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HARTELIJK WELKOM
IN AAN HET VELD
Beste John,
Wat geweldig dat jullie voorkeur uitgaat naar Villa Aquilla in Aan het
Veld. Een fantastische vrijstaande woning, waar jullie hopelijk met
heel veel plezier zullen gaan wonen. Wij doen er graag alles aan om
jullie woonwensen werkelijkheid te laten worden. Dat begint met
deze brochure, waarin we meer vertellen over Villa Aquilla en de
mogelijkheden om er echt een droomhuis van te maken.
In Aan het Veld wonen jullie straks kleinschalig, luxueus en
duurzaam. De zeer royale woning en grote kavel staan garant
voor heel veel leefruimte. Daarbij is veel aandacht besteed aan
de architectuur van de woning, die aansluit bij de sfeer van het
buitengebied van de Duin- en Bollenstreek. En helemaal mooi: jullie
woning biedt volop indelings- en uitbreidingsmogelijkheden.
Wat jullie allemaal mogen verwachten van wonen Aan het Veld?
Deze brochure geeft daar een antwoord op. En hebben jullie een
goed beeld gekregen van de mogelijkheden? Ga dan zelf aan de slag.
Achterin de brochure hebben we een aantal doe-het-zelf-pagina’s
opgenomen waarmee jullie Villa Aquilla al helemaal naar eigen wens
en smaak kunnen indelen en inrichten.
We wensen jullie veel inspireer- en creëerplezier. En vergeet niet
deze brochure aangevuld met jullie ideeën mee te nemen naar de
afspraak die jullie binnenkort hebben bij ThuisinBouwen samen met
de makelaar.
Timpaan
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EINDELOOS GENIETEN TUSSEN
DE BOLLENVELDEN EN VLAKBIJ
HET STRAND...
Op een werkelijke prachtige locatie in het gezellige

Het begint Aan het Veld

Noordwijkerhout verrijst Aan het Veld. Een oase van rust

In Aan het Veld woon je middenin de Randstad, vlakbij grote

en ruimte met slechts 7 zeer exclusieve villa’s. Hier woon

steden als Den Haag en Leiden. Maar van die drukte merk je

je midden tussen de bollenvelden. Met een weids uitzicht,

hier niks. En dat daagt uit tot het eindeloos ontdekken van

dichtbij het strand, de duinen en de zee. Ook gezellige plaatsen

de omgeving, beleven en recreëren. Aan het strand of juist

als Noordwijk en Lisse vind je op fietsafstand. Zou het niet

aan het Oosterduinsemeer. Op de fiets of wandelend door de

geweldig zijn als je hier straks kunt wonen, leven en beleven?

uitgestrekte bollenvelden. In Aan het Veld kun je overal in
de buurt genieten van die authentieke Hollandse natuur en

Alles wat het leven zo aangenaam maakt

cultuur. Zorgeloos wonen en genieten begint dan ook echt in

Scholen, sportclubs, gezondheidscentra, recreatiegebieden…

Aan het Veld.

bedenk het en je vindt het in Noordwijkerhout of in de directe
omgeving. Ook dat maakt wonen in Aan het Veld zo compleet
en comfortabel. Shoppen, een terrasje pakken, sporten,
wandelen, fietsen of gewoon even lekker uitwaaien aan het
strand? Het kan hier allemaal. En wil je wat verder weg? Ook
dan ben je er zo dankzij de centrale ligging van Aan het Veld,
vlakbij de N206 en in de buurt van NS-stations en bushaltes.
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STRAND, ZEE & DUINEN
Wonen in de Randstad, maar toch in alle rust met volop ruimte om je heen is een droom
voor velen. In Aan het Veld worden die dromen werkelijkheid. De locatie aan de Zeestraat in
Noordwijkerhout is met recht idyllisch te noemen. Tussen de bollenvelden en vlakbij de zee.

“De zee fluistert in mijn
oor, mooie woorden die ik
graag hoor.”

Maar toch ben je relatief snel in Amsterdam, Leiden of Den Haag.
In Aan het Veld is de kust vlakbij. Pak de fiets, neem de Langevelderslag door het fraaie
duinlandschap en geniet van een lange zonnige dag aan zee. Daar vind je volop mogelijkheden
om te sporten, te ontspannen en te genieten van een heerlijke cappuccino, een lekkere lunch of
een glaasje wijn, terwijl de zon langzaam in de zee zakt.
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De omgeving van Noordwijkerhout
kun je gerust oer-Hollands noemen.
Wat een pracht. De eindeloze
bollenvelden kleuren je dag en het
strand en de duinen lijken wel een
magneet. Er is toch niks mooiers dan
de zon in de zee te zien zakken terwijl
je een frisse avondwandeling langs
de kust maakt? Laat de drukte van de
dag van je afglijden en geniet. Ook dat
is wonen Aan het Veld.

EXCLUSIEF WONEN IN DE
DUIN- EN BOLLENSTREEK
Aan het Veld verrijst aan de Zeestraat in Noordwijkerhout. De locatie ligt in het buitengebied
van de Duin- en Bollenstreek met een fantastisch vrij uitzicht over de akkers richting de duinen.
Op steenworp afstand bevindt zich het knusse centrum van kustplaats Noordwijkerhout, met
een grote verscheidenheid aan restaurantjes en winkels. In Noordwijkerhout gaat het leven zijn
gangetje. Het is er knus, gezellig en dorps en de mensen hebben er nog tijd voor elkaar. Je woont
hier in alle rust terwijl alle voorzieningen toch in de buurt zijn.
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DE ARCHITECT VERTELT
Ruud van der Kroft, KVDK architecten
KVDK Architecten uit Noordwijk is verantwoordelijk voor het ontwerp van de zeven villa’s in Aan het Veld. Architect Ruud van
der Kroft liet zich graag uitdagen en ontwierp woningen die niet alleen opvallen door hun uitstraling en royale afmetingen,
maar ook door de flexibele indelings- en uitbreidingsmogelijkheden.

“Woningen mogen ontwerpen op

hoofdmassa, wordt opgetrokken in

goede komt en tevens een verbindende

deze unieke plek is natuurlijk een

metselwerk met keramische pannen in

schakel is tussen de verschillende

cadeautje. Ze staan op een ruim kavel

rustige natuurlijke kleuren. De kozijnen

woningen.”

en bieden een geweldig uitzicht over

en ramen zijn traditioneel gebroken

de bollenvelden met aan de horizon de

wit en de voordeur heeft een licht

“Wat tot slot ook tot de verbeelding

duinen en duinbossen. Dit gegeven neem

warm grijze tint. Veel raamkozijnen zijn

spreekt, is dat alle woningen in het

je uiteraard mee als je met het ontwerp

ontworpen als ‘bloemkozijn’ waardoor er

midden van de kavel gesitueerd zijn.

van de villa’s begint.”

ook spullen op de vensterbank kunnen

De brede zijde van de woningen grenst

worden geplaatst.”

aan de voorkant aan de weg en aan de

“We hebben 2 type villa’s ontworpen,

ONTWIKKELEN MET AANDACHT

achterzijde aan de tuin. Dat geeft de

maar uiteindelijk zijn er toch echt zeven

“De plattegronden zijn door de gekozen

woningen een voornaam karakter en

verschillende woningen ontstaan,

langwerpige vorm praktisch, met ruime

een maximale aansluiting op de groene

die door hun materiaalgebruik en

kamers met veel licht op de plaatsen

omgeving. Ook geniet je hierdoor van

plattegronden uniek zijn, maar toch ook

waar dit gewenst is. Kleinere kozijnen bij

een optimale privacy. Al met al denken

duidelijk familie van elkaar. Zo creëerden

de slaapkamers maar ruime kozijnen in

we een mooie wijk ontworpen te hebben

we een harmonieus geheel, waarmee

de gevels van de woonkamer waarmee

waar we trots op zijn en waar iedereen

de hele wijk in balans is en aansluit op

er een maximale aansluiting is naar de

fijn zal kunnen wonen in harmonie met

de bestaande bebouwing in de directe

tuin. We hebben bij de woningen ook veel

elkaar en de omgeving.”

omgeving.”

verschillende uitbreidingsmogelijkheden
ontworpen. Deze uitbreidingen worden

De woningbehoefte in West- en Midden - Nederland is groot,

Opdrachtgevers van Timpaan zijn vaak enthousiast over ons

“Alle materialen die zijn gebruikt zijn

allen met hout bekleed, in een warme

zowel onder starters, gezinnen, kleine huishoudens, ouderen

meedenkend vermogen. We kunnen hierbij bouwen op een

op elkaar afgestemd. De woning, de

grijze tint, wat de natuurlijke sfeer ten

als zorgbehoevenden. Timpaan ontwikkelt eigentijdse

sterk netwerk van relaties en partners die ieder in hun vakge-

woningen en vernieuwende woonconcepten die voldoen aan

bied het verschil kunnen maken. Een partnership dat meer-

die behoefte. In kernen, dorpen en stedelijke wijken.

waarde creëert.

Of het nou gaat om een Verandawoning, een transformatie

Timpaan is niet zomaar een ontwikkelaar. Onze rendementen

of gebiedsontwikkeling op maat; Timpaan biedt creatieve oplos-

komen niet terecht bij aandeelhouders maar vloeien terug in

singen voor complexe woonvraagstukken. Onze missie daarbij

een stichting. Deze stichting investeert in maatschappelijke

is om hoogwaardig wonen voor ieder mens mogelijk te maken.

projecten waar grote behoefte aan bestaat maar die soms
moeilijk te financieren zijn. Daarnaast investeren wij in meer

Elke gemeenschap heeft zijn eigen verhaal. Wij houden

woonkwaliteit in onze projecten. Zo werken we al vele jaren en

rekening met de identiteit en de historie van de bestaande

daar zijn we trots op.

omgeving op alle locaties waar wij ontwikkelen. Daarbij
luisteren we naar de lokale bewoners en gebruikers. Wat

Wij noemen dit: ontwikkelen met aandacht. Oprechte aandacht

vinden zij belangrijk? Timpaan levert innovatieve oplossingen

voor de samenleving, de eindgebruiker, onze klant, onze

die zorgen voor draagvlak. Op deze wijze dragen wij met onze

partners en de omgeving waarin we werken. Daar doen we het

projecten niet alleen bij aan prettig wonen, maar ook aan de

voor.

vitaliteit van de leefomgeving.
Ontwikkelen is mensenwerk. Timpaan is een compacte, onafhankelijke organisatie, met een persoonlijke benadering.

18 | Aan het Veld

Aan het Veld | 19

20 | Aan het Veld

Aan het Veld | 21

B4

B5

B6

B7

B2

B3

Zeestraat
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Zeestraat

EEN VILLA MET
ZOVEEL INDELINGSEN UITBREIDINGSMOGELIJKHEDEN
Dat vind je bijna nergens
De zeven villa’s in Aan het Veld vallen op door hun royale afmetingen en
kennen tal van indelings- en uitbreidingsmogelijkheden. Opvallend zijn de
grote living en heerlijke woonkeuken. Net als de grote slaapkamer met
standaard walk-in closet en de vrijheid om de tweede verdieping in te delen
zoals jij dat wilt. Optioneel kun je onder meer kiezen voor een badkamer
en suite, losstaande garage, dakkapellen en veranda. In overleg is er veel
mogelijk. Villa Aquilla heeft een gebruiksoppervlakte van maar liefst 191 m2
en de kavel meet ca. 890 m2. Volop ruimte dus, in en rondom je villa.
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EEN PRACHTIG PLAN
DAT KLOPT TOT IN DETAIL
Exclusief wonen in Aan het Veld

Alles klopt in Aan het Veld. Het begint

Duurzaamheid en comfortabel wonen

Creëer je eigen thuis

met de geweldige locatie; aan de rand

In Aan het Veld woon je straks luxueus

Wonen zoals jij dat wilt. In Aan het

van het gezellige Noordwijkerhout,

en duurzaam. De zeer royale woningen

Veld kan het echt. Daar zorgt het zeer

tussen de bollenvelden en vlakbij de

met groen afgeschermde grote kavels

uitgebreide woon- en (be)leefpakket

duinen en de zee. Daarbij springt de

staan garant voor heel veel leefruimte.

voor. Je hebt veel mogelijkheden om je

architectuur meteen in het oog, de flinke

Daarbij is veel aandacht besteed aan de

woning jouw persoonlijke signatuur te

inhoudsmaten. De vele uitbreidings- en

architectuur van je woning, die zich met

geven. Denk daarbij aan verschillende

indelingsmogelijkheden én de geweldige

respect voor de omgeving, voegt naar de

uitbouwopties, een combinatie van

kavels. Tot slot is er ook veel aandacht

sfeer van het buitengebied van de Duin-

wonen en werken, een veranda of

voor duurzaamheid en comfort.

en Bollenstreek. Alle villa’s bieden volop

een carport. Voor alle opties kun je

indelings- en uitbreidingsmogelijkheden

terecht in het inspiratiecentrum van

en worden standaard voorzien van de

ThuisinBouwen in Meerkerk.

modernste energievoorzieningen zoals

De verkoopadviseur laat je graag

een aardwarmtepomp, vloerverwarming

kennismaken met de grenzeloze

en zonnepanelen.

woonwereld in Aan het Veld.
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VILLA AQUILLA
BOUWNUMMER 1
Villa Aquilla is de eerste villa die je tegenkomt in Aan het Veld. En het
is meteen een echte eyecatcher met zijn statige torentje. De villa is net
wat anders gesitueerd op de kavel dan de andere villa’s, wat zorgt voor
extra veel privacy. Geniet van de royale woonkeuken, de erker, drie ruime
slaapkamers en heel veel extra’s.

Specificaties:
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•

Vrijstaande woning

•

3 verdiepingen

•

Kaveloppervlakte ca. 890 m2

•

Woonoppervlakte ca. 191 m2

•

Overige inpandige ruimte ca. 14 m2

•

Tuinligging Z/W
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Villa Aquilla is gespiegeld t.o.v. deze plattegrond

DIT IS VILLA AQUILLA
•

Riante exclusieve villa met een gebruiksoppervlakte van ca. 191 m2

•

Luxe sanitair

•

Geel/bruin genuanceerd gemetseld, houten delen in warm grijze tint

•

Aardwarmtepomp en zonnepanelen

•

Kavelgrootte ca. 890 m2

•

Voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein

•

Hoogwaardige architectuur

•

3 ruime slaapkamers waarvan 1 met walk-in closet, of optioneel een

•

Riante woonkeuken van maar liefst ca. 28 m2

•

Standaard voorzien van een erker en openslaande tuindeuren

•

Riante vrij indeelbare 2e verdieping

•

Vloerverwarming op begane grond en 1e verdieping

•

Diverse indelings- en uitbreidingsmogelijkheden

•

Standaard doorgang vanuit keuken naar berging
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badkamer en suite

BEGANE GROND
Schaal 1:50
Aan het Veld | 27
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EERSTE VERDIEPING

TWEEDE VERDIEPING

Schaal 1:50

Schaal 1:50
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DE MOGELIJKHEDEN
ZIJN EINDELOOS
Hoe zou jij willen wonen? Die vraag staat centraal als je kiest
voor een villa in Aan het Veld. De basis is al ontwerpen, aan jou
de keus of je kiest voor een andere indeling of een uitbreiding.
En daarin kun je nog heel ver gaan. Wat te denken van alle
onderstaande mogelijkheden? Er staat vast iets tussen wat ook
jouw wens is. Deze en al jouw andere woonwensen bespreek je
met de verkoopadviseur van ThuisinBouwen.
•

Veranda

•

Veranda met lichtstraat

•

Separaat toilet op 1e verdieping

•

Badkamer en suite i.p.v. walk-in closet

•

Dakkapel of dakraam

•

Extra kamer(s) op de 2e verdieping

•

Vrijstaande garage, berging met veranda, tiny house. In de
tuin mag een bijgebouw van 50 m2
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•

Badkamer en slaapkamer op de begane grond

•

Sauna of zwembad in de tuin

•

Grotere badkamer op de 1e verdieping

•

Kookeiland

•

Elektrische haard, stalen of bronzen deuren

•

Etc. etc.
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THUISINBOUWEN
“Wij willen een droomvilla realiseren”
“Wonen in Aan het Veld is wonen op een droomplek en daar

werken evenals onze eigen adviseurs vanuit ons 1.300 m2

hoort een droomvilla bij”, vindt John van der Ham, één van de

tellende bouwinspiratiecentrum. Dit is echt uniek in Nederland!

oprichters en eigenaren van ThuisinBouwen. Wij helpen daar

En, om nog even terug te komen op ThuisinBouwen, we zijn in

graag bij. ThuisinBouwen is een creatieve en inspirerende

2018 en 2019 uitgeroepen tot de Beste Bouwer door de kopers,

dienstverlener bij de nieuwbouw van woonhuizen en projecten.

zegt wel dat onze mensen experts in hun vak zijn toch?

Van kavelkeuze, ontwerp, vergunning en bouw tot het kiezen
van een keuken, sanitair en tegelwerk en andere materialen.

Uiteraard houden wij je tijdens het bouwproces betrokken

ThuisinBouwen adviseert en neemt alle zorg uit handen. Met

bij de voortgang en begeleiden wij je naar een geweldig

een inspiratiecentrum van ruim 1.300 m is ThuisinBouwen hét

eindresultaat, precies zoals je het voor ogen hebt.

koperskeuzecentrum van Nederland. “Geen verrassingen, dat

Maar eerst verwelkomen wij je binnenkort graag in ons

is ons motto. “Tijdens het bouwproces houden wij je betrokken

bouwinspiratiecentrum waar je samen met een van de

met de voortgang en begeleiden wij je naar een geweldig

makelaars van Piet Warmerdam Makelaardij en onze

eindresultaat, precies zoals je het voor ogen hebt.”

verkoopadviseur je woonwensen voor jouw droomvilla komt

2

doornemen. Er zijn in deze brochure enkele kalkvellen en
HMU Olsthoorn uit De Lier bouwt de 7 exclusieve villa’s. Onze

inspiratiematerialen opgenomen waarmee je zelf aan de slag

verkoop, sanitair- en tegeladviseurs nemen je mee in de wereld

kunt jouw droomvilla te schetsen en in te richten. Wij zijn

van ruwbouw, afbouw en sanitair. Voor interieur, tuin en vele

benieuwd. Wie weet doen wij wel inspiratie op door wat jij

andere bouw gerelateerde zaken werken wij samen met vaste

creëert!

partners onder de noemer ‘Compleet Thuis’. Al deze partners
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IN STIJL
Interieurontwerp & Styling
Een nieuw huis … lijkt het je leuk om eens met iemand ideeën

“Belangrijk voor mij is dat je je straks thuis voelt in je villa in

uit te wisselen over je nieuwe interieur? Maak dan kennis

Aan het Veld. Het is mijn vak om er voor te zorgen dat alle

met interieuradviseur Marieke Vroegh. Als partner van

elementen in je interieur de door jou gewenste stijl en sfeer

ThuisinBouwen adviseert ze je graag over wat er allemaal

hebben. Dat alles de juiste verhoudingen heeft en in harmonie

mogelijk is op het gebied van de inrichting van je nieuwe villa

met elkaar is. Daarover ga ik graag met je in gesprek en ben

in Aan het Veld.

onder meer behulpzaam bij het maken van een sfeercollage,

“Het is mijn vak om
er voor te zorgen dat
alle elementen in je
interieur de door jou
gewenste stijl en sfeer
hebben. Dat alles de
juiste verhoudingen
heeft en in harmonie
met elkaar is.”

3D aanzichten, kleuradvies, lichtplan, advies over vloer- en
“Er komt best veel kijken bij de aankoop van een nieuwe

raambekleding, meubelkeuze en de uiteindelijke styling.

woning. Al in een vroeg stadium moet je heel veel keuzes
maken en beslissingen nemen. Vergeet dan ook niet alvast

Benieuwd naar de vele mogelijkheden? Laten we dan

na te denken over je inrichting. Want hoe fijn is het als een

afspreken. Tijdens een persoonlijk gesprek leren we elkaar

hanglamp straks ook echt boven de eettafel hangt. Of dat er

goed kennen en hoor ik graag wat je wensen en dromen zijn.

voldoende verlichting is op de plekken die jij belangrijk vindt. Ik

Laten we er samen iets moois van maken!’’

adviseer je graag daarbij. Omdat ik dagelijks ervaar dat je op de
beste ideeën komt, als je er samen naar kijkt.”
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DON HOVENIERS
Kwaliteit en exclusiviteit voor je tuin

De kavel van je villa in Aan het Veld is royaal en prachtig

Na een eerste kennismaking adviseert DON Hoveniers over

gelegen. Logisch dus, dat je net zoveel tijd en aandacht

de mogelijkheden die er zijn voor de tuin. Naar aanleiding van

besteedt aan het ontwerp van je tuin als van je huis

dit gesprek wordt er een tuinontwerp gemaakt op basis van

en interieur. DON Hoveniers, een van de partners van

jouw wensen en eisen, met daarbij een offerte. Het gezamenlijk

ThuisinBouwen, helpt je daar graag bij.

streven is om het straatwerk en tuin al bij oplevering van je
villa gereed te hebben zodat je ‘schoon’ je nieuwe thuis in Aan

Al ruim vijfenveertig jaar zetten de medewerkers van DON

het Veld kunt betreden.

Hoveniers hun kennis, ervaring en liefde voor het vak in
om mooie tuinen te ontwerpen en aan te leggen. Iedere dag
gaat het vaste team van hoveniers op pad, daar waar nodig
aangevuld met externe specialisten. Kwaliteit en exclusiviteit
van advies tot materiaalgebruik staan centraal bij alles wat
DON Hoveniers aanpakt. Zodat je tuin er jaren later nog steeds
perfect uitziet.
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DE MAKELAAR
“Voor ons is de verkoop van
Aan het Veld een privilege”
Piet Warmerdam Makelaardij is een succesvol groeiend makelaarskantoor met een compact
team van vakkundige, enthousiaste en vooral menselijke medewerkers. Een kantoor waar
klanten nog gewoon mensen zijn en geen nummers en waar wij geloven in de meerwaarde van
een vriendelijke, persoonlijke service.
Met zijn agrarische achtergrond startte Piet Warmerdam in 2001 zijn makelaarskantoor
in Noordwijkerhout als lid van de VBO. De eerste jaren was het bedrijf gehuisvest op het
bedrijvenpark Gravendam. Na enkele jaren werd er verhuisd naar een levendige locatie in het
centrum van Noordwijkerhout, het hart van de Duin- en Bollenstreek.
“Wij richten ons op het verkopen, aankopen en taxeren van zowel bestaande woningen en
nieuwbouwwoningen als agrarische objecten. Ons team bestaat uit een team van medewerkers
die een persoonlijke benadering van de cliënt als prioriteit stellen en hun ruime kennis, ervaring
en contacten met enthousiasme aanwenden om elke opdracht met een succesvol resultaat af te
ronden.”
“Met die instelling en enthousiasme gaan we natuurlijk ook de verkoop van Aan het Veld in
Noordwijkerhout uitvoeren. Elke opdracht zien we als een uitdaging, het schitterende project Aan
het Veld met luxueuze woningen op een unieke locatie in de Duin- en Bollenstreek is een privilege.
We begeleiden jou als toekomstige bewoner graag bij de aankoop van je droomhuis op een
droomlocatie.”

Heb je vragen? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op:
Telefoon: 0252-377090 | E-mail: info@pietwarmerdammakelaardij.nl
Ons kantoor is geopend op werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.
We gaan graag samen met jou naar ThuisinBouwen om je woonwensen te bespreken.

Piet Warmerdam
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Ilonka Caspers van Drooge

“Elke opdracht zien we als een uitdaging, het schitterende
project Aan het Veld met luxueuze woningen op een unieke
locatie in de Duin- en Bollenstreek is een privilege.
We begeleiden jou als toekomstige bewoner graag bij de
aankoop van je droomhuis op een droomlocatie.”

James Davis
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DUURZAAM EN HEEL
COMFORTABEL
Maak een e-home van jouw nieuwe thuis

In Aan het Veld koop je niet zomaar een huis maar een e-home. En dat betekent comfortabel
wonen in een huis dat zelf zorgt voor een aangename temperatuur. Warm in de winter en koel
in de zomer en dat alles met zelf opgewekte elektriciteit. Het energiesysteem in jouw woning
bestaat uit drie componenten die samen zorgen voor verwarming, tapwater en het opwekken
van duurzame energie. Dat is pas genieten van duurzame luxe.
Aardwarmtepomp
De villa wordt verwarmd door middel van duurzame aardwarmte, met een
aardwarmtepompinstallatie. Elke verblijfsruimte is voorzien van vloerverwarming
met naregeling, waardoor de temperatuur afzonderlijk per ruimte te regelen is. De
warmtepompinstallatie koelt ook de woning door passieve koeling: hierbij wordt gebruik gemaakt
van de natuurlijke koelte van het bodemwater. Passieve koeling kan de woning ongeveer een
aangename 3 graden Celsius koeler maken.
Warmteterugwinsysteem
Je villa is ook voorzien van een warmteterugwinsysteem (WTW). Met ventilatie met
warmteterugwinning wordt evenveel verse lucht toegevoerd als gebruikte lucht afgevoerd.
Verse lucht wordt toegevoerd in woon- en slaapkamers en gebruikte lucht wordt afgezogen in de
keuken, de badkamer en het toilet. Doordat de luchtstromen mechanisch worden geregeld wordt
een continue luchtverversing gegarandeerd. Een goede luchtkwaliteit levert een belangrijke
bijdrage aan een gezonde en prettige leefomgeving. De toevoeging van warmteterugwinning
maakt je woning bovendien erg energiezuinig.
Zonnepanelen
Tot slot wordt je woning voorzien van zonnepanelen in het dak. De kleur van de panelen is
zwart en het vermogen bedraagt minimaal 315 Wattpiek (Wp) per paneel. De omvormer wordt
gemonteerd op de tweede verdieping en is gekoppeld aan het lichtnet. De opgewekte stroom
wordt via jouw eigen kilowattuurmeter teruggeleverd aan de elektriciteitsleverancier. Deze
stroom wordt verrekend met de stroom die je gebruikt voor de warmtepomp en voor het
huishoudelijke gebruik. De opbrengst van de zonnepanelen kan je via een app aflezen. Het is wel
van belang dat je bij het betrekken van je nieuwe woning aan je energieleverancier opgeeft dat je
zonne-energie opwekt.
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EXCLUSIVITEIT STAAT VOOROP
Stappenplan van aankoop

1

Verkoop

4

Vervolg woonwensen

6

Naar de notaris

Na de afgegeven financiële verklaring en de
reserveringsovereenkomst die je getekend hebt, gaan we

Datum: .........................................................

Tijd: .........................

Datum: .........................................................

Tijd: .........................

vervolgstappen zetten.

2

Inventariserend woonwensengesprek

Datum: .........................................................

Tijd: .........................

We hebben deze mooie persoonlijke brochure voor je
samengesteld met veel informatie over de villa, en waarin
je ook je villa grotendeels op papier kunt samenstellen en je
persoonlijke moodboard kunt maken.

Nadat je getekend hebt wordt je nogmaals uitgenodigd voor

Voor de levering zorg je ervoor dat de hypotheek geregeld

een gesprek met de verkoopadviseur van ThuisinBouwen. Je

is en de stukken bij de notaris zijn. Bij de notaris wordt de

persoonlijke woonwensen worden nu definitief uitgewerkt.

zogenaamde ‘feitelijke levering’ geregeld. Op dat moment
wordt je eigenaar van de grond en geef je de aannemer

Ontwerp en offerte

opdracht te starten met de bouw. Daarnaast wordt jouw

Na het tekenen van de aanneemovereenkomst gaat

hypotheek in een hypotheekakte met je bank vastgelegd.

ThuisinBouwen tot in detail in op jouw woonwensen. Samen
met de verkoopadviseur bespreek je alle persoonlijke wensen
maat. Binnen enkele dagen tot een week ontvang je de tekening

Zo ben je goed voorbereid op het inventariserende
woonwensengesprek met de verkoopadviseur van
ThuisinBouwen in Meerkerk waar je samen met een van de
makelaars van Piet Warmerdam Makelaardij naar toe gaat.

met de bijbehorende offerte.
Opdracht en financiering
Het ontwerp is rond en de aanbieding voor het meerwerk is
gemaakt. Met het plaatsen van jouw handtekening maak je de
keuze definitief.

3

Tekenen van het contract
De vergunning

Datum: .........................................................

Tijd: .........................

7

die daarna op papier vertaald worden naar een ontwerp op

Start bouw

Datum: .........................................................

Tijd: .........................

Als de situatie het toelaat zullen wij voor de start alle kopers
uitnodigen voor een feestelijk moment. Daarnaast zal
ThuisinBouwen je doormiddel van nieuwsbrieven en kijkdagen
op de hoogte houden van de voortgang van je eigen droom
villa. Voor het einde van de bouw zal er ook nog een kijk- en
inmeetdag worden georganiseerd.

ThuisinBouwen zorgt ervoor dat het ontwerp getoetst wordt
aan de afgegeven vergunning. Wanneer er onverhoopt een

Na het woonwensengesprek waarin je een goed beeld hebt

extra vergunning nodig is wordt deze door het bouwbedrijf

gekregen of de wensen die je hebt (technisch) mogelijk zijn en

ingediend.

8

De oplevering

Datum: .........................................................

Tijd: .........................

je een indicatie hebt van de kosten, heb je 14 dagen de tijd om
daadwerkelijk te beslissen of je de villa gaat kopen. Wanneer

5

De goednieuwsbrief

je besluit de koop door te zetten maken we de koop- en
aannemingsovereenkomst voor je op en zal de makelaar een
tekenafspraak met je inplannen. De borg van de reservering
wordt dan verrekend.
Je tekent 3 overeenkomsten, te weten:
A. De koopovereenkomst. Hiermee koop je de grond.
B. De aannemingsovereenkomst. Hiermee geef je de aannemer
opdracht de villa te gaan bouwen.
C. Het membership van FCTR-E voor het onderhoud van de
bodemwarmtepomp.

Datum: .................................................................................................
Dit is een mooi moment, dit betekent namelijk dat aan alle

Tijdens de bouw houdt ThuisinBouwen je op de hoogte middels
een prognose. Wanneer duidelijk is dat de villa’s opgeleverd
gaan worden en alle nutsbedrijven de leidingen hebben
ingevoerd zal je de uitnodiging ontvangen voor de oplevering
van jouw villa.

opschortende voorwaarden is voldaan. Onder opschortende
voorwaarden verstaan we onder andere; 70% voorverkoop,

9

Nazorg en garantie

onherroepelijke omgevingsvergunning en planacceptatie.

Na de oplevering kan het zijn dat er nog opleverpunten

Dit betekent dat de bouw gaat starten. Om de bouw aan te

afgehandeld moeten worden of dat er in de garantieperiode

kondigen ontvang je een goednieuwsbrief waarin de afspraken

onderdelen zijn die opgelost worden door ThuisinBouwen. Bij

staan die uit de koop- en aanneemovereenkomst. Je zal vanaf

de oplevering ontvang je verdere informatie wat je moet doen

dat moment verzocht worden om de hypotheek definitief te

bij eventuele klachten.

“We begeleiden je
stap voor stap naar
jouw droomwoning in
Aan het Veld.”

regelen en naar de notaris te gaan om de levering af te ronden.
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SCHAALLATJE

Schaal 1:50

3m
4m

scheurranden
gebruik de scheurranden
om het schaallatje, de
meubelsetjes, de ruitjesvellen
en de kalkvellen los te
scheuren en hiermee een
woning te creëren die
helemaal bij je past!

5m
6m
7m
8m
9m
10 m
11 m

CREËER
JE EIGEN
DROOMVILLA

12 m

Doe het zelf en maak het eigen
13 m

In de basis is Villa Aquilla natuurlijk al helemaal compleet. Er is goed
nagedacht over de architectuur, de ruimtes en de indeling. Nu kun je
zelf aan de slag. Op de volgende pagina’s vind je een handige set met
en creëer een woning die helemaal bij je past. En heb je vragen? We

14 m

plattegronden, kalkvellen, meubelsetjes en meer. Knip, schuif, plak
denken natuurlijk graag met je mee.

15 m
16 m
17 m
18 m
19 m
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“Knip, schuif, plak en creëer een woning die helemaal bij je past.”

MAAK JE EIGEN
MOODBOARD
Welke sfeer past bij jou?
In Aan het Veld kun je al je woonwensen werkelijkheid
laten worden. Stel jezelf dan ook de vraag: hoe wil ik
eigenlijk wonen? Kies je voor klassiek of juist modern? Past
landelijk helemaal bij jou of zoek je juist de combinatie van
vintage en eigentijds? Met sfeerbeelden van internet of uit
woonbladen kun je je eigen moodboard maken. Een fraaie
sfeerimpressie, waarmee je straks echt aan de gang kunt bij
het inrichten van jouw villa. Succes!
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COLOFON
Verkoopinformatie:
Piet Warmerdam Makelaardij
Havenstraat 28
2211 EH Noordwijkerhout
0252 377 090
info@pietwarmerdammakelaardij.nl

Aan het Veld is een ontwikkeling van:
B.V. Timpaan Westmeer
Postbus 3097
2130 KB Hoofddorp
0232 001 600
info@timpaan.nl

Inspiratiecentrum aannemer:
ThuisinBouwen
Energieweg 17
4231 DJ Meerkerk
0183 351 334
info@thuisinbouwen.nl

WWW.AANHETVELD.NL

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. Voor
de actuele verkoopinformatie verwijzen wij je naar de
verkoopcontractstukken.
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