DE HAVENMEESTER
Een nieuw thuis aan de Oude IJssel
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De Havenmeester

EEN NIEUW THUIS
AAN DE OUDE IJSSEL
De Havenmeester is stoer, eigentijds en bijzonder. Prachtig gelegen aan de Oude IJssel,
met het historische centrum van Doesburg vlakbij. Wat een meesterlijke plek om te
wonen! De Havenmeester is een kleinschalig plan met slechts zeven gezinswoningen en
zes patiowoningen tussen de Koppelweg en de Oude IJssel. De locatie en de industriële
architectuur springen direct in het oog; hier wordt wonen eindeloos genieten.
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WELKOM IN
HANZESTAD DOESBURG
Doesburg, prachtige Hanzestad aan de IJssel. De oude vestingstad met zijn goed
bewaarde historie en fraaie natuur vraagt erom ontdekt te worden. Als je door het
oude centrum van Doesburg wandelt, word je meteen gegrepen door de rijkversierde
gevels, monumentale panden en middeleeuwse straatjes. Knusse winkeltjes, kleine
speciaalzaken, fijne restaurants en gezellige terrassen zorgen gegarandeerd voor een
aangenaam verblijf.
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Doesburg, prachtige
Hanzestad aan de IJssel. Een
stad die je moet beleven.
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Doesburg is populairder dan ooit. De oude

Beleef Doesburg

zandverstuivingen. Vanuit Doesburg volg

Hanzestad ademt nog steeds die rijke

Doesburg is een vestingstad, Hanzestad

je de mooiste wandel- en fietsroutes zoals

sfeer van weleer en dat gevoel ervaar je

en moderne stad tegelijk. Het barst er van

het Graafschappad, het Hanzestedenpad

niet alleen in het historische stadje zelf,

de voorzieningen, bezienswaardigheden,

of de Gelderse kastelenroute. Ben je een

maar ook in de prachtige omgeving, die

winkels, horecagelegenheden en musea.

watermens? De haven van Doesburg ligt

je zowel te voet, op de fiets als met een

Doesburg moet je echt beleven. Een

op 5 minuutjes van De Havenmeester.

bootje kunt ontdekken.

rondwandeling door de stad is natuurlijk

Vanuit hier heb je heel veel IJssel richting

een aanrader. Net als een bezoek aan het

Zwolle of Arnhem voor de boeg.
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Goed bereikbaar

ook zeker de Martinikerk en struin langs de

Doesburg ligt centraler dan je denkt.

leukste winkeltjes en gezelligste terrassen.

Met de auto ben je binnen een uurtje in

De oude Hanzestad is een feest voor jong

Utrecht. Het dichtstbijzijnde NS Station is

en oud.

in Dieren. Van daaruit ben je zo in Arnhem,
Zutphen of Doetinchem. Ook rijden er
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Ontdek de natuur

vanuit Doesburg geregeld bussen naar de

Doesburg ligt aan de rand van de

grote en kleinere plaatsen in de omgeving

Veluwezoom. Een geweldig natuurgebied

zoals Lathum, Giesbeek, Keppel en

waar wilde zwijnen en edelherten vrij

Zevenaar. Maar waarom zou je weggaan?

rondlopen en het landschap varieert

Doesburg heeft alles wat het leven zo

van dichte bossen tot eindeloze

aangenaam maakt.

Hanzestad Doesburg
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Doesburgse Mosterd

Gevarieerd winkelaanbod

Waar Abraham de mosterd vandaan

Het winkelaanbod in het historische stadscentrum kenmerkt zich door een

haalt? Uit Doesburg natuurlijk. Al

aantrekkelijke variëteit aan bijzondere winkeltjes, speciaalzaken, restaurants, cafés en

sinds 1457 wordt in het Hanzestadje
mosterd gemaakt en verhandeld. In
de Doesburgsche Mosterdfabriek

De fraaie oude vestingstad verrast
op elke straathoek en vraagt erom
ontdekt te worden.

meer. Hier vind je nog producten die je nergens anders vindt. De winkels en sfeervolle
eet- en drinkgelegenheden wisselen elkaar af en vormen samen de ideale ingrediënten
voor een heerlijk dagje Doesburg.

kun je zien hoe het maken van de

Musea en galerieën

mosterd vroeger en nu in zijn werk

Doesbrug heeft diverse musea en galerieën met zeer uiteenlopende collecties. Het

gaat. De inwoners van Doesburg, de

Lalique Museum is gewijd aan Franse juwelen- en glaskunstenaar René Lalique.

‘Mosterdpotten’, zijn verknocht aan hun

Streekmuseum De Roode Toren exposeert werken van industrieel ontwerper Theo

mosterd. Dit heerlijke gemalen mengsel
van zaden, azijn en specerijen heeft in
elke keuken een prominente plek.

Colenbrander. In de meer dan 30 galerieën vind je en grote verscheidenheid aan
kunstvormen. En de straatjes en steegjes van Doesburg vormen samen natuurlijk een
groot openluchtmuseum.

De informatie op deze pagina’s kwam mede tot stand met dank aan bezoek-doesburg.nl

Beelden Linda Roelfszema Fotografie - Lalique Museum

Beschermd stadsgezicht

Historie in volle glorie

Wandelen door de historische binnenstad

Wist je dat Doesburg al in 1237

is teruggaan in de tijd. Zo is de indeling

stadsrechten kreeg, zo’n 60 jaar eerder

van de straatjes nog net als in de

dan Amsterdam? En daar zijn de inwoners

Middeleeuwen. In 1672 werd Doesburg

terecht trots op! De ligging op het punt

belegerd en veroverd door de Fransen;

waar de Oude IJssel en de Gelderse IJssel

zij bezetten de stad tot 1674. Hierna

samenkomen, verklaart het strategische

kreeg Doesburg uitgebreide 17e -eeuwse

belang van de stad door de eeuwen heen.

vestingwerken en brak een rustige periode

De Martinikerk met de 94 meter hoge toren

aan. Dat had zo zijn voordelen: weinig

getuigt van de rijkdom in vroeger tijden.

steden zijn zo gaaf bewaard gebleven!

Meer dan 150 monumenten verfraaien de

Daarom is de binnenstad in 1974

binnenstad. Historie in volle glorie!

aangewezen als beschermd stadsgezicht.
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WANDELEN, FIETSEN,
VAREN, ONTDEKKEN
In Doesburg is de natuur nooit ver weg. En dat daagt uit tot eindeloze
ontdekkingstochten te voet, op de fiets of over het water. Doesburg ligt aan de rand van
de Veluwezoom, een prachtig natuurgebied dat elke dag weer anders is. Maar Doesburg
wordt ook wel de Poort van de Achterhoek genoemd. Misschien wel de groenste streek
van Nederland met zijn prachtige bossen, coulisselandschappen en pittoreske dorpjes.
En dan de IJssel, die haast voor je deur langs stroomt. Doesburg verveelt nooit.
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Wandelen, fietsen, dobberen,
ontdekken, beleven en nog
heel veel meer.
Meer dan ooit is de mens op zoek naar rust, ruimte, groen en water. De drukte van de stad laten we graag
achter ons om te kunnen genieten van al het moois dat ons land nog steeds te bieden heeft. Wat dat betreft
is Doesburg een perfect startpunt om de natuur in te trekken. Pak de fiets, ga wandelen of huur een bootje en
ontdek de omgeving vanaf het water. Er is genoeg te zien, te doen en te beleven.

Meer weten over de natuur rond Doesburg? Bezoek de VVV-winkel aan de Gasthuisstraat 13 in Doesburg.
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Een rondje fietsen over de Posbank

Doesburg vanaf het water

Wandelen door de IJsselvallei

Fiets langs de belangrijkste trekpleister

Doesburg ligt aan de Oude IJssel. Een

Ben je een flinke doorstapper? Dan is de

van Nationaal Park Veluwezoom, de bijna

heerlijke rivier, die je naar de leukste

dagwandeling door de IJselvallei een echte

90 m hoge Posbank. Vanaf dit uitkijkpunt

plekjes brengt. In de passantenhaven van

aanrader. Deze stevige wandeling van ruim

heb je een schitterend uitzicht en bij

Doesburg, kun je een sloep huren, al dan

20 km neemt je mee naar het stroomdal

helder weer kijk je meer dan 20 km ver en

niet met een ervaren stuurman. Vaar langs

van de Oude IJssel. Via de landelijke

zijn zelfs de heuvels van Montferland en

de IJsselkade, naar Rhederlaagse Meren of

dorpjes Hoog-Keppel en Drempt kom je

het Rijk van Nijmegen te zien.

waar je maar naartoe wilt.

terug naar Doesburg.

Fotopuzzeltocht in Doesburg

De Hanzeroute, voor fanatieke fietsers

De Fraterwaard

Wil je kennismaken met de historische

Via voornamelijk vrij liggende fietspaden

Tussen Dieren en Doesburg ligt het

binnenstad? Dan is deze wandeltocht een

en slingerende dijkjes fiets je met deze

uiterwaardengebied de Fraterwaard. Dit

echte must. Met het plattegrondje van

133 km lange route langs een van de

landschap valt onder Landgoed Twickel en

hartje Doesburg in de hand, ga je op zoek

mooiste rivieren van Nederland én langs

kenmerkt zich door de vele boerderijen,

naar de details op de foto’s. Soms van

de vijf meest bekende Hanzesteden;

weide- en akkerland en natuurgebied.

verre te zien, maar hier en daar moet er

Deventer, Zutphen, Kampen, Zwolle en

Honderden ganzen, talloze eendensoorten

flink gezocht worden.

tenslotte weer terug naar Doesburg.

en snippen overwinteren hier.

Ontdek Doesburg
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WONINGEN VOOR IEDEREEN DIE
VAN HET GOEDE LEVEN HOUDT
De Havenmeester is een kleinschalig nieuwbouwproject op de locatie ‘Koppelweg’
in Doesburg. Het perceel aan de Oude IJssel biedt ruimte aan zeven royale drielaagse
gezinswoningen en zes gelijkvloerse patiowoningen, ideaal voor senioren, stellen of
eenoudergezinnen. De Havenmeester steekt in op luxueuze woningen, een optimale
beleving van de omgeving en volop mogelijkheden om je woning zo in te delen zoals jij
dat wilt.
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Zeven gezinswoningen
en zes patiowoningen
aan de Oude IJssel
B13
B12
B11

De Havenmeester verrijst tussen de historische binnenstad van Doesbrug en de wijk Beinum

B10

aan het stroomgebied van de Oude IJssel. De locatie maakt deel uit van een gebied genaamd

B9

‘De Blauwe Knoop’. Het perceel biedt ruimte aan zeven royale drielaagse gezinswoningen en

B8

zes gelijkvloerse patiowoningen, ideaal voor wie een woning zoekt om lang en comfortabel

B7

in te wonen. Hier vind je straks een heerlijk thuis voor de rest van je leven.

A6
A5
A4
A3
A2
A1

De zogenaamde schouwstrook van 5 meter
breed, die je terras van het water scheidt, mag
je gebruiken, maar moet toegankelijk blijven
voor onderhoud aan de watergang en oevers.

De patiowoningen

De gezinswoningen

Patiowoningen

Gezinswoningen

De zes patiowoningen kijken uit over de Oude IJssel. Alle ruimtes

De zeven gezinswoningen zijn gelegen aan de Koppelweg. Veel

Bouwnummers: A1 t/m A6

Bouwnummers: B7 t/m B13

bevinden zich op dezelfde woonlaag, waarbij de ruim zeven meter

glas en fraai metselwerk geven de woningen een industriële look.

Woonoppervlakte: 102 m2

Woonoppervlakte: 176 m2

brede woonkamer dankzij de grote glaspartijen en een groot

Bepaal zelf hoe je de drie verdiepingen indeelt en gebruikt. Een

Perceeloppervlakte: 155 - 161 m2

Perceeloppervlakte: 181 - 188 m2

daklicht volop in het daglicht baadt. Vanuit je living loop je zo

werkkamer of tuinkamer met leefkeuken op de begane grond of

Berging: 6 m

Berging: 6 m2

het terras aan het water op. Een geweldige plek om eindeloos te

een (slaap)kamer op de eerste verdieping? Jij bepaalt.

Slaapkamers: 2

Slaapkamers: 3

Tuinligging: Zuidwest

Tuinligging: Zuidwest

genieten van rust, ruimte en een fenomenaal uitzicht.
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Je ouders wonen in een
patiowoning en jij daar vlak
achter in een gezinswoning.
In De Havenmeester komen lef, visie en ambitie samen in een plan dat inspireert en
intrigeert. Hier kun je straks wonen zoals jij dat wilt. Op een geweldige plek in een
woning die helemaal past bij jouw persoonlijke woonwensen.

De Havenmeester wordt in co-creatie ontwikkeld door de gemeente Doesburg,
projectontwikkelaar Van Wijnen en COURAGE architecten samen. Hun gedeelde ambities
resulteerden in een uniek plan met zeven gezinswoningen en zes patiowoningen. Stel je
voor dat je ouders straks in een patiowoning wonen en jij met je gezin er vlak achter? De
opzet van het plan maakt dit mogelijk en is daardoor zonder meer uniek.

Industriële architectuur

De kracht van daglicht

Bijzonder aan de woningen in De

COURAGE architecten maakt zich hard voor

Havenmeester is zonder meer de

de toepassing van meer daglicht in de

industriële architectuur met veel glas, staal

gebouwde omgeving. Daglicht bevordert

en fraai metselwerk. Een verwijzing naar

immers je gezondheid en een gevoel

het oude bedrijventerrein dat jarenlang

van welbehagen. In De Havenmeester is

op deze locatie gevestigd was. De gevels

gekozen voor grote glazen puien met bij

aan zowel de straatkant als aan de tuin-

de patiowoningen een groot daklicht. Je

en waterkant zijn heel open, wat zorgt

leefruimte baadt straks in het daglicht en

voor een fijne lichtinval. Samen vormen

dat maakt wonen in De Havenmeester nog

de twee blokken een eenheid met in het

comfortabeler, ruimtelijker en prettiger.

hart een binnenhof, waar zich ook de
parkeerplaatsen bevinden.

Smart Home
Domotica maakt je huis slim, comfortabel

Plattegronden en opties

en veilig. Denk aan verlichting die

Voor zowel de gezinswoningen als de

automatisch aangaat als je een ruimte

patiowoningen heeft de architect een

binnenkomt, gordijnen die met 1 druk

basisplattegrond uitgewerkt. Heb je

op de knop tegelijk opengaan, de

speciale wensen over de indeling van

voordeur met je telefoon opendoen of

je woning, bespreek ze dan met de

huishoudelijke apparaten automatisch

woonconsulent. Een werkkamer op de

bedienen... de mogelijkheden zijn

begane grond of een slaapkamer op

eindeloos. Vraag je woonconsulent naar de

de verdieping? Wat je ook kiest, De

vele mogelijkheden om van jouw woning

Havenmeester past zich graag aan jouw

in De Havenmeester een Smart Home

woonwensen aan.

te maken. Eventueel ook te koppelen
met een familielid in een gezinswoning/
patiowoning.
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De architect van De Havenmeester

‘Een levend schilderij met de
seizoenen in de hoofdrol.’
‘Verrassende resultaten van hoge kwaliteit zijn het gevolg van hard werken, van
onderzoeken, ontwerpen en ontwikkelen, van denken, durven en doen, en opnieuw, en
opnieuw, dat beschrijft ons als team het beste.’ Lars Courage van COURAGE architecten
vertelt met passie over zijn werk en de ontwerpen voor De Havenmeester.

‘Onze kennis en kunde wordt bepaald

water en de toekomstige bewoners kijken

door de gedrevenheid, mentaliteit en het

over de huidige waterkering heen. Een

karakter als individu, maar zeker ook als

prachtig middag- en avond-lichtspel op het

team. Scherp blijven, staan voor kwaliteit,

water voor de deur.’

geen uitdagingen uit de weg gaan, het
belang van de klant in het oog behouden

Stoere architectuur

en met beide benen op de grond blijven,

‘De gezinswoningen zijn drielaags met

maakt dat de projecten van COURAGE

een prachtige doorkijk vanaf de eerste

architecten zich onderscheiden.’

verdieping. Wonen met uitzicht, zowel
op het groenpark met sport, als op het

Lars Courage - COURAGE architecten

Twee projecten in één

groene middengebied en in de verte

‘De Havenmeester bestaat in feite uit

zicht op de IJssel. De stoere repeterende

twee projecten; patiowoningen en

voorgevelzijde kenmerkt zich door een

gezinswoningen. We ontwerpen van

heel herkenbare identiteit van baksteen,

binnen naar buiten met daglicht bewust

zwart staal, grote glasgevels met een

voorop met aandacht voor comfort

duidelijke cijfersignatuur. Koken en

en gezondheid. Onze signatuur wordt

wellicht werken op de begane grond,

herkend door compromisloze ontwerpen

wonen op de eerste verdieping en

met een gezond deel aan glas, (zwart)

slaap- en badvertrekken op de tweede

staal en functioneel bewustzijn. Door het

verdieping.’

specifiek toevoegen van bakstenen aan de
buitengevels, creëren we unieke woningen

Blij jaloers

met een historisch industrieel karakter.’

‘Als onze naam eronder komt, dan pas laten
we de opgave los en zijn we ‘blij jaloers’

Water voor de deur

op onze klant. Bij De Havenmeester ben ik

‘De levensloopbestendige patiowoningen

blij verheugd met het realiseren van ruim

hebben wij zo dicht mogelijk op de dijk

daglicht en uitzicht richting de Oude IJssel

aan de Oude IJssel gesitueerd. Hierdoor

en sportvelden. Een levend schilderij als

krijgen deze woningen als extra kwaliteit

het ware, waarbij de wisselende seizoenen

een prachtig uitzicht. De leefruimte en het

de hoofdrolspelers zijn’.

terras hebben volledig contact met het
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WONINGEN DIE HELEMAAL KLOPPEN,
TOT IN HET KLEINSTE DETAIL
Een klein stukje Doesburg met grootse woningen; zo kun je De Havenmeester misschien
nog wel het beste typeren. Er is goed nagedacht over de plaatsing van de woningen op
de kavel en daarbij biedt elke woning een zee aan woonplezier dankzij de doordachte
plattegronden die optimaal gebruik maken van de ruimte. Wonen, slapen, kokkerellen,
badderen, werken, het kan allemaal in jouw nieuwe thuis in De Havenmeester.
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De patiowoningen
Bouwnummers A1 t/m A6
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De patiowoningen
Alles gelijkvloers, wel zo prettig. Zeker als je van plan bent hier nog heel lang te blijven
wonen. Met twee ruime slaapkamers, een badkamer, een separaat toilet op de gang en
die geweldige woonkamer met terras aan de Oude IJssel, kun je in deze woning alle
kanten op. Parkeren doe je bij je woning, waar zich ook de patio, je berging en de entree
van je woning bevinden. Genieten doe je overal!

B13
B12

B11
B10
B9
B8
B7

Bouwnummers
A1 t/m A6

Aantal slaapkamers
2

Woonoppervlakte
102 m2

Externe berging
6 m2

Perceeloppervlakte
155 - 161 m2

Tuinligging
Zuidwest

A6
A5
A4
A3
A2
A1

Begane grond
schaal 1:75

De woonkamer van bouwnummer A1 is
gespiegeld t.o.v. de afgebeelde plattegrond.
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De patiowoningen van
De Havenmeester zijn al
helemaal klaar voor de toekomst.
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De gezinswoningen
Bouwnummers B7 t/m B13
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De gezinswoningen
Wat een ruimte en wat een mogelijkheden; in de zeven gezinswoningen van De
Havenmeester is alles een maatje meer. Geniet van drie ruime verdiepingen, minimaal
drie slaapkamers, en volop ruimte om wonen, werken, spelen en hobby’s te combineren.
Veel glas, een lekkere tuin en een geweldig uitzicht van de eerste en tweede woonlaag,
maken deze woningen gewoon helemaal af!

Bouwnummers
B7 t/m B13

Aantal slaapkamers
3

Woonoppervlakte
176 m2

Externe berging
6 m2

Perceeloppervlakte
181 - 188 m2

Tuinligging
Zuidwest

B13
B12
B11
B10
B9
B8
B7

A6
A5
A4

Begane grond

A3
A2
A1
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Eerste verdieping

Tweede verdieping
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Je kinderen ravotten in de
speelkamer op de eerste verdieping,
jij bent lekker aan het werk en
ondertussen staat je echtgenoot
heerlijk te kokkerrellen. Dat is pas
multifunctioneel woonplezier.
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VERKOOPINFORMATIE
DE HAVENMEESTER
Een nieuw huis kopen is misschien wel de spannendste gebeurtenis in je leven.
Wij maken het je graag zo makkelijk mogelijk. Door met je mee te denken over de
financiering, je keuken en badkamer en alle andere stappen die je neemt voordat je de
sleutel krijgt overhandigd. Lees alles op je gemak door en geniet alvast een beetje van
de voorpret. Want uiteindelijk is er niets leukers dan een nieuwbouwwoning kopen die
helemaal bij jou past.
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Je nieuwe keuken en badkamer inrichten
was nog nooit zo eenvoudig
Een nieuwbouwwoning heeft

De badkamer is al bij de prijs van je

Smaken verschillen. Daarom kun je als

aantrekkelijke voordelen. Zo mag je

nieuwe woning inbegrepen. Standaard

koper zelf bepalen welke keuken er in je

bijvoorbeeld je eigen keuken en badkamer

kun je rekenen op een volledig afgewerkte

woning komt. Samen met onze preferred

uitzoeken. Bij Van Wijnen wordt het je

badkamer met luxe sanitair van Villeroy &

partner Total Home Concept in Lelystad

extra makkelijk gemaakt. Je persoonlijke

Boch en stijlvolle kranen van Hansgrohe.

hebben we een projectvoorstel uitgewerkt.

woonconsulent van Van Wijnen helpt je bij

Ook worden de wanden en vloer afgewerkt

In de showroom kun je kiezen uit een

het verwezenlijken van al je wensen.

met mooie tegels. Laat je in de project-

uitgebreid en luxe assortiment. Dankzij de

showroom van Van Wijnen in Lelystad

samenwerking heb je tegen een scherpe

inspireren en adviseren door jouw woon-

prijs de keuze uit een heel scala aan

consulent over de vele mogelijkheden.

keukens, merken en materialen.

Eindeloos genieten
De keuken en badkamer zijn nou
precies die twee ruimtes in je huis
waar je vaak bent. Logisch dus, dat je
graag wil dat die helemaal passen bij
jouw persoonlijke smaak. In
De Havenmeester helpen we je
graag op weg. Bezoek de showroom
van onze partner en vraag de
woonconsulent om raad.
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Een financiële check? Zo werkt het.
Zie jij jezelf al wonen op deze unieke plek

Financiële check voor inschrijving

Meer weten?

Dat document laat je opstellen door een hypotheekadviseur of hypotheekverstrekker.

in Doesburg? Dan is het handig te weten

Bij het toewijzen van woningen waarbij er meerdere kandidaten op één bouwnummer

Kijk voor de actuele informatie

Nadat de verkoop is gestart, kan je bij het doorgeven van je voorkeuren het document

wat belangrijk is bij de aankoop van een

zijn, kijken we of een kandidaat al een financiële check heeft laten doen. Dit kan dus in je

uploaden in jouw account. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor de toewijzing.

nieuwbouwhuis, welke kosten ermee

voordeel werken. Een financiële check geeft aan dat je weet wat je bij de bank kunt lenen

en de voorwaarden op

gemoeid zijn en wat er financieel mogelijk

of toont aan dat je uit eigen middelen kunt betalen. Je kunt ons dit laten weten door een

is. Want is het mogelijk die droom waar te

document van je bank, hypotheekadviseur of hypotheekverstrekker te sturen.

rabobank.nl/hypotheken of
vraag direct een kosteloos

Na toewijzing verwijderen wij de gegevens van de financiële check uit onze systemen.
Een voorbeeld van een voor Van Wijnen acceptabel document is bijvoorbeeld het
Oriëntatierapport Lenen & Wonen van de Rabobank. Vraag ernaar bij jouw financieel

maken? De adviseurs van Rabobank kijken

oriëntatiegesprek aan bij je

tijdens een gratis oriëntatiegesprek samen

Voorwaarden financiële check

Rabobank. Natuurlijk kun je ook

met jou naar je financiële mogelijkheden.

Let erop dat in het document staat dat jij – bij het door jou opgegeven inkomen, vermogen

bij je eigen hypotheekaanbieder

Wel doen

Zo weet je snel waar je aan toe bent.

en/of schuld – het benodigde bedrag voor jouw gewenste woning kunt lenen of met eigen

een lening afsluiten. Vraag jouw

•

Alleen het document uploaden

hypotheekadviseur naar de

•

Pas uploaden nadat de verkoop is gestart

•

Met vermelding van het benodigde bedrag

•

Document niet ouder dan 3 maanden

middelen kunt betalen. Aan je financieel adviseur kun je vragen welke gegevens daarvoor
nodig zijn. Bij voorkeur staat op het document ook de projectnaam De Havenmeester en
de plaatsnaam Doesburg.

financiële mogelijkheden.

adviseur van de Rabobank.

Niet doen
•

Te vroeg een financiële check laten doen

•

Document mailen vóór start verkoop

•

Document sturen ouder dan 3 maanden

•

Of als het niet aan alle voorwaarden voldoet

Online-videogesprek: Dé start voor jouw nieuwe droomwoning
Ben je nieuwsgierig geworden? En wil je weten wat jouw financiële mogelijkheden zijn?
Maak dan snel een afspraak voor een financiële check met Tanja, Tom en Els, financieel
adviseurs bij Rabobank. Een eerste gesprek is kosteloos, vrijblijvend en geeft je snel
inzicht in wat er financieel mogelijk is.
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Tanja van Tebberen

Tom Schatorjé

Els Geuzendam

tanja.van.tebberen@rabobank.nl

tom.schatorje@rabobank.nl

els.geuzendam@rabobank.nl
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De voordelen van nieuwbouw
voor jou op een rijtje gezet
Nauwelijks onderhoud

Veilig

Het mooie van een nieuwbouwwoning

Nieuwbouwwoningen zijn gebouwd

is dat je je als koper voorlopig niet druk

volgens de modernste veiligheidseisen.

Klaar voor de toekomst

hoeft te maken over onderhoud. Omdat

Je toekomstige woning is uitgerust met

Een nieuwbouwwoning is klaar

alles nog nieuw is, heb je de eerste jaren

kwalitatief uitstekend hang- en sluitwerk

voor een energiezuinige en

geen of nauwelijks onderhoud. Voordeel

en standaard voorzien van rookmelders.

comfortabele toekomst. Je woning

van nieuwbouw is verder dat je niet voor

Dit zorgt voor een veilig gevoel.

in De Havenmeester wordt gasloos

onaangename verrassingen komt te staan
zoals oud leidingwerk of houtrot.

Eigen inrichting
Je kunt je woning volledig inrichten naar

opgeleverd en uitgerust met een
warmtepomp en zonnepanelen. Op

Minder kosten

eigen smaak. En kiezen voor de vloeren en

die manier zorg je er nu al voor dat

Je bespaart vele euro’s als je voor

wandafwerking die bij jou past.

de CO2-uitstoot van jouw woning
minimaal is. Goed voor jou, je

nieuwbouw kiest. Nieuwbouw wordt vrij op
naam (V.O.N.) geleverd. Daarnaast spaar je

Energiezuinig

eventuele makelaars- en taxatiekosten uit.

Nieuwbouw is voorzien van energielabel

Let op: bij vrij op naam moet je als koper

A. Jouw spiksplinternieuwe woning is goed

de notariskosten voor de hypotheekakte

geïsoleerd en daarmee energiezuinig.

en de afsluitkosten van de hypotheek wel

Dat scheelt elke maand weer onnodige

zelf betalen.

stookkosten. En het geeft een hoop

portemonnee en het milieu.

wooncomfort.

48 |

De Havenmeester

Verkoopinformatie
Het hoofdstuk
| 49

Stap voor stap op weg naar
jouw nieuwe thuis
Een nieuwbouwwoning kopen van Van Wijnen, projectontwikkelaar en bouwer van
De Havenmeester, wat houdt dat precies in? We zetten de verschillende stappen voor je
op een rijtje: van de start verkoop tot de oplevering van jouw nieuwe droomhuis.

5

Stap 5: start bouw brief
Zodra de opschortende voorwaarden
komen te vervallen, versturen we de start
bouw brief. De opschortende voorwaarden

1

Stap 1: start verkoop en inschrijfprocedure

aannemingsovereenkomst. Hierin zijn

Vanaf de start verkoop kun je je digitaal

de rechten en plichten van jou als koper,

inschrijven voor een woning. Dit kan via

de verkoper en de aannemer geregeld.

jouw persoonlijke online woondossier.

Deze documenten zijn onlosmakelijk met

Op het inschrijfformulier geef je onder

elkaar verbonden. De koopovereenkomst

andere de voorkeur aan van jouw favoriete

regelt de aankoop van de grond, in de

woning. In het kader van de beoordeling

aannemingsovereenkomst worden de

van de financiële haalbaarheid is het van

bouw en de afbouw van de woning

belang dat jouw financiële gegevens op het

geregeld. Je koopt de woning vrij

inschrijfformulier volledig zijn ingevuld.

op naam: de verkoper betaalt de

Nadat de inschrijftermijn is verlopen,

bijkomende kosten. Denk hierbij aan

kijken Van Wijnen en de projectmakelaar

de notariskosten en makelaarscourtage.

wie het meest geschikt is voor de woning.

Kosten die je nog zelf moet betalen zijn

De meest geschikte kandidaat krijgt de

onder andere: kosten voor de keuken,

woning toegewezen.

eventueel meer- en minderwerk en rente

2

aannemingsovereenkomst goed hebt

Zodra de woning aan jou is toegewezen,

doorgenomen, kun je deze digitaal

wordt er een gesprek ingepland met de

tekenen. Vanaf het tekenmoment heb

makelaar. Tijdens dit gesprek neemt de

je nog 7 dagen bedenktijd. Binnen deze

makelaar samen met jou de contract- en

termijn kun je zonder gevolgen afzien van

verkoopstukken door en kun je een optie

de koop.

duurt één week. Wil je toch niet overgaan
tot koop? Dan kan je je tijdens de
optietermijn zonder gevolgen terugtrekken.

3

De Havenmeester

over de grond. Wanneer je de koop- en

Stap 2: verkoopgesprek makelaar

nemen op de woning. De optietermijn
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kunnen onder andere zijn: onherroepelijke

4

Stap 4: persoonlijke woonconsulent
Bij Van Wijnen krijg je een persoonlijke
woonconsulent toegewezen die het
hele traject van de voorbereiding tot de

Stap 3: tekenen koop- en

oplevering begeleidt. De woonconsulent

aannemingsovereenkomst

nodigt je uit in de Woonwinkel van Van

Besluit je tot aankoop over te gaan?

Wijnen in Lelystad. Met hem of haar

Dan krijg je van de makelaar een

bespreek je je individuele wensen en de

concept-koopovereenkomst en

mogelijkheden van de woning.

bouwvergunning is verstrekt, het SWK
Garantiecertificaat is afgegeven en 70
procent van de woningen is verkocht. Zodra
je de start bouw brief hebt ontvangen zal
de notaris contact met je opnemen voor
het tekenen van de akte van levering. Als
een financiering plaatsvindt met behulp
van een hypotheekgever, teken je ook een
hypotheekakte bij de notaris.

6

Stap 6: start bouw
We kunnen starten met de bouw! Bij de
start van de bouw hoort natuurlijk ook
een start bouw feest: hiervoor word je
uitgenodigd door Van Wijnen. Zodra de
bouw is gestart begint ook de betaling van
je woning. De bouw en de betaling is in
stappen opgedeeld. Zodra Van Wijnen een
stap verder is met de bouw, wordt er een
termijn gefactureerd. De woonconsulent
maakt voor jou een prognoseplanning.

7

Stap 7: kijkmomenten
Wil je een kijkje komen nemen op de
bouwplaats? Tijdens het bouwproces kun
je enkele keren langskomen. Hiervoor
worden er speciale kijkmomenten
ingepland. Je kunt dan op een veilige
manier onder begeleiding de bouwplaats
betreden. Naast de kijkmomenten ontvang
je een maandelijkse nieuwsbrief met
informatie over de voortgang van de bouw
en de planning.

Verkoopinformatie
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Kleuren- en materialenstaat
Patiowoningen

Gezinswoningen

Kleur- en materialenstaat interieur woning

Kleur- en materialenstaat interieur woning

Onderdeel

Materiaal

Kleur

Onderdeel

Materiaal

Kleur

Binnendeurkozijnen

Staal

Fabrieksmatig wit gelakt

Binnendeurkozijnen

Staal

Fabrieksmatig wit gelakt

Binnendeuren

Board deur

Fabrieksmatig wit gelakt

Binnendeuren

Board deur

Fabrieksmatig wit gelakt

Hang- en sluitwerk

Aluminium

Zilver

Hang- en sluitwerk

Aluminium

Zilver

Binnendeurdorpels toiletruimte en badkamer

Kunststeen

Antraciet

Binnendeurdorpels toiletruimte en badkamer

Kunststeen

Antraciet

Stelkozijnen

Hout

Wit gegrond

Stelkozijnen

Hout

Wit gegrond

Kozijnen

Aluminium

Grafietzwart

Kozijnen

Aluminium

Grafietzwart

Draaiende en schuivende delen

Aluminium

Grafietzwart

Draaiende en schuivende delen

Aluminium

Grafietzwart

Voordeur

Aluminium

Grafietzwart

Voordeur

Aluminium

Grafietzwart

Lichtkoepel

Aluminium

Grafietzwart

Trapgataftimmering

Plaatmateriaal

Wit gegrond

Plafond

Spuitwerk

Wit

Vensterbanken

Kunststeen

Bianco C (wit gespikkeld)

Afzuigventielen

Kunststof

Wit

Trappen

Vuren

Wit gegrond

Schakelmateriaal

Kunststof

Wit

Hekwerk

Vuren

Wit gegrond

Leuningen

Grenen

Naturel

Plafond

Spuitwerk

Wit

Kleur- en materialenstaat exterieur woning
Onderdeel

Materiaal

Kleur

Afzuigventielen

Kunststof

Wit

Metselwerk plint

Baksteen

Zwart/antraciet

Schakelmateriaal

Kunststof

Wit

Voegwerk plint

Zandcement

Zwart/antraciet

Metselwerk boven de plint

Baksteen

Oranjebruin

Kleur- en materialenstaat exterieur woning

Voegwerk boven de plint

Zandcement

Oranjebruin

Onderdeel

Materiaal

Kleur

Kozijnen

Aluminium

Grafietzwart

Metselwerk plint

Baksteen

Zwart/antraciet

Draaiende en schuivende delen

Aluminium

Grafietzwart

Voegwerk plint

Zandcement

Zwart/antraciet

Voordeur

Aluminium

Grafietzwart

Metselwerk boven de plint

Baksteen

Oranjebruin

Lichtkoepel

Aluminium

Grafietzwart

Voegwerk boven de plint

Zandcement

Oranjebruin

Waterslag

Aluminium

Grafietzwart

Kozijnen

Aluminium

Grafietzwart

Gevelbeplating

Metalen puntprofiel beplating

Grafietzwart

Draaiende en schuivende delen

Aluminium

Grafietzwart

Dakrand

Metaal

Grafietzwart

Brievenbus

Metaal

Grafietzwart
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Voordeur

Aluminium voorzien van metalen puntprofiel beplating

Grafietzwart

Waterslag

Aluminium

Grafietzwart

Gevelbeplating

Metalen puntprofiel beplating

Grafietzwart

Gevelbeplating 1e verdieping voorgevel

Onderhoudsarme beplating

Dakrand

Metaal

Grafietzwart

Brievenbus

Metaal

Grafietzwart

Beplating betongrijs voorzien van huisnummers in de kleur grafietzwart

Verkoopinformatie
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Makelaar

Ontwikkelaar

Nieuw Wonen Achterhoek

Van Wijnen Projectontwikkeling Oost

Plantsoenstraat 75

Van Oldenbarneveldtstraat 117

7001 AB Doetinchem

6827 AM Arnhem
026 750 36 00

info@nieuwwonenachterhoek.nl
085 080 15 90

Contactpersoon:
Judith van den Hof - verkoopmanager
verkoop.oost@vanwijnen.nl
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Disclaimer: Deze brochure is met zorg samengesteld. Desondanks moeten wij
een voorbehoud maken voor kleine (maat)afwijkingen en/of wijzigingen en
eventuele druk - en -zetfouten. Impressies, plattegronden, maatvoering, foto's
en teksten zijn om een indruk te geven van het beoogde eindresultaat. Hier
kunnen geen rechten aan worden ontleend.
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www.havenmeesterdoesburg.nl

