten, maar 

wij hebben aan de wieg gestaan van hun huizen en buurten. 

Sinds onze oprichting in 1946 hebben wij de bouw van meer 

dan 300.000 woningen mogelijk gemaakt en vandaag wonen 

ruim een miljoen Europeanen in woonwijken waarin onze hand 

herkenbaar is. Daarmee zijn we letterlijk één van de grootste 

‘huismerken’ van ons continent.

Levende woonomgevingen
Woonplezier is één van de belangrijkste ingrediënten van ons 

levensgeluk. Maar dat plezier vraagt om meer dan een woning 

alleen. Het vereist ook een woonomgeving waarin mensen zich 

even fi jn en veilig voelen als in hun eigen huis. Daarom maken 

we ons bij BPD, voorheen bekend als Bouwfonds Ontwikkeling, 

sterk voor het verwezenlijken van ‘living environments’, woon-

en leefomgevingen die ook zelf leven. Waar de bebouwde 

omgeving en de natuur elkaar op een harmonieuze manier 

ontmoeten. Die rust, ruimte en geborgenheid bieden en als 

ontmoetingsplek ook activiteiten op straat aanmoedigen. 

Waar iedereen, van jong tot oud, met veel plezier kan wonen 

en samenkomen.

Bouwen is voortbouwen
Duurzaamheid staat in ons werk centraal en daarbij denken we 

niet alleen aan het verminderen van CO²-uitstoot en lagere 

energierekeningen voor ‘onze’ bewoners. Een geslaagde woon-

wijk moet zelf ook duurzaam zijn, letterlijk toekomstwaarde 

hebben en decennia na oplevering nog steeds aantrekkelijk 

zijn voor nieuwe generaties. Vrijwel elke leefomgeving overleeft 

zijn eerste bewoners. Aan ons de taak om verder te denken 

dan een leven lang is. En dus kijken we in ons werk niet alleen 

naar de toekomst, maar koesteren we ook wat al bestond: 

de voormalige koekjesfabriek, de karakteristieke boerderij, 

de slingerende beek of oude beuk. Bouwen is voortbouwen, 

vinden we. In een levende omgeving proef je alle tijden.

Meer weten over BPD of nieuwbouwprojecten? 

Kijk op www.bpd.nl

BPD creating living environments

Levende omgevingen nodigen 
ook uit om naar buiten te gaan

10 voordelen 
van een nieuwbouwhuis
Kies voor een nieuwbouwhuis. Je koopt toch ook geen 

derdehandsschoenen? Kun je deze op het oog gekke 

vergelijking maken? Wij vinden van wel. De meeste mensen 

die iets kopen, kopen namelijk het liefst iets wat nieuw is. 

Waarom zou dat principe dan niet gelden voor een huis? 

We zetten de belangrijkste voordelen voor je op een rij.

1. Nieuw is onbeschreven
Nieuw is een gevoel van fris, puur, mooi. Nieuw is écht helemaal 

van jezelf. Onbeschreven en onaangetast. Een nieuwbouwhuis 

heeft geen geschiedenis. Het doet niet denken aan de smaak, 

keuzes of het leven van de vorige bewoners.

2. Nieuw is zorgelozer
Een nieuwbouwhuis is een huis zonder zorgen waar je geen 

omkijken naar hebt. Alles is nieuw, alles doet het. Op bijna 

alles zit garantie en onderhoudskosten heb je de eerste jaren 

vrijwel niet. 

3. Nieuw is energiezuiniger
Auto’s zijn de laatste 20 jaar veel zuiniger geworden, computers 

stukken sneller. Maar ook de bouwwereld heeft in de afgelopen 

jaren bepaald niet stilgezeten. Zo heeft een nieuwbouwhuis van 

nu energielabel A en is daarmee al gauw 30% zuiniger dan een 

woning die pakweg 25 jaar geleden is gebouwd. 

4. Nieuw is voordeliger
Als koper van een nieuwbouwhuis heb je een aantal fi nanciële 

meevallers. Bij de koop hoef je bijvoorbeeld geen overdrachts-

belasting te betalen en qua energiekosten ben je met een 

nieuw, duurzaam huis al gauw € 800,- per jaar goedkoper uit.

5. Nieuw is stiller
Voor veel mensen is hun huis een plek om tot rust te komen. 

Even weg uit de drukte en hectiek van alledag. Zeker in een 

nieuwbouwhuis kun je dat volop doen. Dankzij de modernste 

isolatie kun je in een nieuwbouwhuis iets horen wat in een 

druk land als Nederland zeer weldadig kan zijn. De stilte.

6. Nieuw is duurzamer
Voor een nieuw huis worden tegenwoordig alleen duurzame, 

milieuvriendelijke materialen en technieken gebruikt. En omdat 

een nieuwbouwhuis ook veel energiezuiniger is, komt het in 

aanmerking voor het predicaat ‘groen’. En dat is goed voor 

het milieu én je portemonnee. 

7. Nieuw is veiliger
Nieuwbouwhuizen zijn standaard uitgerust met een professioneel 

rookalarm. En met het modernste, inbraakwerend hang- en 

sluitwerk. Je geniet van een veilige omgeving en houdt 

ongewenste bezoekers buiten.

8. Nieuw is aangenamer
‘Oude huizen zijn sfeervolle huizen’ hoor je weleens. Maar oude 

huizen kunnen ook koude huizen zijn. In de winter zijn ze niet 

warm te krijgen en in de zomer juist niet koel. Nieuwbouwhuizen 

daarentegen kenmerken zich door een aangename temperatuur, 

ongeacht de tijd van het jaar. Ze zijn voorzien van extra isolerend 

glas en zijn ook verder goed geïsoleerd. Zo heb je in de winter 

warme voeten en is het in de zomer lekker koel.

9. Nieuw is bloemrijker
Een nieuwbouwwoning is een huis in een prettige omgeving. 

Een omgeving die ook zelf leeft. Waar bewoners en bezoekers 

zich welkom voelen. Want naast de ontwikkeling van huizen zijn 

we ook verantwoordelijk voor de inrichting van het gebied 

waarin ze staan. Zo komen we tot buurten met altijd voldoende 

perkjes en parken, met vijvers en speelplaatsen, met scholen, 

winkels en een goede ontsluiting.

10. Nieuw is persoonlijker
Wie een nieuwbouwhuis koopt, heeft alle vrijheid van de wereld. 

Je kiest je eigen badkamer, je eigen keuken en als je een extra 

kamer wenst, kan dat meegenomen worden tijdens de bouw. 

Een oud huis wordt nooit helemaal van jezelf. Of in elk geval, 

duurt het jaren voor je dat bereikt. Je blijft breken en verbouwen 

om het precies op maat en smaak te krijgen.

Daarom nieuwbouw!

Waarom nieuwbouw?
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Voorbehoud verkoopdocumentatie
De verkoopdocumentatie is met de grootste zorg samengesteld, aan de hand van gegevens 
zoals die ten tijde van het samenstellen van deze brochure bekend waren. Desondanks maken wij 
een voorbehoud ten aanzien van eventuele wijzigingen die onder andere voortkomen uit eisen 
en wensen van overheden en/of nutsbedrijven. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
 
Het ontwikkelen van een nieuwbouwlocatie is een dynamisch proces dat voortdurend aan 
verandering en verfijning onderhevig is. De omgevingsschetsen zijn dan ook niet meer dan een 
momentopname. Wijzigingen met betrekking tot de situering van omliggende bebouwing, 
groenstroken, voet- en fietspaden, parkeervoorzieningen, bovengrondse nutsvoorzieningen en 
dergelijke kunnen zich dan ook voordoen.
 
De inrichtingen van de plattegronden zijn een vrije impressie van de illustrator en wijken mogelijk 
af van het standaard afwerkingsniveau. Aan de impressies, maatvoeringen en sfeerplattegronden 
kunnen zodoende geen rechten aan worden ontleend (ook niet qua kleurstelling). Voor de juiste 
informatie wordt verwezen naar de tot de contractstukken behorende verkooptekeningen en 
technische omschrijving. 
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Iets voor u? Kijk op www.duingeest.nl
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BPD

Poortweg 2

2612 PA  Delft

T 088 712 28 21

E verkoop.zuidwest@bpd.nl

 ‘Like’ ons en blijf op de hoogte!

www.facebook.com/duingeest

BPD

Poortweg 2

2612 PA  Delft

T 088 712 28 21

E verkoop.zuidwest@bpd.nl

Helm & Heus Makelaars 

Vreeburghlaan 1

2691 AA ‘s-Gravenzande 

T 0174 41 90 00

E info@helmheus.nl 

Borgdorff Makelaars 

Kerkplein 12

2681 BB Monster

T 0174 22 50 55

E monster@borgdorff.nl 

VORM

Veerweg 165

3351 HC Papendrecht

T 078 642 13 00

E post@vorm.nl


