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10 traditionele twee-onder-een-kapwoningen in twee stijlen

Julia’sbuiten
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Noordzee
DEN HAAG

DELFT

NAALDWIJK

NOOTDORP

WATERINGSE VELD

KIJKDUIN

Locatie, omgeving en voorzieningen

Voor jong en oud
Julia’s Buiten ligt aan de villarijke Kwaklaan in de wijk Wate-

ringse Veld. Een fijne plek op een steenworp afstand van de 

gemoedelijke dorpskern van Wateringen en dicht bij het 

levendige centrum van Den Haag, waar jong en oud zich thuis 

voelt. Of je nu van sporten of shoppen houdt, of van natuur en 

cultuur, hier heb je alles!

Alles dichtbij
Vanuit Julia’s Buiten is alles dichtbij. In Wateringse Veld 

bevinden zich twee winkelcentra, (sport)verenigingen, een 

bibliotheek, scholen, kinderopvang en een welzijns- en 

gezondheidscentrum. Even verderop, in de gezellige 

dorpskern van Wateringen, vind je veel verschillende soorten 

winkels: van landelijke winkelketens tot ambachtelijke bakker 

en speciaalzaak. Ook voor een hapje eten hoef je ook niet ver 

weg te gaan. Het aanbod van horecagelegenheden is 

verrassend groot én goed! Sportievelingen kunnen volop in 

de omgeving wandelen, skeeleren, fietsen of varen. Bovendien 

heeft  ook Wateringen een actief verenigingsleven. Je 

kinderen kunnen in de buurt naar de basisschool of even 

verderop naar het voortgezet onderwijs. 

Lekker naar buiten
De luxe, groene en waterrijke omgeving van de Kwaklaan is 

voor veel mensen heel aantrekkelijk. Door de vele mogelijk-

heden is de verleiding om naar buiten te gaan groot. Naast 

een kinderboerderij en vele grote en kleinere speelplaatsen 

zijn er tal van sportfaciliteiten en recreatiemogelijkheden. Zo 

ligt het mooie Vlietpark op loopafstand en begint het aantrek-

kelijke Westland aan het eind van de straat. Even uitwaaien?  

In een half uur fiets je naar het strand in Kijkduin.

Welkom in 
Wateringse 
Veld!

De tuinen van Julia’s Buiten grenzen aan het water.
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Genieten van een 
veelzijdige omgeving, 
die net zo natuurrijk  
als bruisend is.

Perfecte bereikbaarheid
Julia’s Buiten is prima bereikbaar, zowel met de auto als met 

het openbaar vervoer. Via de Noordweg, de Erasmusweg en 

de Lozerlaan sta je in een mum van tijd op het strand van 

Kijkduin. Den Haag, Rijswijk, Amsterdam en Rotterdam zijn via 

de A4 goed aan te rijden. In Wateringse Veld vind je een 

bus- en tramhalte vanwaar je een goede verbinding hebt met 

het Haagse stadscentrum en de NS-stations Rijswijk, Den Haag 

HS en Den Haag CS. De kinderen kunnen veilig op de fiets 

naar school, want er is een uitgebreid netwerk van fietspaden 

die ook nog eens goed aansluiten op de recreatieve fietsrou-

tes in de regio.

Het Vlietpark ligt op loopafstand.
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Situatietekening

Centraal wonen in charme
Op de gemeentegrens van Den Haag en het Westland, realiseren wij een aantrekkelijk project, Julia’s 
Buiten. Tien royale twee-onder-een-kapwoningen met een traditionele architectuur in een groen en 
waterrijk gebied. In Julia’s Buiten geniet je van een ruime, luxe woning. Je ervaart het gemak van de 
vele voorzieningen in de buurt. En voor een middag winkelen of een avondje uit kun je terecht in 
Wateringen of ben je zo in Delft of Den Haag. Als je hier woont, zit je goed. In vele opzichten!

Kavels van 
39 meter 
diep!
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Centrum Wateringen

In Julia’s Buiten  
zit je goed. 
In vele opzichten.

Royale tweekappers in traditionele architectuur
Julia’s Buiten bevindt zich aan de Kwaklaan, een laan met riante 

kavels waar de tien schitterende twee-onder-een-kapwoningen 

volledig tot hun recht komen. Met hun traditionele architectuur 

en heerlijke tuin passen de woningen uitstekend in de groene, 

waterrijke omgeving. Saillant detail: je kunt kiezen uit twee 

stijlen. Welke stijl past het beste bij jou?
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JULIAHOF WATERINGEN

KARMOY WATERINGSE VELD

Stadse dynamiek én dorpse gezelligheid
In Wateringse Veld zijn meerdere winkelcentra en voorzieningen 

zoals scholen, sportverenigingen en zorgcentra binnen hand-

bereik. Het naast gelegen Wateringen is een gemoedelijk dorp 

met een sfeervolle oude kern en een rijk verenigingsleven. Met 

een hoog voorzieningenniveau is er volop keuze op het gebied 

van winkels, onderwijs, medische zorg, sport (o.a. VELO), 

recreatie en uitgaan. Liever naar de stad? Neem de bus, tram of 

auto naar Den Haag en dompel je onder in de dynamiek van 

deze bruisende stad!

Karmoy Wateringse Veld
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In Julia’s Buiten worden tien twee-onder-een-kapwoningen gerealiseerd in twee verschillende 
stijlen. Opvallend aan woningtype A zijn de witte en donkere gevels en de charmant 
afgeronde kap. Woningtype B heeft een warme uitstraling door de oranje-rode bakstenen en 
oranje dakpannen. Beide woningtypen zijn qua indeling en plattegrond bijna identiek en 
passen met hun traditionele architectuur uitstekend in de bestaande omgeving. Kenmerkend 
voor de woningen zijn de kap die doorsteekt tot de eerste verdieping, de genuanceerde 
baksteen, de keramische dakpannen en de klassieke dakoverstekken. 

Bijzonderheden:
• Charmant en royaal wonen

• Gemoedelijke sfeer

• Centrale ligging 

• Alle voorzieningen binnen handbereik

• Woningen met een traditionele architectuur

• Twee verschillende stijlen

• Hoogwaardige afwerking

Type A Type A

BOUWNR. 1 BOUWNR. 2 BOUWNR. 3FIETSPAD BOUWNR. 4
GEEN GARAGE

Geveloverzicht

Wonen in Julia’s Buiten
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Type B Type BType A

BOUWNR. 5
LOSSTAANDE GARAGE LOSSTAANDE GARAGE

BOUWNR. 6 BOUWNR. 7 BOUWNR. 8 BOUWNR. 9 BOUWNR. 10

Twee-onder-een-kapwoning type A
Schitterende twee-kapper met bijzondere 

details, zoals een charmant afgeronde kap, 

witte en donkere gevels, en ver overstekende 

dakranden.

Twee-onder-een-kapwoning type B
Royale twee-kapper met grote raam partijen, 

mooie details in de gevel, warm oranje-rode 

genuanceerde baksteen en antraciet -

kleurige voegen.

Karakteristiek wonen in 
een charmante, royale 
twee-onder-een-kap-
woning.Kwaklaan gezien vanaf de Noordweg
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Twee-onder-een-kapwoning - Type A
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Gevelaanzichten

Doorsnede

Van buiten schitterend 

om te zien, en van binnen 

fijn om te verblijven.

Charmante twee-onder-kap-woning 
met afgeronde kap
Met zijn charmante afgeronde kap heeft de twee-onder-een-kapwoning type A 
een aantrekkelijk voorkomen. Kijk eens naar alle andere details: accenten in het 
metselwerk, ver overstekende dakranden, romantische roedeverdeling in de 
ramen en helder witte houten kozijnen die prachtig afsteken tegen de rood-
bruin genuanceerde gevelsteen.

Woningtype A is van buiten schitterend om te zien, en van binnen fijn om te 
verblijven. Hier krijgt iedereen de ruimte om zijn eigen ding te doen én er zijn 
voldoende plekken om gezellig samen te zijn. Bijvoorbeeld in de sfeervolle 
woonkeuken. Of in de woonkamer die groot genoeg is voor een enorme zithoek. 
Ook in de diepe achtertuin is het genieten, bijvoorbeeld aan het water, met een 
goed glas wijn in het avondzonnetje.

Door de royale diepte van het huis is het ook boven heerlijk ruim. Naast drie grote 
slaapkamers is er een badkamer met douche en wastafel, en optioneel een ligbad 
en een tweede wastafel. Er is plaats voor een walk-in closet of een bergkast. Op de 
vrij indeelbare tweede verdieping is er al een aparte ruimte voor je wasmachine en 
droger. Reuze handig! En je creëert er met gemak een vierde slaapkamer. Wat denk 
je van een speelkamer, werkruimte of loftachtige slaapkamer?

Je woonkamer uitbouwen of een slaapkamer met badkamer op de begane grond? 
Dat kan! Woningtype A heeft verschillende opties. Bekijk ze op pagina 22 en 23!

Kwaklaan
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Niet op schaalTwee-onder-een-kapwoning Type A - Indelingssuggesties

Kenmerken Type A
• Luxe twee-onder-een-kapwoning
• Woonoppervlakte 160 m²
• Perceeloppervlakte 362 – 496 m²
• Garage van 3,5 meter breed
• Grote voortuin met oprit voor twee auto’s
• Royale achtertuin van 18,5 meter diep en 9,5 meter breed
• Sfeervolle keuken aan de voorzijde
• Prachtige lichtinval door de extra ramen in de zijgevel
• Brede woonkamer met openslaande deuren naar de tuin
• 3 grote slaapkamers op de eerste verdieping
• Badkamer met douche en wastafel*
• Separaat toilet op de eerste verdieping
• Ruime zolder met mogelijkheid voor vierde slaapkamer
•  Aparte berging op de tweede verdieping voor wasmachine 

en droger

*)  Optioneel 2e wastafel en ligbad
 
Bouwnummer 1 en 7 (als getekend) 
Bouwnummer 2, 4 en 8 (als gespiegeld)
Bouwnummer 3 (zonder garage)
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Begane grondSfeerimpressie met tuinen



13

Niet op schaalTwee-onder-een-kapwoning Type A - Indelingssuggesties

Eerste verdieping Tweede verdieping
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Twee-onder-een-kapwoning - Type A Niet op schaal

Begane grond

“ Wij kozen voor deze woning, 
zodat we net wat meer ruimte 
en vrijheid hebben.”

Fietspad Arendalstraat
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Twee-onder-een-kapwoning - Type A Niet op schaal

Begane grond bouwnummer 3 
Eerste verdieping Tweede verdieping

CA. 20 m2
ZOLDER
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Twee-onder-een-kapwoning - Type B
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Mooie details in de gevel 

en de grote raampartijen 

geven dit huis een 

vriendelijke, uitnodigende 

uitstraling.

Royale tweekapper 
met fraaie details
Zie je het al voor je: je komt aanrijden in de mooie Kwaklaan en je parkeert je 
auto op je eigen oprit. Je kijkt omhoog. De warme oranje-rode bakstenen met 
antracietkleurige voeg, de mooie details in de gevel en de grote raampartijen 
vallen je direct op en geven dit huis een vriendelijke, uitnodigende uitstraling. 
Fijn ook die overdekte entree, waardoor je bij slecht weer beschut je deur opent.

Door de zijentree wordt de begane grond automatisch verdeeld in een 
woongedeelte en een gezellige woonkeuken. Dit wordt vast je favoriete plek in 
huis. Of wordt dat de tuin? Want die is zeer royaal en afhankelijk van het 
bouwnummer 18,5 tot 23 meter diep en 9,5 meter breed. Dat betekent lekker tot 
in de late uurtjes genieten van de zon achter in de tuin aan het water of in je 
voortuin op een bankje. Zet de openslaande deuren naar de tuin wijd open en 
verleng je woonkamer. Zo haal je binnen buiten en buiten binnen!

Ook op de verdieping krijg je de ruimte. Er zijn drie riante slaapkamers en een 
badkamer die groot genoeg is om naast een douche ook (optioneel) een bad te 
plaatsen. Of misschien wil je wel twee wastafels. De tweede verdieping heeft sfeer 
door de schuine kap en het raam in de zijgevel. Door het bijplaatsen van een paar 
dakramen kun je hier gemakkelijk een extra kamer maken. Dit huis biedt zoveel 
ruimte dat ooit gemaakte plannen ineens mogelijk zijn!

Je woonkamer uitbouwen of een slaapkamer met bad kamer op de begane grond? 
Dat kan! Woningtype type B heeft meerdere opties. Bekijk ze op pagina 22 en 23!

Gevelaanzichten

Doorsnede

Kwaklaan
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Twee-onder-een-kapwoning Type B - Indelingssuggesties

Kenmerken Type B
• Luxe twee-onder-een-kapwoning
• Woonoppervlakte 164 m²
• Perceeloppervlakte vanaf 362 m²
• Garage van 3,5 meter breed
• Grote voortuin en oprit voor minstens twee auto’s 
•  Royale achtertuinen van 18,5 - 23 meter diep en  

9,5 meter breed
• Sfeervolle keuken aan de voorzijde
• Prachtige lichtinval door extra ramen in de zijgevel
• Brede woonkamer met openslaande deuren naar de tuin
• Drie grote slaapkamers
• Badkamer met douche en wastafel*
• Separaat toilet op de eerste verdieping
• Ruime zolder met mogelijkheid voor vierde slaapkamer
•  Aparte berging op de tweede verdieping voor  

wasmachine en droger

*) optioneel tweede wastafel en ligbad

Bouwnummer 5 en 91 (als getekend)
Bouwnummer 61 en 10 (als gespiegeld)
1  Bouwnummers 5 en 6 hebben een losstaande garage 

zoals weergegeven op de situatietekening. (Zie pagina 7)

Sfeerimpressie met tuinen Begane grond

Niet op schaal
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Twee-onder-een-kapwoning Type B - Indelingssuggesties

Eerste verdieping Tweede verdieping

Niet op schaal
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Twee-onder-een-kapwoning - Type B Niet op schaal

Begane grond

“ We wilden heel graag een ruim 
huis met een grote tuin, het liefst 
aan het water. Daar zijn we met 
dit huis zeker in geslaagd!”
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Twee-onder-een-kapwoning - Type B Niet op schaal

Tweede verdiepingEerste verdieping

Begane grond bouwnummer 5  
en 6 gespiegeld  

(losstaande garage)

CA. 30 m2
ZOLDER

8.4 m2

2900+ P
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Type A en B - Opties

Opties - 2e verdieping
• Dakramen in achtergevel

•  Indeling (afgesloten trap en 

overloop) 

Opties - 1e verdieping
•  Bergkast te bereiken vanuit  

de overloop

• Ensuite badkamer

• Ligbad

Optie - Begane grond
•  Uitbouw XL met grote pui en  

openslaande deuren

Optie - Begane grond
•  Uitbouw L met grote pui en  

openslaande deuren

Weergegeven op type B Weergegeven op type B

Optie - Begane grond
• Openslaande deuren voorgevel

Opties type A en B

Niet op schaal
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Type A en B - Opties levensloopbestendige woning

Type A optie - Begane grond
•  Slaapkamer met badkamer op 

begane grond t.p.v. garage.

Optie type A Optie type B

Type B optie - Begane grond
•  Slaapkamer met badkamer op 

begane grond t.p.v. garage.

Niet op schaal
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Technische omschrijving

Fundering
De woningen en de garages worden gefundeerd op betonnen 
palen met daarop een raster van betonnen balken.

Vloeren
De begane grondvloer van de woningen en de garages worden 
uitgevoerd als een geïsoleerde ribcassettevloer. De verdiepings-
vloeren bestaan uit een geprefabriceerde betonnen schil met 
een in het werk gestorte laag beton. Aan de onderzijde van de 
vloer (de plafonds van de onderliggende ruimte) zijn V-naden 
zichtbaar. De vloeren van de badkamer en de toiletruimten 
worden betegeld. De overige vloeren in de woning en de 
garage worden afgewerkt met een afwerkvloer, met uitzondering 
van de vloeren achter de knieschotten op de zolderverdieping 
en de meterkast.  

Wanden
De woningscheidende wanden worden ankerloze spouwmuren 
van kalkzandsteen. Een en ander geschiedt volgens berekening 
van de constructeur. De stabiliteitswand achter de trap wordt 
uitgevoerd in prefabbeton. De niet dragende binnenwanden 
worden uitgevoerd in gispblokken.  

Gevels
De gevels worden, daar waar aangegeven op tekening, uitge-
voerd in baksteen waarbij de verschillende blokken in een 
verschillende kleur worden uitgevoerd. De gevels van bouwnum-
mers 3 en 4 worden wit geschilderd. In het metselwerk worden 
gemetselde spekbanden opgenomen in een afwijkende kleur, 
ook de gemetselde rollaag ter hoogte van het maaiveld heeft 
deze afwijkende kleur. In de gevels wordt een isolatie van 
minerale wol in de spouw aangebracht. Ten behoeve van de 
ventilatie van de inspectieruimte worden kunststof ventilatieko-
kers met rooster opgenomen in de gevels. Boven de kozijnen 
komen, waar nodig, stalen lateien en geveldragers welke zorgen 
voor de opvang van het metselwerk. Onder de kozijnen met een 
gemetselde borstwering worden keramische waterslagen 
toegepast.  

Gevelbekleding
Boven de entreedeur is een getimmerde luifel aangebracht met 
trekstangen zoals op tekening is aangegeven. De luifel wordt 
aan de bovenzijde afgewerkt met een dakbedekking. De 
boeiboorden, goot- en overstekplafonds worden uitgevoerd in 
multiplex. Type B is uitgevoerd met een meranti gevelbetimme-
ring aan de voorgevel op de 2e verdieping. Aan de zijwanden 
van de dakkapel wordt eveneens een gevelbetimmering 
aangebracht. Deze gevelbetimmeringen worden aangebracht 
op een geïsoleerd regelwerk van verduurzaamd vurenhout. De 
gevelbetimmeringen worden fabrieksmatig voorzien van 
grondverf en in het werk afgelakt.

Houten draagconstructies
Voor de schuine daken van de woning worden vurenhouten 
muurplaten toegepast en alle verankeringsmiddelen zijn van 

verzinkt staal. Het schuine dak van de woningen is opgebouwd 
uit geïsoleerde geprefabriceerde houten elementen met 
dragende knieschotten. De binnenbeplating van de kap op de 
2e verdieping bestaat uit een naturel onafgewerkte naturel 
houtspaanderplaat. 

Het platte dak van de dakkapel van type A is opgebouwd uit 
geïsoleerde geprefabriceerde houten elementen. Het platte dak 
wordt afgewerkt met een dakbedekking, langs de rand afge-
werkt met een gecoate aluminium daktrim.

Kozijnen, ramen en deuren
Alle gevelkozijnen, -ramen en terrasdeuren worden uitgevoerd 
in hardhout. Voor de ramen is gekozen om draaikiepbeslag toe 
te passen met regelbare kiepstand. Alle draaiende kozijndelen 
van de woning worden voorzien van hang- en sluitwerk dat 
voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. De toegangsdeur van 
de woning is een samengestelde deur met glasopening volgens 
tekening. In de deur wordt een brievensleuf aangebracht. 

De binnendeurkozijnen zijn fabrieksmatig afgelakte metalen 
montagekozijnen. De kozijnen op de begane grond en eerste 
verdieping worden uitgevoerd met bovenlicht, m.u.v. het 
meterkastkozijn, deze wordt uitgevoerd met een dicht paneel. 
De binnendeuren zijn dichte opdekdeuren. 

Trappen en hekken
De trappen worden uitgevoerd als open trap. Langs de wanden 
van de trappen worden houten leuningen gemonteerd. Het 
trapgat wordt afgeschermd door een houten spijlen hekwerk.  
De trapboom, -spil, -treden en -leuningen worden vervaardigd 
van vurenhout. 

Dakbedekking
Op de dakelementen en als verticale gevelbekleding in de 
voor- en achtergevel worden keramische dakpannen aangebracht, 
inclusief benodigde gevelpannen, nokvorsten en dergelijke.  
De dakpannen worden conform de voorschriften verankerd. 

Beglazing
De gevelkozijnen en draaiende delen worden voorzien van 
hoogwaardige isoleren HR++ beglazing. De bovenlichten van 
de binnendeurkozijnen op de begane grond en eerste verdie-
ping zijn voorzien van enkel vensterglas, met uitzondering van 
de meterkast. De meterkast wordt voorzien van een dicht 
paneel, aan één zijde wit afgelakt. 

Natuur/kunststeen
De dorpel van de entreedeur, terrasdeur, badkamer en het toilet 
worden uitgevoerd in kunststeen. Onder de overige binnen-
deuren worden geen dorpels aangebracht. De vensterbanken 
zijn van kunststeen. Ze worden geplaatst onder alle kozijnen met 
een borstwering, behalve het kozijn in de badkamer. De venster-
bank in de badkamer wordt betegeld.

Stucadoorswerk
Alle betonnen plafonds worden afgewerkt met structuurspuit-
werk in de kleur wit, met uitzondering van het plafond van de 
garage en van de meterkast. De wanden in de woning en de 
garage worden behangklaar afgewerkt met uitzondering van de 
meterkast, deze wordt niet afgewerkt. Er wordt geen behang 
aangebracht.

Goten en hemelwaterafvoeren
De dakoverstekken, goten en boeidelen zijn voorzien van 
multiplex beplating. De goten aan de onderzijde van het dak zijn 
van zink. De hemelwaterafvoeren worden aangesloten op het 
rioleringsstelsel van de gemeente. De hemelwaterafvoeren zijn 
rond en van kunststof.

Sanitair
De woning wordt standaard uitgerust met het sanitair, zoals 
omschreven in koperscontractmap van de aannemer. De 
verkrijger wordt de mogelijkheid geboden het sanitair naar 
eigen inzicht bij een door de ondernemer geselecteerde 
showroom uit te kiezen, tegen nadere prijsopgave en condities. 
Meer informatie hierover staat in de koperscontractmap.

Keuken 
In de woning wordt geen keuken aangebracht.

Gasinstallatie
De woning wordt aangesloten op het gasleidingnet. De indivi-
duele gasmeter blijft eigendom van het nutsbedrijf. In de keuken 
wordt de aansluiting op de standaard plaats afgedopt. Tevens 
wordt er een gasaansluiting aangebracht ter plaatse van de 
CV-ketel.

Verwarmingsinstallatie
De woningen worden voorzien van een gasgestookte centrale 
verwarmingsinstallatie (c.v.) voor verwarming van de woning en 
voor de bereiding van warmtapwater. De opstelplaats van de 
ketel op de tweede verdieping is indicatief. De temperatuurre-
geling vindt plaats in de woonkamer door middel van een 
kamerthermostaat. De verwarming van de woning geschiedt op 
de begane grond door middel van vloerverwarming en op de 
verdiepingen door middel van radiatoren. 

Mechanische ventilatie
De woningen worden voorzien van een mechanisch ventilatiesys-
teem. Door middel van een centrale ventilator wordt lucht via 
kanalen afgezogen in keuken, toilet en badkamer. De hierdoor 
ontstane onderdruk veroorzaakt een toevoer van verse lucht uit 
de ventilatieroosters in de kozijnen in de verblijfsruimten. Het 
bedieningspaneel ten behoeve van de installatie wordt nabij de 
kamerthermostaat in de woonkamer geplaatst. Tevens worden 
alle slaapkamers sensorgestuurd geventileerd op basis van lucht-
kwaliteitssensoren.

Elektra/diversen
Alle wandcontactdozen worden op 30 cm boven de afwerkvloer 
gemonteerd. Met uitzondering van de wandcontactdozen die 
worden gecombineerd met een schakelaar, die worden op  
105 cm boven de vloer gemonteerd. Alle lichtschakelaars 
worden geplaatst op 105 cm boven de afwerkvloer. In de keuken 
worden de wandcontactdozen ter plaatse van het aanrecht voor 
algemeen gebruik geplaatst op circa 125 cm en de loze 
boilerleiding circa 30 cm boven de afwerkvloer. De loze 
boilerleiding mag niet ten behoeve van een vaatwasser worden 
gebruikt. De wandcontactdoos voor de motorloze afzuigkap 
wordt op ongeveer 225 cm hoogte boven de vloer aangebracht. 
De inbouw wandcontactdozen en inbouw schakelaars zijn van 
kunststof in de kleur wit. Ter plaatse van de berging/garage 
worden zowel schakelaar als wandcontactdoos uitgevoerd als 
opbouw. De woningen hebben een belinstallatie bestaande uit 
een transformator in de meterkast, een schel in de hal en een 
beldrukker bij de voordeur. Ten behoeve van de energie-
zuinigheid worden PV-panelen op het voorgeveldakvlak 
aangebracht.

Rookmelders
In de verkeersruimten op de begane grond en 1e verdieping 
worden rookmelders geplaatst op het plafond en op zolder 
tegen de wand. Deze zijn gekoppeld en aangesloten op het 
elektriciteitsnet. De aangegeven plaatsen zijn indicatief. 

Berging/garage
Met uitzondering van bouwnummer 3 wordt er bij de woning 
een garage aangebracht. Deze garage is voorzien van niet 
geïsoleerde spouwmuren. Aan de voorzijde wordt de garage 
voorzien van een stalen kanteldeur. Het dak bestaat uit een 
houten balklaag met dakbeschot. Het dak wordt afgewerkt met 
een dakbedekking. 

Berging bouwnummer 3
Bouwnummer 3 krijgt geen garage maar een houten berging 
achter in de tuin. Deze berging wordt voorzien van een beton-
nen vloer. De gevels zijn voorzien van houten rabatdelen.

Terrein
Aan de voorzijde van de woningen worden daar waar op de 
situatietekening aangegeven gemetselde tuinmuurtjes gemaakt. 
Achter deze tuinmuurtjes wordt een ligusterhaag geplaatst.
Deze tuinmuurtjes worden bij bouwnummers 2 en 3 gedeeltelijk 
om de hoek omgezet, ter plaatse van de zij-erfgrens met het 
openbaar gebied. Het overige gedeelte van de zijtuinen van 
bouwnummer 2 en 3 worden voorzien van een hoog hekwerk 
waarachter een hoge ligusterhaag wordt geplaatst. Ter plaatse 
van de brug is een gemetselde brugmuur aanwezig.
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Staat van afwerking

Ruimte Vloer Wand Plafond Overige voorzieningen

Entree/gang Dekvloer Behangklaar Structuurspuitwerk
kleur wit

• Schakelaars en wandcontactdozen volgens tekening 
• Kruipluik volgens tekening
• 1 open trap naar 1e verdieping
• 1 brievenbusplaat
• 1 rookmelder
• 1 plafondlichtpunt
• 1 buitenlichtpunt
• 1 cv-verdeler

Meterkast Geïsoleerde kunststof vloerplaat Meterkast met houten 
schot als achterwand

Niet afgewerkt • 1 groepenkast conform NEN
• 1 elektrameter,
• 1 watermeter
• 1 gasmeter

Toilet begane grond Vloertegels 30 x 30 cm Wandtegels 25 x 33 cm tot plafond Structuurspuitwerk, kleur wit • 1 schakelaar t.b.v. plafondlichtpunt
• 1 plafondlichtpunt
• 1 wandcloset Sphinx
• 1 fonteincombinatie Sphinx+ kraan Grohe Costa L en muurbuis
• 1 afzuigpunt mechanische ventilatie

Woonkamer Dekvloer Behangklaar Structuurspuitwerk, kleur wit • Schakelaars en wandcontactdozen volgens tekening
• 1 thermostaat t.b.v. CV•installatie
• 1 aansluitpunt telefoon (loos)
• 1 aansluitpunt kabeltelevisie (loos)
• 1 bediening ventilatie
• 2 plafondlichtpunten

Garage Dekvloer Onafgewerkt Onafgewerkt • Schakelaars met wandcontactdoos volgens tekening, type opbouw
• 1 plafondlichtpunt 

Keuken Dekvloer Behangklaar Structuurspuitwerk, kleur wit • Schakelaars en wandcontactdozen volgens tekening
• 1 afgedopt aansluitpunt voor warm- en koud water
• 1 afgedopt rioolaansluitpunt
• 1 afgedopte gasleiding
• 1 aansluitmogelijkheden t.b.v. elektrische fornuis (loze leiding)
• 1 aansluitmogelijkheden t.b.v. close-in boiler (loze leiding)
• 1 aansluitpunt t.b.v. de (motorloze) afzuigkap
• 2 afzuigpunten mechanische ventilatie
• 1 plafondlichtpunt

Overloop 1e verdieping Dekvloer Behangklaar Structuurspuitwerk, kleur wit • Schakelaars en wandcontactdozen volgens tekening
• 1 open trap naar 2de verdieping
• 1 rookmelder
• 1 plafondlichtpunt

Toiletruimte 1e verdieping Vloertegels 30 x 30 cm Wandtegels, 25 x 33 cm tot plafond Structuurspuitwerk, kleur wit • 1 wandcloset Sphinx
• 1 fonteincombinatie Sphinx + kraan Grohe Costa L en muurbuis
• 1 afzuigpunt mechanische ventilatie
• 1 plafondlichtpunt

Slaapkamer 1, 2, 3 Dekvloer Behangklaar Structuurspuitwerk, kleur wit • Schakelaars en wandcontactdozen volgens tekening
• Radiator volgens tekening
• 1 plafondlichtpunt

Kast Dekvloer Behangklaar Structuurspuitwerk, kleur wit • Schakelaar volgens tekening
• 1 plafondlichtpunt

Badkamer Vloertegels 30 x 30 cm Wandtegels 25 x 33 cm tot plafond Structuurspuitwerk, kleur wit • 1 schakelaar t.b.v. lichtpunten
• 1 plafondlichtpunt en 1 wandlichtpunt boven de wastafel
• Enkele wandcontactdoos bij wastafel
Wastafelcombinatie:
• 1 wastafel Sphinx 300 + mengkraan Grohe Eurodisc en muurbuis
• 1 kunststof planchet 
• 1 spiegel, rechthoekig 60 x 40 cm
Douchecombinatie:
• 1 betegelde verdiepte douchehoek, tegels 15 x 15 cm
• 1 thermostatische douchemengkraan Grohe 1000 met glijstang Grohe Tempesta en handdouche met slang
• 1 afzuigpunt mechanische ventilatie
• Radiator volgens tekening
• 1 doucheput met RVS deksel

Zolder Dekvloer ( niet achter de knieschotten) Behangklaar Onafgewerkte beplating • Schakelaars en wandcontactdozen volgens tekening
• Radiator volgens tekening
• 1 wandlichtpunt 
• 1 rookmelder

Berging (zolder) Dekvloer Behangklaar Onafgewerkte beplating • Schakelaars en wandcontactdozen volgens tekening
• 1 centrale verwarmingsinstallatie unit
• 1 mechanische ventilatiebox
• 1 wasmachine en wasdroger opstelplaats met afvoer
• 1 afzuigpunt mechanische installatie
• 1 wandlichtpunt

De volledige technische informatie vind je in de koperscontractmap.
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Algemene informatie

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

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

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

inschrijving voor een woning volgt een reservering (toewijzing) 

voor een bepaald bouwnummer. Gegadigde ontvangt daarbij 

een complete kopers-/contractmap met onder andere contract-

stukken, waarin alle informatie is opgenomen. Informatie zoals 

tekeningen, technische omschrijving, keuzelijst meer- en 

minderwerk, procedure koperkeuzen en concept leveringsakte 

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

genoemd, zijn bij de totstandkoming van de koop-/aannemings-

overeenkomst de formele bijlagen bij die overeenkomsten. Deze 

brochure is daar geen onderdeel van. Deze stukken worden met 

je besproken in het verkoopgesprek.

De woningen in dit project zijn ontwikkeld door BPD Ontwikke-

ling B.V. De woningen worden gebouwd door aannemingsbedrijf 

W.A. Waaijer B.V. Bij aankoop van een woning sluit je een 

koopovereenkomst met BPD (“verkoper”) voor de levering van 

de grond en sluit je een aannemingsovereenkomst met aanne-

mingsbedrijf W.A. Waaijer B.V. (“ondernemer”) voor de bouw 

van jouw woning. De ondernemer zal tevens garantieverstrekker 

zijn en jouw aanspreekpunt tijdens en na de bouw van je woning.

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

werkt. Hiervoor krijg je keuzenlijst meer- en minderwerk, waaruit 

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

brochure aangegeven keuzemogelijkheden behoren niet tot de 

standaard levering. In de hiervoor genoemde keuzelijst zijn de 

kosten hiervan opgenomen. Behalve keuzes uit de keuzelijst kun 

je tevens individuele wensen kenbaar maken. In de KAO-stukken 

tref je daar uitvoerige informatie over aan.

Start bouw
Zodra aan bepaalde voorwaarden zijn voldaan die omschreven 

zijn in de aanemingsovereenkomst, binnen de in die overeen-

komst genoemde termijn, maakt de ondernemer een aanvang 

met de (voorbereidingen) voor de bouw. Je kunt bij de voor-

waarden denken aan een bruikbare omgevingsvergunning en 

voldoende verkochte woningen in het plan. Uiteraard worden 

alle kopers daar tijdig over geïnformeerd.

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

koop- en de aannemingsovereenkomst. De koopsom voor de 

levering van de grond wordt voldaan aan BPD Ontwikkeling B.V. 

De termijnen uit de aannemingsovereenkomst worden voldaan 

aan aannemingsbedrijf W.A. Waaijer B.V.

Verzekeringen
Tijdens de bouw zijn alle woningen verzekerd tot aan de 

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

je een opstalverzekering nodig. Je bent er zelf verantwoordelijk 

voor dat deze verzekering tijdig ingaat. 

Wijzigingen voorbehouden
Door de ambachtelijkheid van het bouwen, zijn detailwijzigingen 

in ontwerp, constructie en afwerking voorbehouden aan 

aannemingsbedrijf W.A. Waaijer B.V. Eveneens moeten wij een 

voorbehoud maken ten aanzien van wijzigingen, voortvloeiend 

uit de eisen van de overheid en/of nutsbedrijven. De 

perspectief tekeningen en eventuele foto’s in deze brochure 

geven slechts impressies. Hieraan kunnen geen rechten worden 

ontleend.

Maten
De op de tekeningen afgedrukte maten zijn “circa”-maten. 

Indien deze maatvoering tussen wanden is aangegeven, is 

daarbij nog geen rekening gehouden met enige wandafwerking.

Situatieschets
De nummers op de situatieschets zijn bouwnummers. Ze worden 

tijdens de bouw door alle betrokkenen gehanteerd, ook in officiële 

stukken en correspondentie. Het zijn echter geen huisnummers die 

betrekking hebben op jouw nieuwe adres. Dat wordt pas bekend 

gemaakt als de straatnamen en de huisnummers definitief 

vastgesteld zijn. Deze tekening is alleen bedoeld om je een indruk 

te geven van de ligging en situatie, het gebouw of de woningen, 

in het bouwplan. De tekening vormt geen onderdeel van de 

contractstukken en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. 

De juiste maten van de kavel worden na oplevering door het 

Kadaster vastgelegd/zijn bepaald door kadastrale perceelvorming. 

Ook de inrichting van de openbare ruimte (aanleg van wegen, 

eventuele groenvoor zieningen en/of parkeerplekken) is slechts 

een impressie, ontleend aan de gegevens van de gemeente Den 

Haag. Je dient er rekening mee te houden dat deze nog kunnen 

wijzigen. Voor specifieke gebiedsinformatie en informatie over 

omliggende, bestaande en/of nieuw te bouwen bebouwing, 

verwijzen wij je naar de gemeente. Daarnaast kun je ter plaatse 

van de bouwlocatie de bestaande situatie waarnemen. Voor 

eventuele (toekomstige) wijzigingen kan BPD Ontwikkeling B.V. 

geen verantwoordelijkheid op zich nemen en/of aansprakelijkheid 

aanvaarden.

Wij adviseren je bij de gemeente te informeren naar de actuele 

stand van zaken betreffende de inrichting van de openbare 

ruimten en de eventueel naastliggende (toekomstige) bebou-

wing. Tevens raden wij je aan de berichtgeving in de plaatselijke 

media te volgen. 

Bouwbesluit
De woningen voldoen aan het Bouwbesluit zoals dat geldend 

was ten tijde van de indiening van de aanvraag van de omge-

vingsvergunning.

Woningborg-garantie
De woning wordt geleverd met een officieel erkend garantie

certificaat van Woningborg. Om deze garantie te kunnen 

aanbieden heeft de aannemer zich aangesloten bij Woningborg. 

Deze waarborgmaatschappij hanteert strenge normen voordat 

een ondernemer ingeschreven kan worden. Bij elk bouwplan dat 

voor garantie bij Woningborg is aangemeld, is nauwkeurig 

bekeken of het voldoet aan de technische eisen die door 

Woningborg worden gesteld, maar ook of de omvang van het 

plan de financiële en technische capaciteiten van de 

ondernemer niet te boven gaat. Pas als aan alle eisen is voldaan 

mag het huis onder Woningborg-garantie worden verkocht en 

ontvangt de koper na het ondertekenen van de overeenkomst 

het garantiecertificaat. De bouwkundige voorzieningen buiten 

de woning, welke niet één geheel vormen met de woning, en 

groenvoorzieningen zijn uitgesloten van de Woningborg-

garantie.

Wat houdt de Woningborg-garantie in:

Als de koper een huis met Woningborg-garantie koopt, bete-

kent dat onder andere het volgende:

•  met de aanmelding van het bouwplan en afgifte van het 

Woningborggarantiecertificaat verplicht de ondernemer zich 

tot garantie op de kwaliteit van de woning.

•  de tekst van de aannemingsovereenkomst is overeenkomstig 

het model van Woningborg.

•  de koper heeft altijd een contract met zekerheid;

•  de verkoopdocumentatie wordt samengesteld volgens de 

richtlijnen van Woningborg.

•  mocht de bouwondernemer gedurende de bouw failliet gaan, 

dan zorgt Woningborg voor de volledige afbouw van de 

woning. Is de afbouw om wat voor reden dan ook onmogelijk, 

dan verstrekt Woningborg je een schadeloosstelling. E.e.a. 

conform de door Woningborg vastgestelde regels.

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

Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) moet voldoen. Deze EPC 

geeft de energiezuinigheid van een woning weer. Met name de 

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

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

de energiezuinigheid van de installaties zijn van invloed op de 

EPC. Deze woningen hebben een EPC van 0,4.



Onze onderneming houdt zich bezig met één van onze 

belangrijkste levensbehoeften: wonen. Met woningen, 

woonwijken en alle woonwensen die er leven in de landen 

waarin wij actief zijn: Nederland, Frankrijk en Duitsland. 

Naar die woonwensen doen we uitgebreid onderzoek waarvan 

de resultaten de basis vormen voor wat we ontwikkelen. 

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

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

Sinds onze oprichting in 1946 hebben wij de bouw van meer 

dan 300.000 woningen mogelijk gemaakt en vandaag wonen 

ruim een miljoen Europeanen in woonwijken waarin onze hand 

herkenbaar is. Daarmee zijn we letterlijk één van de grootste 

‘huismerken’ van ons continent.

Levende woonomgevingen
Woonplezier is één van de belangrijkste ingrediënten van ons 

levensgeluk. Maar dat plezier vraagt om meer dan een woning 

alleen. Het vereist ook een woonomgeving waarin mensen zich 

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

we ons bij BPD, voorheen bekend als Bouwfonds Ontwikkeling, 

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

en leefomgevingen die ook zelf leven. Waar de bebouwde 

omgeving en de natuur elkaar op een harmonieuze manier 

ontmoeten. Die rust, ruimte en geborgenheid bieden en als 

ontmoetingsplek ook activiteiten op straat aanmoedigen. 

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

en samenkomen.

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

niet alleen aan het verminderen van CO²-uitstoot en lagere 

energierekeningen voor ‘onze’ bewoners. Een geslaagde woon-

wijk moet zelf ook duurzaam zijn, letterlijk toekomstwaarde 

hebben en decennia na oplevering nog steeds aantrekkelijk 

zijn voor nieuwe generaties. Vrijwel elke leefomgeving overleeft 

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

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

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

de voormalige koekjesfabriek, de karakteristieke boerderij, 

de slingerende beek of oude beuk. Bouwen is voortbouwen, 

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

Meer weten over BPD of nieuwbouwprojecten? 

Kijk op www.bpd.nl

BPD creating living environments

Levende omgevingen nodigen 
ook uit om naar buiten te gaan

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

derdehandsschoenen? Kun je deze op het oog gekke 

vergelijking maken? Wij vinden van wel. De meeste mensen 

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

Waarom zou dat principe dan niet gelden voor een huis? 

We zetten de belangrijkste voordelen voor je op een rij.

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

van jezelf. Onbeschreven en onaangetast. Een nieuwbouwhuis 

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

keuzes of het leven van de vorige bewoners.

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

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

alles zit garantie en onderhoudskosten heb je de eerste jaren 

vrijwel niet. 

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

stukken sneller. Maar ook de bouwwereld heeft in de afgelopen 

jaren bepaald niet stilgezeten. Zo heeft een nieuwbouwhuis van 

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

woning die pakweg 25 jaar geleden is gebouwd. 

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

meevallers. Bij de koop hoef je bijvoorbeeld geen overdrachts-

belasting te betalen en qua energiekosten ben je met een 

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

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

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

nieuwbouwhuis kun je dat volop doen. Dankzij de modernste 

isolatie kun je in een nieuwbouwhuis iets horen wat in een 

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

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

milieuvriendelijke materialen en technieken gebruikt. En omdat 

een nieuwbouwhuis ook veel energiezuiniger is, komt het in 

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

het milieu én je portemonnee. 

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

rookalarm. En met het modernste, inbraakwerend hang- en 

sluitwerk. Je geniet van een veilige omgeving en houdt 

ongewenste bezoekers buiten.

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

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

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

daarentegen kenmerken zich door een aangename temperatuur, 

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

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

warme voeten en is het in de zomer lekker koel.

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

Een omgeving die ook zelf leeft. Waar bewoners en bezoekers 

zich welkom voelen. Want naast de ontwikkeling van huizen zijn 

we ook verantwoordelijk voor de inrichting van het gebied 

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

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

winkels en een goede ontsluiting.

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

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

kamer wenst, kan dat meegenomen worden tijdens de bouw. 

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

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

om het precies op maat en smaak te krijgen.

Daarom nieuwbouw!

Waarom nieuwbouw?
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Sfeerimpressie badkamer

Een frisse start in 
de badkamer
Hoe ziet jouw ultieme badkamer eruit? Is het een 
functionele basis die je vooral praktisch bedient of jouw 
eigen miniwellnesscenter? De mogelijkheden voor de 
badkamer in je nieuwe huis zijn talrijk. Voor het sanitair in 
de woningen kiezen we voor kwaliteit. Met Sphinx 
brengen we klasse in je nieuwe huis. Zo hebben we voor 
de toiletruimte beneden en de badkamer gekozen voor 
een wandcloset van Sphinx. Standaard is de badkamer 
voorzien van een Sphinx wastafel en een betegelde 
douchehoek. In combinatie met de kranen en doucheset 
van Grohe maak je gegarandeerd elke dag een frisse 
start in je badkamer.

Andere wensen?
Wil je graag het toilet en de badkamer aanpassen aan 
jouw persoonlijke wensen, dat kan uiteraard.

Sphinx laat je 
onthaasten.

Standaard grote tegels  
op de vloer: 30 x 30 cm en 
op de wand 25 x 33 cm.
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Nieuwbouw

Breng je
energielasten
fors omlaag!



EEN ONTWIKKELING VAN

BPD

Poortweg 2

2612 PA  Delft

INFORMATIE EN VERKOOP

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