
Exclusief wonen 
aan de Nieuwe Waterweg
64 koop- en huurappartementen in Rozenburg



Met trots presenteren wij u ons 
woonproject Rozenburg Boulevard! 
Het woonproject is direct gelegen aan 
de Nieuwe Waterweg en bestaat uit 64 
luxe appartementen verdeeld over twee 
woongebouwen.

Woonproject Rozenburg Boulevard staat 
voor exclusief en comfortabel wonen 
in een waterrijke en groene omgeving 
met in de nabijheid volop natuur, recreatie-
mogelijkheden en winkelvoorzieningen.

Om aan de diverse woonwensen te voldoen 
hebben wij een wooncollectie met diverse 
woningtypen ontwikkeld. De woningen 
variëren in grootte, aantal kamers, indeling 
en ligging. Uiteraard beschikken zij allen 
over een ruime buitenruimte met prachtig 
uitzicht over de Nieuwe Waterweg.

Wij wensen u veel woongenot in 
Rozenburg Boulevard!
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Rozenburg is het groene hart van het Rotterdamse 
havengebied. Het dorp is omringd door water,  
en fraaie natuur. Deze unieke combinatie geeft 
Rozenburg een geheel eigen uitstraling en zorgt 
voor veel recreatiemogelijkheden. Zo kunt u met de 
veerpont naar Maassluis of een bezoekje brengen 
aan de haven of de waterkering. 

In de nabije omgeving zijn bovendien volop 
mogelijkheden voor werk. De komende jaren wil 
Rozenburg haar voorzieningenniveau alleen maar 
verder uitbreiden. 

Rozenburg bloeit!

Rozenburg is een dorp met 

stadse allure. Dat blijk uit het 

hoge voorzieningniveau van de 

gemeente. Zo zijn er diverse 

scholen, een bibliotheek, 

meerdere sportaccommodaties, 

een overdekt zwembad, een 

muziekschool en is er een 

gevarieerd winkelaanbod.

Fietsen en wandelen kunt u bij 

uitstek op De Landtong: een 

prachtig natuurgebied waar 

Schotse Hooglanders en wilde 

Konikspaarden vrij rondlopen. 

Tegelijkertijd kunt u genieten 

van de enorme schepen die 

voorbij varen op de Nieuwe 

Waterweg. 
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De combinatie van 
water en fraaie 
natuur geeft 
Rozenburg een unieke 
uitstraling en zorgt 
voor veel recreatie-
mogelijkheden.



Rozenburg Boulevard is het nieuwe 
woonproject van Koudijs 
projectontwikkeling bv waar u 
exclusief kunt wonen, direct aan de 
Nieuwe Waterweg, middenin het 
groene hart van het Rotterdamse 
havengebied. 

Exclusief wonen aan de Nieuwe 
Waterweg
Rozenburg Boulevard is direct aan de 
Nieuwe Waterweg gelegen. Het plan 
bestaat uit 64 appartementen en diverse 
woningtypen. Alle appartementen 
beschikken over royale buitenruimten en 
hebben een prachtig uitzicht over de 
Nieuwe Waterweg.

Wonen in een groene omgeving
De woongebouwen zijn gelegen aan een 
aantrekkelijke Boulevard met rondom 
een privéterrein met veel groen en 
diverse faciliteiten voor de bewoners. 
Het privéterrein is alleen bestemd voor 
bewoners en bezoekers. Om het groene 
karakter te versterken wordt het dak 
van de tussenliggende parkeerfaciliteit 
voorzien van een zogenaamd “groen” mos-
sedumdak. Zo geniet u optimaal van een 
groene en waterrijke omgeving!

Centrale ligging
Door de ligging in het groene hart van het 
Rotterdamse havengebied is Rozenburg 
Boulevard strategisch gesitueerd ten 
opzichte van diverse stedelijke centra, 
natuur en werkgebieden. Alle dagelijkse 
voorzieningen zijn binnen handbereik. Het 
winkelcentrum van Rozenburg ligt op 
slechts 500 meter afstand.

De Wooncollectie
Rozenburg Boulevard bestaat uit 64 
appartementen en 6 verschillende 
woningtypen. Alle woningen zijn verdeeld 
over 8 (woongebouw B) of 9 (woongebouw 
A) woonlagen en beschikken allemaal over 
een berging en een overdekte parkeerplaats 
en/of garagebox in de overdekte 
parkeergarage. De appartementen variëren 
in grootte (van 83m² t/m 140m²), aantal 
kamers (3- en 4-kamerwoningen), indeling 
en ligging.

Zorgeloos wonen 
Rozenburg Boulevard is een woonconcept 
voor comfortabel en zorgeloos wonen. 
De woningen zijn volgens de filosofie 
levensloopbestendig wonen ontwikkeld. 
Dit houdt in dat er in het ontwerp rekening 
is gehouden met minder validen. Zo is er 

een brancardlift, zijn de woningen 
rolstoeltoegankelijk en is er in de meeste 
woningen een directe verbinding tussen de 
hoofdslaapkamer en de badkamer mogelijk.

Wonen zoals u dat wilt
Om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan 
uw woonvoorkeuren hebben wij meerdere
woningtypen ontwikkeld. Op deze manier 
kunt u kiezen voor een woning die qua 
grootte en indeling het beste bij u past. 
Daarnaast hebben de meeste woningen 
meerdere indelingsopties, zoals de plaats 
van de keuken.

Wat biedt 
Rozenburg Boulevard
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Exclusief wonen 
aan de Nieuwe 
Waterweg, middenin 
het groene hart van 
het Rotterdamse 
havengebied.



Uitzicht en bezonning

De opzet van de appartementen is 

zodanig dat ze allemaal 

georiënteerd zijn op de Nieuwe 

Waterweg. Hierdoor profiteert u 

altijd van een mooi uitzicht. 

Daarnaast kunt u kiezen voor een 

appartement met ochtend- of 

middagzon, of voor een woning die 

vrijwel de gehele dag zon heeft.  

Rozenburg Boulevard bestaat uit 
twee exclusieve woongebouwen, 
gelegen in een groene 
woonomgeving. De indeling van de 
twee gebouwen is hetzelfde, alleen 
zijn de woningen gespiegeld. 
Hierdoor kunt u kiezen voor een 
woning die het beste past bij uw 
wensen ten aanzien van bezonning 
en uitzicht. 

Entree en woonverdiepingen
De hoofdentrees zijn gesitueerd op de kop 
van de gebouwen. De entrees bieden 
toegang tot de bergruimten en de
lift/het trappenhuis. Via de lift/het 
trappenhuis bereikt u uw woonverdieping. 
Elke verdieping bevat 4 appartementen 
(type Bosroos, Egelantier, Duinroos en 
Viltroos), met uitzondering van de 
bovenste twee verdiepingen: deze 
bevatten in beide woongebouwen 3 
appartementen (type Kaneelroos, 
Struweelroos en Viltroos).

Hoogwaardige appartementen
Alle appartementen zijn standaard 
voorzien van hoofdvloerverwarming, 
waardoor er geen radiatoren aan-
wezig zijn en de ruimten optimaal 
ingedeeld kunnen worden. Badkam-
ers en toiletten worden standaard 
voorzien van luxe sanitair en tegel-
werk. De koop-appartementen 
worden zonder keuken opgeleverd. 
Alle appartementen voldoen aan de 
laatste isolatie eisen en zijn energie-
zuinig.

Eigen parkeerplaats
Alle appartementen beschikken over 
een eigen parkeerplaats of parkeer-
box. Onder een groen dek, tussen 
de twee woongebouwen in, bevindt 
zich een royale parkeergarage/
overkapping. Bezoekers en bewon-
ers kunnen hun auto 
kwijt op de toegangsweg 
richting de woontorens. 

Woningtype Aantal kamers Gebruiks-
oppervlakte

Verdiepingen
gebouw A

Verdiepingen
gebouw B  

Bosroos 4 103 m2 1 t/m 7 1 t/m 6

Duinroos 3 89 m2 1 t/m 7 1 t/m 6

Egelantier 3 83 m2 1 t/m 7 1 t/m 6

Kaneelroos 4 140 m2 8 t/m 9 7 t/m 8

Struweelroos 4 132 m2 8 t/m 9 7 t/m 8

Viltroos 4 104 m2 1 t/m 9 1 t/m 8

Beganegrond

Verdieping 1 t/m 4

Verdieping 5 t/m 7

Verdieping 8 t/m 9

Beganegrond

Verdieping 1 t/m 4

Verdieping 5 t/m 6

Verdieping 7 t/m 8

Gebouw type A Gebouw type BGebouwopzet
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Deze luxe hoekwoning heeft een 
woonoppervlakte van circa 103m². 
Via de centrale hal bereikt u de royale 
woonkamer met open keuken van ruim 
44m². Aan de woonkamer grenst het 
balkon, vanwaar u een prachtig uitzicht 
heeft over de Nieuwe Waterweg. 
Door zijn hoekligging profiteert deze 

woning van een gunstige bezonning en 
veel lichtinval. De hal biedt verder 
toegang tot een hoofdslaapkamer van 
circa 14m², twee kleinere slaapkamers 
(circa 9 en 8m²), een badkamer, een 
bergruimte en een separaat toilet. 

P11
let op: de gevelindeling van het appartement wijkt op bepaalde woonverdiepingen af.

Plattegrond Bosroos Plattegrond Bosroos gespiegeld

Bosroos

De wooncollectie
Met trots presenteren wij u de nieuwe wooncollectie voor het project 
Rozenburg Boulevard. Om goed in te kunnen spelen op uw woonwensen 
hebben wij verschillende woningtypen ontwikkeld. 

■	 luxe hoekwoning
■		woonoppervlakte 
 circa 103m²
■		woonkamer	met	open  
 keuken van ruim 44m²
■		3 slaapkamers



Deze bijzondere hoekwoning met een 
woonoppervlakte van circa 89m² 
kenmerkt zich door een ruime 
woonkamer met open keuken van 
35m². U bereikt het balkon vanuit de 
woonkamer. Doordat het balkon op de 
hoek van de woning gesitueerd is, 
profiteert u van een mooie lichte 
woonkamer. 

De hal biedt u toegang tot de 
woonkamer, een royale 
hoofdslaapkamer van circa 16m², een 
tweede slaapkamer (circa 12,5m²), een 
badkamer, bergruimte en een separaat 
toilet. 

Plattegrond Duinroos gespiegeld
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■	 bijzondere 3-kamer  

 hoekwoning

■	 woonoppervlakte 

 circa 89m²

■	 lichte woonkamer

Duinroos

Plattegrond Duinroos

let op: de gevelindeling van het appartement wijkt op bepaalde woonverdiepingen af.



Deze 3-kamerwoning heeft een 
woonoppervlakte van circa 83m² en is 
voorzien van een riante woonkamer 
met open keuken van ruim 36m². Alle 
vertrekken in de woning kijken uit op 
de Nieuwe Waterweg. Vanuit de 
woon-/eetkamer heeft u toegang tot 
het balkon. 

De centrale hal leidt u naar de 
woonkamer, een hoofdslaapkamer 
van ruim 15,5m² en een tweede 
slaapkamer (circa 9m²). Vanuit de hal 
bereikt u tevens de badkamer, een 
bergruimte en een separaat toilet. 

Plattegrond Egelantier gespiegeld

Plattegrond Egelantier
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Egelantier

■ 3-kamerwoning

■ woonoppervlakte 

 circa 83m²

■	 hoofdslaapkamer 

 15,5m²

let op: de gevelindeling van het appartement wijkt op bepaalde woonverdiepingen af.



Kaneelroos

Deze ruim opgezette L-vormige 
hoekwoning heeft een woonoppervlakte 
van maar liefst 140m² en beschikt over 
twee buitenruimten. Het is één van de 
penthouses die zich op de bovenste 
twee verdiepingen bevinden. De royale 
woon-/eetkamer van circa 68m² biedt 
een scala aan indelingsmogelijkheden. 
Vanuit de woonkamer heeft u toegang 
tot een riant balkon van circa 13m², 

met uitzicht over de Nieuwe Waterweg. 
De centrale hal leidt u naar de 
woonkamer, een ruime masterbedroom 
van circa 19m2 met aangrenzend een 
ruime inloopkast, twee 
slaapkamers(circa 8 en 8,5m2), een 
badkamer, een berging en een 
separaat toilet. De woning is uitgerust 
met een tweede balkon van circa 12m², 
grenzend aan de hoofdslaapkamer. 

Plattegrond Kaneelroos
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Plattegrond Kaneelroos gespiegeld

■	 ruim opgezette 

 L-vormige 

 hoekwoning

■	 woonoppervlakte  

 140m²

■	 2 riante balkons



Dit luxe penthouse heeft een 
woonoppervlakte van maar liefst 132m². 
In de woonkamer/open keuken van 
circa 60m² heeft u een prachtig 
panorama-uitzicht over de Nieuwe 
Waterweg, doordat een grote, glazen 
pui over de volledige breedte van de 
woning loopt. 

Vanuit de woonkamer heeft u toegang 
tot een royaal balkon. Vanuit de centrale 
hal bereikt u de woonkamer, de 
hoofdslaapkamer van circa 18m², de 
twee overige slaapkamers (circa 13 en 
10m²), een ruime badkamer, een 
bergruimte en een separaat toilet. 

Plattegrond Struweelroos gespiegeld 

Plattegrond Struweelroos
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Struweelroos

■	 luxe penthouse

■	 woonoppervlakte  

 132m²

■	 panorama uitzicht



Deze ruime 4-kamerwoning heeft een 
woonoppervlakte van circa 104m². 
De woning is uitgerust met een royale 
living met open keuken van circa 
46m², met aangrenzend het balkon. 

Doordat de woonkamer op de kop van 
het gebouw is gesitueerd, geniet u 

van een prachtig uitzicht over de 
Nieuwe Waterweg. Via de centrale hal 
bereikt u de woonkamer, de drie 
slaapkamers van de woning (circa 
16,5, 8 en 6m²), een badkamer, ruime 
berging en een separaat toilet.  

Plattegrond Viltroos gespiegeldPlattegrond Viltroos
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Woningtype Viltroos

■  ruime     

 4-kamerwoning 

■		 woonoppervlakte  

 104m²

■		 mooie ligging op 

 de “kop” van het  

 gebouw

let op: de gevelindeling van het appartement wijkt op bepaalde woonverdiepingen af.



De makelaar
De makelaar speelt een belangrijke rol in het proces van 
oriëntatie, beslissingen en definitieve aankoop van uw 
nieuwbouwwoning. Om de aankoop van uw nieuwbouwwoning 
in Rozenburg Boulevard zo goed mogelijk te begeleiden is Rieke 
Vastgoed te Rozenburg ingeschakeld. Rieke Vastgoed is in een 
vroeg stadium betrokken bij de ontwikkeling van Rozenburg 
Boulevard en kan u met zijn kennis van het project zo goed 
mogelijk begeleiden bij de aankoop van uw nieuwbouwwoning.

Financieel adviseur
Bij de aankoop van uw nieuwbouwwoning komt u in aanraking 
met de financieel adviseur. Want welke hypotheekvorm past nu 
het best bij uw situatie? Fundament Advies uit Vlaardingen kan uw 
adviseren en wegwijs maken in de hypotheekmarkt. Fundament 
Advies is een financiële dienstverlener die zich bewust is van 
het feit dat een hypotheekadvies een leven lang mee moet gaan. 
Al jarenlang laten de adviseurs van Fundament Advies zien wat 
de kracht van onafhankelijk advies is. Speciaal voor dit project 
worden er maatwerkoplossingen gemaakt, projecttarieven 
aangeboden en sluit de duur van de offerte aan op het project 
Rozenburg Boulevard. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden? 
Maak dan een vrijblijvende afspraak met één van de adviseurs.

Informatie
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Overbruggingsgarantie
Speciaal voor kopers van woonproject Rozenburg Boulevard biedt 
Koudijs project 1 bv kopers de mogelijkheid om gebruik te maken 
van 1 jaar overbruggingsgarantie! Zo heeft u de mogelijkheid om 
de woning van uw dromen aan te kopen en ruim de tijd voor de 
verkoop van uw huidige woning! Met de overbruggingsgarantie 
worden de eventuele dubbele woonlasten voor maximaal 1 jaar 
gecompenseerd op basis van een vast percentage. Namelijk 2,5% 
van de koop-/aanneemsom van de nieuwe woning. Deze periode 
gaat in na de oplevering van de nieuwe woning. 
Bent u benieuwd wat deze regeling voor u kan betekenen? 
Neem dan contact op met de makelaar.

Kopersconsulente
Vanaf het moment dat u de koop-/aannemingsovereenkomst 
heeft getekend is de kopersconsulente van Koudijs bouw bv 
uw contactpersoon voor alle zaken omtrent uw nieuwe woning. 
De kopersconsulente houdt zich onder meer bezig met het 
samenstellen en uitwerken van het meer- en minderwerk. Na het 
ondertekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst wordt u 
door de kopersconsulente uitgenodigd om in een persoonlijk 
gesprek uw wensen ten aanzien van de woning te bespreken. 
Uiteraard kunt u ook vóór aankoop advies over de meer- en 
minderwerkmogelijkheden inwinnen.

Gerrit Verboonstraat 17
3111 AA Schiedam
Tel: 010-427 77 89
info@fundament-advies.nl 
www.fundament-advies.nl 

Edisonstraat 1
3261 LD Oud-Beijerland
telefoon: 0186-61 46 33
kopersbegeleiding@koudijsbouw.nl
www.koudijsgroep.nl

Raadhuisplein 16
3181 CG  Rozenburg
telefoon: 0181-21 93 39
algemeen@riekevastgoed.nl
www.riekevastgoed.nl

Het kopen van een nieuwbouwwoning is een belangrijke beslissing, waarbij u wordt 
geconfronteerd met allerlei onderwerpen waarmee u, normaal gesproken, niet of nauwelijks te 
maken heeft. Daarnaast is het een intensief proces, waarbij u veel moet beslissen terwijl het 
huis meestal nog gebouwd moet worden. In dit proces krijgt u tevens met diverse partijen te 
maken zoals de makelaar, financieel adviseur en de kopersconsulente.

Disclaimer
De interieur impressies en ingerichte plattegronden zijn slechts bedoeld om u een indruk te 
geven van de mogelijke uitstraling van de woningen. Deze impressies vormen geen onderdeel 
van de contractstukken en er kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Voor de juiste 
indeling en maatvoering verwijzen wij u naar de verkooptekeningen. Deze brochure is met 
grote zorgvuldigheid samengesteld. Derhalve kunnen hier geen rechten aan worden ontleend.
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Technische omschrijving

Inhoud

01.00 Voorrang Woningborg N.V. bepalingen

02.00 Peil en maten

03.00 Grondwerk

04.00 Rioleringswerken

05.00 Bestratingen/Terreininventaris

06.00 Funderingen/palen

07.00 Metselwerken

08.00 Vloeren

09.00 Daken

10.00 Ventilatievoorzieningen en afvoerkanalen

11.00 Materiaalomschrijving 

12.00 Afwerking

13.00 Keukeninrichting, sanitair en tegelwerk

14.00 Beglazing en schilderwerk

15.00 Behangwerken

16.00 Water- en gasinstallaties

17.00 Elektrische installatie/communicatie

18.00 Verwarmingsinstallatie

19.00 Algemene ruimten in het gebouw

20.00 Parkeergarage/overkapping

21.00 Schoonmaken en opleveren

22.00 Wijzigingen tijdens de bouw

23.00 Algemeen

24.00 Bouwbesluit

25.00 Waarmerking
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Te realiseren door bouwondernemingen 
ingeschreven bij Woningborg N.V.
Het project bestaat uit het bouwen 
van 44 koopappartementen en 20 
huurappartementen aan de Boulevard te 
Rozenburg.

OPDRACHtGEvER/ONtWiKKElAAR
Koudijs project 1 B.V.
Postbus 1088
3260 AB  OUD-BEIJERLAND

DE BOUW WORDt GEREAlisEERD DOOR
Koudijs Bouw B.V.
Postbus 1088
3260 AB OUD-BEIJERLAND

ARCHitECt
Jorissen Simonetti Architecten
Postbus 1086
3600 BB MAARSSEN

CONstRUCtEUR
Stabiel Advisering
Postbus 150
7460 AD RIJSSEN 

vERKOOP EN iNFORMAtiE
Rieke Vastgoed B.V.
Raadhuisplein 16
3181 CG  ROZENBURG
Tel: 0181-21 93 39
E-mail: algemeen@riekevastgoed.nl 
Internet: www.riekevastgoed.nl

Koudijs project 1 B.V. is ingeschreven onder 
nummer 52977277 in het register van 
ingeschreven ondernemingen.
 

01.00 
vOORRANG WONiNGBORG  
N.v. BEPAliNGEN

Ongeacht hetgeen in deze technische 
omschrijving is bepaald, gelden 
onverkort de regelingen, reglementen 
en standaardvoorwaarden, gehanteerd 
en voorgeschreven door Woningborg 
N.V. Ingeval enige bepaling in deze 
technische omschrijving daarmee 
onverenigbaar mocht zijn ofwel nadeliger 
voor de verkrijger, prevaleren steeds 
de bovengenoemde bepalingen van 
Woningborg N.V.

02.00 
PEil EN MAtEN

Alle hoogten en diepten worden 
uitgemeten vanuit één punt: het peil P. Het 
peil is de bovenkant afgewerkte begane 
grondvloer van het gebouw. De hoogte van 
het peil ten opzichte van het N.A.P. wordt 
bepaald in overleg met de desbetreffende 
dienst in de deelgemeente Rozenburg. De 
schaal van de tekeningen is niet bindend. 
De juiste maten van het terrein wordt na 
opmeting door het kadaster vastgesteld. 

03.00 
GRONDWERK

De nodige grondwerken te verrichten voor 
funderingen, toegangswegen en leidingen. 
De uitkomende grond zal worden gebruikt 
voor het ophogen van het terrein. 
Overtollige grond zal worden afgevoerd.

04.00 
RiOlERiNGsWERKEN 

De aanleg- en aansluitkosten en de 
eventuele ingebruikstelling met betrekking 

tot de riolering zijn bij de koop-/
aanneemsom inbegrepen. De riolering 
wordt uitgevoerd in kunststof-buis in 
een gescheiden systeem voor vuil- en 
schoonwater. De afvoeren van de diverse 
lozingstoestellen worden uitgevoerd 
in kunststof. Het rioleringssysteem 
wordt belucht en is voorzien van 
ontstoppingsmogelijkheden.

 
05.00 
BEstRAtiNGEN/   
tERREiNiNvENtARis

De gemeenschappelijke paden worden 
voorzien van tegels, zoals aangegeven op 
de tekeningen en zal door de realisator 
worden aangelegd.
Deze voorzieningen vallen niet 
onder de Woningborg Garantie- en 
Waarborgregeling.

06.00 
FUNDERiNGEN/PAlEN

Aan de hand van de resultaten van de 
sonderingen en het grondonderzoek 
bepaalt de constructeur welk 
funderingssysteem en paalsysteem zal 
worden toegepast.

07.00 
MEtsElWERKEN

Voor de diverse constructieonderdelen 
worden de navolgende materialen 
toegepast:

Buitengevels:
De buitengevels van de woningen worden 
uitgevoerd in schoon metselwerk. Het 
schoon metselwerk wordt uitgevoerd 
in baksteen Waalformaat, in een nader 
te bepalen kleur. De voegen van de 

technische omschrijving met bijbehorende tekeningen voor het bouwen 
van 44 koopappartementen aan de boulevard te Rozenburg



buitengevels wordt uitgevoerd als 
terugliggende voeg in een nader te bepalen 
kleur.

Voor de isolatie van de gevels wordt 
toegepast: spouwisolatie dik 120mm (Rc 
3,5 m² K/W). 

Bouwmuren:
De woningscheidende muren tussen 
de woningen worden uitgevoerd als 
betonwanden. 

Binnenspouwbladen:
De binnenspouwbladen van de woningen 
worden uitgevoerd in betonwanden en 
kalkzandsteen.

lichte scheidingswanden:
De lichte scheidingswanden in de woningen 
worden uitgevoerd als gibo of gasbeton 
wanden, dik 70 en 100 mm, volgens 
tekening.

08.00 
vlOEREN

Begane grondvloer:
De begane grondvloer is een 
kanaalplaatvloer (Rc 3,5 m² K/W).

verdiepingsvloeren:
De verdiepingsvloeren worden uitgevoerd 
in een betonnen en/of voorgespannen 

breedplaatvoer voorzien van V naden, 
wapening en de nodige sparingen.

09.00 
DAKEN

Het dak van de gebouwen bestaat uit een 
betonnen breedplaatvloer  voorzien van 
isolatie (gemiddelde Rc: 5,0 m² K/W), en 
een 2-laagse bitumineuze dakbedekking. 
De balkons worden voorzien van betonnen 
tegels afmeting 300x300mm.

10.00 
vENtilAtiEvOORZiENiNGEN  
EN AFvOERKANAlEN

ventilatiekanalen:
De ventilatiekanalen worden uitgevoerd 
in ronde en/of rechthoekige kanalen in 
afmetingen als benodigd.

Rook-/gasafvoerkanalen:
De rook-/gasafvoerkanalen van de 
cv-installatie worden uitgevoerd in 
dubbelwandig aluminium.

Het mechanische ventilatiesysteem 
bestaat uit een ventilatie-unit, hierop zijn 
aangesloten:
•	 de	woonkamer/keuken;
•	 de	toiletruimte;
•		de	badkamer;

•	 de	wasmachine	opstellingsruimte;
•		de	inpandige	bergingen

In bovengenoemde ruimten zullen hiervoor 
de benodigde afzuigventielen worden 
aangebracht.

In uw woning wordt een woonhuisventilator 
geplaatst met meerdere CO2 sensoren 
om de luchtkwaliteit in de woning te 
meten. In de woonkamer bevindt zich 
de hoofdbediening. Afhankelijk van 
de luchtkwaliteit geeft de CO2 sensor 
een signaal aan de ventilator om meer 
of minder af te zuigen in de keuken, 
badkamer en toilet. De zelfregelende 
roosters in ramen, kozijnen of schuifpui 
in de overige verblijfsruimten zorgen voor 
toegevoerde verse lucht van buiten. Op 
deze wijze wordt er gezorgd voor een 
optimale regulering van verse lucht in de 
woning.

De overige ruimten c.q. 
constructieonderdelen worden uitgerust 
met de volgende ventilatievoorzieningen:
•	 de	meterkast	d.m.v.	een	ruimte	tussen		
	 vloer	en	deur;
•	 de	gevels	d.m.v.	open	stootvoegen;
•	 de	bergingen	op	de	begane	grond		
 worden mechanisch geventileerd.

11.00 
MAtERiAAlOMsCHRiJviNG

KOZiJNEN

Buitenkozijnen en buitendeuren:
De buitenkozijnen worden uitgevoerd in 
aluminium in een nader te bepalen kleur 
voorzien van:
•	 ramen;
•	 deuren;
•	 tochtprofielen	in	ramen	en	deuren

De voordeuren van de woningen worden 
uitgevoerd als een vlakke binnendeur.

Met nadruk wordt erop gewezen dat de 
kleur van de kozijnen en van alle draaiende 
delen binnen en buiten gelijk is.

Hekwerken:
De hekken van de balkons worden 
uitgevoerd als glazen paneelhekken met 
horizontale regels.

Goten en hemelwaterafvoeren
De hemelwaterafvoeren worden uitgevoerd 
in kunststof.

Binnenkozijnen:
De binnenkozijnen in de woningen worden 
uitgevoerd als stalen binnenkozijnen, in de 
kleur reinwit, evt. met bovenlicht of paneel. 
Deze binnenkozijnen zijn op de fabriek 
reeds van een afwerking voorzien.

Binnendeuren:
De binnendeuren van de woningen worden 
uitgevoerd als opdekdeuren voorzien van 
een standaard fabrieksafwerking in de 
kleur reinwit.

Dorpels:
De woningen worden niet voorzien 
van dorpels, met uitzondering van de 
badkamer en het toilet. 

Hang- en sluitwerk:
Het aan te brengen hang- en 
sluitwerk van de woning voldoet aan 
inbraakwerendheidsklasse 2. 

tRAPPEN EN AFtiMMERWERK

trappen:
De trappen in het algemene gedeelte van 
het gebouw worden uitgevoerd in z.g. 
schone beton.

De noodtrap zal worden uitgevoerd als een 
stalen trap.

Plinten:
De woningen worden niet voorzien van 



plinten.

12.00 
AFWERKiNG

Plafond-, wand- en vloerafwerking

Plafondafwerking:
De betonplafonds van de woningen worden 
voorzien van spuitwerk.

Wandafwerking:
De niet betegelde wanden in de woningen 
worden als volgt afgewerkt:

Alle wanden m.u.v. de meterkast worden 
behangklaar opgeleverd.

vloerafwerking:
Anhydriet afwerkvloeren m.u.v. de 
badkamer, deze wordt voorzien van een 
zandcement afwerkvloer met tegels.

Overige voorzieningen:
Onder de raamkozijnen worden, waar 
mogelijk, aan de binnenzijde kunststeen of 
composiet vensterbanken aangebracht. 

Aan de buitenzijde van de raamkozijnen 
worden aluminium waterslagen toegepast.

13.00 
KEUKENiNRiCHtiNG,   
sANitAiR EN tEGElWERK

Keukeninrichting:
Standaard worden de woningen zonder 
keuken opgeleverd. De water,- en 
afvoerleidingen worden op een standaard 
plaats boven de vloer afgedopt.
Indien u op eigen kosten gebruik maakt 
van de aangeboden projectkeuken 
via de projectshowroom dan wordt de 
keuken, indien gewenst, vóór oplevering 
aangebracht.

sanitair en tegelwerk:
In de koopsom is een standaard 
badkamer en toilet inbegrepen, welke 
voor de oplevering in de woning wordt 
aangebracht. Bij de verkoopdocumentatie 
is een uitgebreide omschrijving van het 
standaard sanitair en tegelwerk aan u 
verstrekt. Het tegelwerk en sanitair kunt 
u naar uw eigen wens aanpassen via de 
projectshowrooms en zal middels meer en 
minderwerk worden verrekend. 

14.00 
BEGlAZiNG 

Beglazing:
Isolerende beglazing HR++ wordt toegepast 
in alle raam- en deuropeningen van de 
woning.
In de bovenlichten van de binnenkozijnen 
wordt enkelglas of een paneel toegepast. 

15.00 
BEHANGWERKEN

Niet van toepassing.

16.00 
WAtER – EN GAsiNstAllAtiEs

De aanleg- en aansluitkosten en de 
eventuele kosten van in gebruikstelling 
met betrekking tot gas en water zijn bij de 
koop-/aanneemsom inbegrepen. De kosten 
voor gebruik van gas en water is tot de 
dag van oplevering voor rekening van de 
realisator.

Waterleidingen
De koud waterleiding wordt aangelegd 
vanaf de watermeter, geplaatst in de 
meterkast. De waterleiding is afsluit-/
aftapbaar.

De koud- en warmwaterleidingen worden 
uitgevoerd in kunststof. De navolgende 

koud water aansluitingen worden 
aangebracht in de woningen:
•	 voor	een	wasmachine	in	de	berging;
•	 voor	de	gootsteenmengkraan	boven	de		
 door koper te leveren gootsteenbak op  
	 een	standaardplaats	in	de	keuken;
•	 een	afgedopt	aansluitpunt	voor	de		
	 vaatwasser;
•	 voor	de	spoelinrichting	van	de	closetpot		
	 in	de	toiletruimte;
•	 voor	het	fonteintje	in	de	toiletruimte;
•	 voor	de	wastafel	in	de	badkamer;
•	 voor	de	douche	in	de	badkamer;
•	 voor	de	spoelinrichting	van	de	closetpot		
	 in	de	badkamer;
•	 voor	het	ligbad	in	de	badkamer;

In de berging wordt t.b.v. de wasmachine 
een tapkraan van verchroomd messing met 
beluchter, waterkeerklep en slangwartel 
aangebracht.

De warmwaterleidingen worden aangelegd 
vanaf het warmwatertoestel in de berging.
De navolgende warmwater aansluitingen 
worden aangebracht in de woningen:
•	 voor	de	gootsteenmengkraan	boven	de		
 door koper te leveren gootsteenbak op  
	 een		 standaardplaats	in	de	keuken;
•	 voor	de	wastafel	in	de	badkamer;	
•	 voor	het	ligbad	in	de	badkamer;	
•	 voor	de	douche	in	de	badkamer;

Het opwekkingsrendement van het 
warmtapwater bedraagt 85% en de 
inwendige	leidingdiameter	is	≤10mm.

Warmwatertoestel:
Het warmwatertoestel is een HR-ketel CW-
klasse 5.

Gasleidingen
De gasleidingen worden samengesteld 
van kunststof leidingen met bijbehorende 
hulpstukken. Het geheel wordt aangelegd 
volgens de voorschriften van de plaatselijke 
Nuts-bedrijven.

Per woning wordt een aansluitpunt 
aangebracht voor:
•	 een	kooktoestel	in	de	keuken;
•	 de	centrale	verwarming/warm		
 waterinstallatie in de berging c.q.  
 opstelruimte.

17.00 
ElEKtRisCHE iNstAllAtiE/ 
COMMUNiCAtiE

De aanleg, en aansluitkosten en de 
eventuele kosten van in gebruik stelling 
met betrekking tot elektrische energie zijn 
bij de koop/aanneemsom inbegrepen. De 
kosten van gebruik van elektriciteit zijn tot 
de dag van oplevering voor rekening van 
de realisator.

De elektrische installatie wordt aangelegd 
vanuit de meterkast, verdeeld over 
een aantal groepen naar de diverse 
aansluitpunten.
De elektrische installatie wordt uitgevoerd 



met een 30 mA aardlekschakelaar 
en overige voorgeschreven 
aardingsvoorzieningen volgens NEN 
1010 en de eisen van de plaatselijke 
Nutsbedrijven. Wandcontactdozen 
en schakelmateriaal van kunststof, 
inbouwmodel. In de berging(en) wordt er 
gebruik gemaakt van een opbouwmodel.

Hoogtemaatvoering vanaf afwerkvloer:

schakelaars
keuken boven aanrecht 120cm
badkamer   120cm
alle overige vertrekken 105cm

Wandcontactdozen
woonkamer   40cm
badkamer   120cm
keuken boven aanrecht 120cm
overige vertrekken  40cm

Overige
videofoon   150cm
kamerthermostaat  150cm
CAI woonkamer en 
hoofdslaapkamer  40cm
telefoon    40cm 

De installatie wordt per woning verdeeld 
in de benodigde groepen. De plaats van de 
meterkast, wandcontactdozen, schakelaars 
en de lichtpunten zijn op de tekeningen 
aangegeven.

Overige voorzieningen:
•	 T.b.v.	de	wasmachine	wordt	vanaf	
de groepenkast naar de plaats van de 
wasmachine een bedrade 3/4” buis- 
leiding aangebracht eindigende in een 
wandcontactdoos met randaarde op een 
aparte	groep;

•	 In	de	keuken	wordt	vanaf	de	meter	
naar de plaats van het kooktoestel en de 
mogelijk door de koper aan te schaffen 
vaatwasser een onbedrade kookleiding 
resp.	buisleiding	aangebracht;

•	 In	de	berging	op	de	begane	grond	
wordt een lichtpunt met schakelaar en een 
enkele wandcontactdoos, opbouw, met 
randaarde aangebracht en aangesloten op 
de elektrische installatie van de woning.
 
videofooninstallatie:
De woningen worden voorzien van een 
videofooninstallatie bestaande uit:
•	 camera	spreek-luister	paneel	bij	de	
entree van het woongebouw.

telecommunicatievoorzieningen:
Per woning wordt in de woonkamer en 
hoofdslaapkamer 1 bedrade telefoonleiding 
en 1 bedrade CAI aansluiting aangebracht. 
In de overige slaapkamers wordt 1 loze 
leiding aangebracht.

Rookmelders:
Worden volgens de geldende voorschriften 

aangebracht.

18.00 
vERWARMiNGsiNstAllAtiE

De woningen worden voorzien 
van een gasgestookte warmwater 
verwarmingsinstallatie volgens het 
2-pijpssysteem. De woning wordt verwarmd 
middels hoofdvloerverwarming. 

Alle verblijfsruimten zijn voorzien van een 
individuele thermostaat om de temperatuur 
te regelen.

De hieronder genoemde 
ontwerptemperaturen kunnen volgens de 
transmissieberekening ISSO51 per woning 
bereikt en onderhouden worden in geval 
van gelijktijdige verwarming van alle 
vertrekken:
•	 woonkamer	 	 	 20°C;
•	 keuken	 	 	 20°C;
•	 badkamer	 	 	 22°C;
•	 slaapkamers		 	 20°C;
•	 toiletruimten	 	 15°C;
•	 interne	verkeersruimten	 15°C.

Indien uit de transmissieberekening blijkt 
dat de gegarandeerde temperatuur in 
de badkamer niet wordt behaald zal er 
standaard een elektrische radiator/of 
een radiator op de retourleiding van de 
vloerverwarming worden aangebracht. 

Als warmtebron wordt een HR-ketel 
gemonteerd in de berging, geschikt voor 
aardgas en voorzien van:
•	 een	regelthermostaat	voor	de		
	 temperatuur	van	het	water;
•	 een	ingebouwde	circulatiepomp;
•	 een	ommanteling	van	staalplaat;
•	 een	aangebouwd	gesloten		 	
 drukexpansievat

De verwarmingsleiding worden zoveel 
mogelijk in de anhydriet dekvloer 

aangebracht en zijn van kunststof. 
Bij iedere installatie wordt het navolgende 
verstrekt:
•	 duidelijke	bedieningsvoorschriften;
•	 een	vulslang	met	slangwartel	en		
	 klemmen;
•	 een	sleutel	voor		de	vul-	en	aftapkraan.

De verdeler van de vloerverwarming zal 
niet worden omkast.

19.00 
AlGEMENE RUiMtEN iN HEt  
GEBOUW

Naast de hierboven genoemde opbouw 
en afwerking van de woningen kent het 
gebouw uiteraard ook een aantal algemene 
ruimten welke als volgt worden afgewerkt:

Entrees:
Vloeren: keramische tegels entree,  
  overige vertrekken  
  marmoleum
Trappen: prefab beton
Bordessen: prefab beton
Wanden: spuitwerk
Plafond: spuitwerk, m.u.v. de  
  entree, deze wordt voorzien  
  van een systeemplafond
Hekken: metaal gepoedercoat
Leuningen: metaal gepoedercoat

Uitrusting:
•	 Permanente	verlichting	d.m.v.		
 energiebesparende armaturen
•	 camera	spreek-luister	paneel	
•	 Centrale	afsluiting	haldeur.
•	 Postboxen

lift:
De lift is geschikt voor het vervoer van 
brancard en rolstoel. Op de begane grond 
en op ieder woonniveau is een stopplaats. 
De lift wordt geïnstalleerd conform de 
eisen van het liftinstituut en ook door deze 
instantie gekeurd voor gebruik.



Uitvoering:
•	 stalen	deuren;
•	 dagstukken	van	r.v.s.;
•	 wanden	met	perstorp	bekleding;
•	 vloerbedekking:	linoleum;
•	 drukknoppensysteem;
•	 verlichting;
•	 spiegel;
•	 zitje.

20.00 
PARKEERGARAGE/  
OvERKAPPiNG

De tussen de twee gebouwen gelegen 
parkeergarage/overkapping wordt als volgt 
uitgevoerd/afgewerkt:

Een stalen constructie met stalen dakplaten 
voorzien van een mossedum “groendak”.

21.00 
sCHOONMAKEN EN OPlEvEREN

Minimaal 2 weken voor de oplevering 
worden de kopers schriftelijk op de 
hoogte gesteld van de definitieve datum 
en het tijdstip waarop de woning wordt 
overgedragen.
De gehele woning wordt “bezemschoon” 
opgeleverd, behalve het sanitair, de tegels 
en de beglazing, deze worden schoon 
opgeleverd. Het bij de woning behorende 
terrein wordt ontdaan van bouwvuil en 
puinresten.

22.00 
WiJZiGiNGEN tiJDENs DE  
BOUW

Alle wijzigingen in opdracht van de 
realisator en/of de koper, moeten voldoen 
aan het gestelde in de betreffende artikelen 
van de Algemene Voorwaarden, behorende 
bij de overeenkomst.

23.00 
AlGEMEEN

Deze technische omschrijving met 
bijbehorende tekening(en) zijn nauwkeurig 
en met zorg samengesteld aan de hand 
van de gegevens verstrekt door de 
architect en de overige adviseurs van dit 
plan. Ondanks dit bovenstaande moeten 
wij een voorbehoud maken ten aanzien 
van wijzigingen voortvloeiende uit eisen 
van de overheid en/of nutsbedrijven. 
De ontwikkelaar is echter gerechtigd 
tijdens de (af)bouw die wijzigingen in 
het plan aan te brengen, waarvan de 
noodzakelijkheid bij de uitvoering blijkt, 
mits deze wijzigingen geen afbreuk doen 
aan de waarden, kwaliteit, uiterlijk, aanzien 
en	bruikbaarheid	van	de	woning;	deze	
wijzigingen zullen partijen geen recht 
geven op het vragen van verrekening 
van minder- of meerkosten. De op de 
tekeningen ingeschreven maten zijn circa 
maten. De indeling op de situatietekening 
van het openbaar terrein (paden, groen, 
parkeerplaatsen, toekomstige bebouwing 
en dergelijke) is aangegeven aan de 
hand van de laatst bekende gegevens. 
Wijzigingen hierop vallen buiten de 
invloedssfeer van Koudijs project 1 B.V.

ARtist iMPEssiON

De artist impression op de brochure is 
bedoeld om u een indruk te geven van de 
woning. Aan deze artist impression kunnen 
geen juridische rechten worden ontleend. 
De aangegeven kleuren van de woning zijn 
indicatief en kunnen bij realisatie afwijken. 

Krijtstreepmethode
De volgens het Bouwbesluit benodigde 
grootte van verblijfsruimten (woonkamer, 
slaapkamer en keuken) wordt mede 
bepaald door de aanwezige hoeveelheid 
daglichttoetreding. Indien uit de 
berekeningen hiervoor blijkt dat dit niet 

de gehele ruimte bestrijkt wordt op de 
tekening in deze ruimte een arcering 
geplaatst. Dit wordt de krijtstreepmethode 
genoemd. Het gearceerde deel (gezien 
vanuit het raam) wordt dan voor de 
berekening van de daglichttoetreding 
niet als verblijfsruimte meegenomen. 
Deze manier van werken wordt door het 
Bouwbesluit mogelijk gemaakt.

PROCEDUREs

vrij op naam (v.O.N.)
De koopsommen van de woningen zijn 
vrij op naam tenzij uitdrukkelijk anders 
is vermeld. Vrij op naam wil zeggen dat 
de hieronder genoemde kosten die met 
het verwerven van een eigen woning zijn 
gemoeid, in de koopsom zijn inbegrepen:
a. grondkosten (eigen grond)
b.	bouwkosten;
c. verwarmingsinstallatie incl.  
	 warmwatervoorziening;
d. architecten- en    
	 constructeurshonorarium;
e.	makelaarscourtage/verkoopkosten;
f. notarishonorarium in verband met de  
 transportakte
g. kadastrale uitmeting
h.	gemeenteleges;
i. b.t.w. (thans 19 %) eventuele  
 verhogingen worden conform de  
	 wettelijke	voorschriften	doorberekend;
j.	 omgevingsvergunning;
k. aansluitkosten water, riool- en  

	 elektriciteitsleidingen;
l. Woningborgpremie.

Met de financiering van uw woning 
verbandhoudende kosten zijn niet in de 
koop/aanneemsom begrepen. Deze kosten 
zijn bijv.:
a. notariskosten inzake hypotheekakte
b. afsluitprovisie

Andere kosten welke niet in de koop/
aanneemsom zijn begrepen zijn o.a.:
a. de abonnee-aansluitkosten op het  
 telefoonnet
b. de abonnementskosten C.A.I.
 
verzekeringen
Tijdens de bouw is de woning verzekerd 
tegen risico’s van brand- en stormschade. 
Bij overdracht van de woning dient de 
koper de verzekering zelf af te sluiten.

Kopersbegeleiding
Voor alle vragen en/of opmerkingen tijdens 
de bouw kunt u, liefst per e-mail, contact 
opnemen met de kopersbegeleiding van 
Koudijs bouw bv. Alle vragen/opmerkingen 
worden zo spoedig mogelijk door deze 
afdeling schriftelijk beantwoord.

Meer- en/of minderwerk
Na het tekenen van de koop-/
aannemingsovereenkomst ontvangt 
elke koper een opgave van de diverse 
wijzigingsmogelijkheden waarbij duidelijk 



vermeld wordt welke prijsconsequenties dit 
heeft.

Oplevering
Op het moment van tekenen van de koop-/
aannemingsovereenkomst wordt een 
globale opleveringsprognose gegeven, 
ofwel de maand waarin uw huis voor 
bewoning gereed kan zijn. Wij moeten 
daarbij de nodige reserves in acht nemen, 
omdat het bouwen van een huis nog veel 
ambachtelijk werk met zich meebrengt. 
Als het hard vriest kan er geen beton 
gestort worden. Als het regent kan er niet 
geschilderd worden etc. Minimaal 14 dagen 
voordat de woning opleveringsgereed 
is wordt u van het exacte tijdstip van 
oplevering op de hoogte gesteld. 
Zodra de woning gereed is voor oplevering 
zal deze aan u worden overge-dragen, 
nadat u aan alle financiële verplichtingen 
heeft voldaan. Een vertegenwoordiger 
van de directie zal u een opleverstaat 
(eventueel voorzien van uw aanmerkingen) 
ter ondertekening aanbieden, waarna 
de eventuele klachten, gebreken en/
of tekortkomingen zo spoedig mogelijk 
opgelost zullen worden. Overigens zijn 
hier van toepassing de reglementen 
zoals omschreven in artikel 14A van de 
algemene voorwaarden die u ontvangt 
bij ondertekening van de koop-/
aannemingsovereenkomst.

Onderhoudstermijn
Indien binnen 3 maanden na oplevering 
gebreken ontstaan dient de koper/
verkrijger dit schriftelijk aan de 
ondernemer te melden. Bij kleinere 
onvolkomenheden moet u met een 
belangrijk punt rekening houden: Een 
huis is gebouwd van levende materialen 
die nog kunnen gaan “werken” zoals dat 
in bouwtermen heet. Zo kunnen er in 
de hoeken van de wanden bijvoorbeeld 
haarscheurtjes ontstaan. Dit is niets 
ernstigs;	ze	worden	veroorzaakt	door	uit	
uw huis wegtrekkend vocht en kunnen niet 
voorkomen worden.

Kwaliteit
Al onze nieuwbouwwoningen, dus ook in 
dit project, worden op kwaliteit beoordeeld 
door Woningborg N.V.

Garantie
De woningen worden gebouwd met 
het garantiecertificaat van Woningborg 
N.V. Koudijs project 1 B.V. is hierbij 
aangesloten. Een dergelijk certificaat 
kan alleen worden verstrekt aan 
ondernemingen die zijn ingeschreven. 
Nadat uw besluit tot aankoop van een 
woning is genomen, ontvangt u de door 
Woningborg N.V. uitgegeven Garantie- 
en Waarborgregeling 2010. Hierin 
zijn formele regelingen opgenomen, 
zoals garantieregelingen, garantienor-
men, reglement van inschrijving etc. 

Het waarborgcertificaat wordt u door 
Woningborg N.V. rechtstreeks toegezonden 
nadat de koop-/aannemingsovereenkomst 
door beide partijen is ondertekend.

Uitsluiting Woningborg Garantie
Niet onder de Garantie- en 
Waarborgregeling vallen voorzieningen 
buiten de woning, voorzieningen van niet 
bouwkundige aard en / of voorzieningen 
welke niet onder de verantwoordelijkheid 
van de ondernemer zijn aangebracht.

24.00 
BOUWBEslUit

Per 1 oktober 1992 is het bouwbesluit 
van kracht. Om begripsverwarring te 
voorkomen is daarin onder meer bepaald 
dat alle vertrekken in een woning 
eenduidig naar het karakter van het 
vertrek worden benoemd. Begrippen 
als woonkamer, keuken en slaapkamer 
worden in het bouwbesluit niet gehanteerd. 
Daarvoor in de plaats wordt gesproken 
over verblijfsgebied, verblijfsruimte, 
verkeersruimte etc.

Voor alle duidelijkheid vindt u hieronder 
een opsomming:

- verblijfsgebied:
besloten ruimte, bestaande uit een of 
meer met elkaar in verbinding staande, op 
dezelfde bouwlaag gelegen verblijfsruimten 
en andere afzonderlijke ruimten, 
anders dan een toilet- of badruimte, 
technische ruimte of gemeenschappelijke 
verkeersruimte.

- verblijfsruimte (vBlR):
woonkamer, keuken, slaap/studeerkamer.

- verkeersruimte (vKR):
hal, entree, garderobe, portaal, overloop.

- bergruimte (BRGR):
garage, berging, wasruimte, bijkeuken.

- technische ruimte (tR):
meterkast, c.v. ruimte.

- onbenoemde ruimten (ONBR):
kasten.

25.00 
WAARMERKiNG

Waarmerking van de technische 
omschrijving met de opgenomen 
tekening(en)
d.d.

Bovengenoemde bescheiden, alsmede 
eventuele bijlagen, behorende bij de per 
d.d.          gesloten overeenkomst voor 
de woning met bouwnummer                 van 
de 44 koop appartementen in woonproject 
Rozenburg Boulevard te Rozenburg.

 



www.rozenburgboulevard.nl

Edisonstraat 1
3261 LD Oud-Beijerland
telefoon: 0186-61 46 33
info@koudijsgroep.nl
www.koudijsgroep.nl

Raadhuisplein 16
3181 CG  Rozenburg
telefoon: 0181-21 93 39
algemeen@riekevastgoed.nl
www.riekevastgoed.nl

Juliana van Stolberglaan 7
3181 HH  Rozenburg
telefoon: 0181-25 20 99
info@ressortwonen.nl
www.ressortwonen.nl

Contactgegevens

verkoop:

verhuur:

Ontwikkelaar:


