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Bouw-

nummer

Soort woning Oppervlak 

woning              

(m2)

Oppervlakte 

terras of tuin 

(circa in m²)

Koopsom V.O.N.

1 A Trosroos hoekwoning + dakkapel 119 157 395.000€              

2 B Heesterroos tussenwoning 118 95 370.000€              

3 B Heesterroos tussenwoning 118 95 370.000€              

4 B Heesterroos tussenwoning 118 96 370.000€              

5 H Engelse roos appartement 86 20 285.000€              

6 C Klimroos bovenwoning 91 8 275.000€              

7 C Klimroos bovenwoning 91 8 280.000€              

9 C Klimroos bovenwoning 91 8 275.000€              

10 C Klimroos bovenwoning 91 8 270.000€              

11 H Engelse roos appartement 86 40 290.000€              

12 C Klimroos bovenwoning 91 8 275.000€              

13 C Klimroos bovenwoning 91 8 275.000€              

14 F Stamroos tussenwoning 112 96 335.000€              

15 E Wilde roos hoekwoning 112 100 340.000€              

16 I Oude roos appartement 91 53 305.000€              

17 D Toproos bovenwoning 89 8 285.000€              

18 D Toproos bovenwoning 89 8 280.000€              

19 F Stamroos tussenwoning 112 113 340.000€              

20 F Stamroos tussenwoning + dakkapel 113 101 345.000€              

21 E Wilde roos hoekwoning 112 202 380.000€              

22 E Wilde roos hoekwoning 112 122 * 345.000€              

23 F Stamroos tussenwoning 112 127 * 340.000€              

24 F Stamroos tussenwoning + dakkapel 113 119 * 345.000€              

25 G Botanische roos tussenwoning met tuitgevel 119 115 * 365.000€              

26 E Wilde roos hoekwoning + dakkapel 113 122 * 350.000€              

27 E Wilde roos hoekwoning 112 123 345.000€              

28 F Stamroos tussenwoning 113 97 345.000€              

29 F Stamroos tussenwoning 112 89 340.000€              

30 F Stamroos tussenwoning 112 92 340.000€              

31 F Stamroos tussenwoning + dakkapel 113 90 345.000€              

32 G Botanische roos tussenwoning + tuitgevel 119 90 365.000€              

33 E Wilde roos hoekwoning + dakkapel 113 130 370.000€              

- Grond- en planontwikkelingskosten: vanaf vervallen opschortende voorwaarden tot aan de datum van betaling

- Termijnen van de aanneemsom: vanaf veertien dagen na de datum van gereedmelding van de in de 

   aanneemovereenkomst genoemde bouwtermijnen tot aan de datum van betaling.

De vermelde bedragen zijn inclusief 21% BTW.

* Kavel 22, 23, 24, 25 en 26 worden aan de achterzijde ontsloten middels een achterpad. Het achterpad maakt onderdeel uit van het 

kaveloppervlak van de woning. Op het achterpad zal een recht van overpad worden gevestigd voor naastgelegen kavels en de direct 

achterliggende woningen aan de Aalsmeerderdijk.

De vermelde verkoopprijzen zijn onder voorbehoud van druk- en typfouten en geldig tot en met 1 september 2019

nb: 

- aan vorenstaande gegevens zijn onder voorbehoud en kunnen geen rechten worden ontleend

- de opgegeven kaveloppervlakten zijn indicatief

- alle voorgaande prijslijsten zijn hiermee vervallen

Prijslijst d.d.:10 april 2019

Prijslijst

De woningen worden verkocht met het Woningborg-waarborgcertificaat.

Type

De in deze verkoopprijslijst vermelde verkoopprijzen zijn exclusief rentekosten. De rentekosten worden berekend aan de hand van een 

percentage van 6% per jaar op de volgende wijze:

Oppervlak 

kavel (m2)
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Rozenhof wordt het nieuwe hart van Rijsenhout. 

Dit waterrijke dorp ligt grofweg tussen de A4 en de 

Westeinderplassen. Dat betekent dus dat je hiervandaan 

met 10 minuten op Schiphol bent en Amsterdam of 

Amstelveen bereik je in een kwartier. Shopstad Haarlem 

en het gezellige Leiden liggen op nog geen 25 minuten 

rijden. Ja, we kunnen rustig stellen: Rijsenhout is een 

fijne, centrale thuisbasis. 
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ROZENHOF
Centraal gelegen thuisbasis

Het project is gelegen nabij 

Schiphol wat zowel positieve 

als negatieve kanten heeft. 

Schiphol zal een bepaalde 

mate van geluid- en 

geurhinder en overlast met 

zich meebrengen voor de 

toekomstige bewoners en 

gebruikers van het Project. 

Meer informatie is te vinden 

op de website van het 

Bewoners Aanspraakpunt 

Schiphol: www.bezoekbas.nl 



RIJSENHOUT
Centraal gelegen thuisbasis

Genieten! Waar beter kun je dat doen dan op een plek 

die volop leeft, waar water en groen altijd dichtbij zijn 

en je de voorzieningen om de hoek hebt. Rozenhof 

dus!

Wie in Rijsenhout woont, zal er niet snel meer weggaan. 

Want behalve de prima voorzieningen en goede ligging 

ten opzichte van grote steden is de natuur hier ook 

schitterend. Rozenhof ligt bijna tegen de Aalsmeerdijk 

aan, waar de pont stop die je brengt naar de Uiterweg 

in Aalsmeer, hier liggen de jachthavens direct aan de 

Westereinderplassen.

Rozenhof komt aan de Schouwstraat in het centrum van 

Rijsenhout. Een ideale plek, want hier heb je alles bij de 

hand. De bus stopt praktisch voor de deur, basisschool 

Immanuel zit om de hoek en de supermarkt ligt op 

loopafstand. In Rijsenhout vind je alles wat je dagelijks 

nodig hebt en wil je meer, dan ben je zo in Aalsmeer, 

Hoofddorp, Amstelveen of Amsterdam. 

Langs de Uiterweg zitten de jachthaven, de watersportvereniging 

en diverse restaurants met zicht op het water. Dobbert jouw boot 

straks in de haven? Via de Uiterweg fiets je overigens binnen een 

kwartier naar centrum Aalsmeer. Handig als je kinderen hebt die 

naar het voortgezet onderwijs gaan of als je zelf even lekker wilt 

winkelen.
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Reservering mogelijke trafo. 

Disclaimer:
De situatiekaart is illustratief opgezet met een indicatief inrichtingsplan. De definitieve 
inrichting conform nadere uitwerking gemeente Haarlemmermeer en Janssen de Jong.

Tuinniveau is 2m1 achter de gevel gelijk aan woning. 
Hierna is er een hoogteverschil van:
Bwnr. 1 en 2 --> circa 1,75 m1
Bwnr. 3 en 4 --> circa 1,37 m1
Bwnr. 5 --> circa 1 m1
Het hoogteverschil wordt opgelost middels een keerwand met 
aansluitend traptreden en een natuurlijk talud (bwnr. 1t/m4).
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ROZENHOF
Vind jouw nieuwe thuis

Rozenhof is een compleet nieuw dorpshart in 

het dorpscentrum van Rijsenhout. Het oude 

fabrieksterreintje van de firma Centurion  maakt 

plaats voor 32 nieuwbouwwoningen en 1 com-

merciële ruimte. Tussen de woningen aan 

het hofje komt mooi aangelegd groen en een 

speelplaats. Parkeren is hier geen probleem 

dankzij het ruime aanbod van openbare par-

keerplaatsen. Terwijl je miden in centrum woont 

heb je door de ruimtelijke opzet rust en ruimte 

in en om je huis.

WONINGTYPEN 

A  Hoekwoning 5700 

 Bouwnummer 1

B  Tussenwoning 5700

 Bouwnummers 2, 3 & 4

C/D Bovenwoning 

 Bouwnummers 6, 7, 9, 10, 12, 13, 17 & 18

E Hoekwoning 5400 

 Bouwnummers 15, 21, 22, 26, 27 & 33 

F Tussenwoning 5400 

 Bouwnummers 19, 20, 23, 24, 28, 29, 30 & 31

G Tussenwoning tuitgevel 

 Bouwnummers 25 & 32

H/I Appartement 

 Bouwnummers 5, 11 & 16

X Commerciële ruimte

 Bouwnummer 8
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A TROSROOS  Hoekwoning 5700
 Bouwnummer 1

B HEESTERROOS  Tussenwoning 5700
 Bouwnummers 2, 3 & 4

C KLIMROOS  Bovenwoning
 Bouwnummers 6, 7, 9, 10, 12 & 13

D TOPROOS  Bovenwoning
 Bouwnummers 17 & 18 

E WILDE ROOS  Hoekwoning 5400
 Bouwnummers 15, 21, 22, 26, 27 & 33

F STAMROOS  Tussenwoning 5400
 Bouwnummers 14, 19, 20, 23, 24, 28, 29, 30 & 31

G BOTANISCHE ROOS  Tussenwoning tuitgevel
 Bouwnummers 25 & 32

H   ENGELSE ROOS  Appartement
 Bouwnummers 5 & 11 

I  OUDE ROOS  Appartement
 Bouwnummer 16

X Commerciële ruimte
 Bouwnummer 8

VOLOP VARIATIE
Het leuke aan Rozenhof is het kleinschalige karakter en de variatie in aanbod. Er komen hoekwon-

ingen, tussenwoningen, appartementen en bovenwoningen, met ieder een eigen identiteit van 

dakkapel tot extra brede woning. Rozenhof biedt daardoor voor elk wat wils. Door de charmante 

architectuur met verschillende kleuren voordeuren en gevelstenen, een variatie aan kapvormen en 

de verspringende goothoogtes oogt het geheel speels en vriendelijk. Vind jij hier je nieuwe thuis? 
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WONEN IN EEN AARDGASVRIJ 
EN ENERGIEZUINIG HUIS. 
Hoe is dat? 

Warmtepomp
De warmtepomp in je huis werkt op elektriciteit en onttrekt warmte aan de 

buitenlucht. Je kunt de warmtepomp niet ‘even wat hoger’ zetten, zoals een hr-

ketel. Een warmtepomp draait gelijkmatig en houdt het huis op een constante 

temperatuur. De warmtepomp is gekoppeld aan een boilervat voor warmwater. Dit 

vat is doorgaans ruim voldoende voor een gemiddeld gezin. Ga je voor een bad- en of 

regendouche dan raden wij je aan het boilervat te vergroten of om een douchegoot 

met warmte terugwin mogelijkheden te plaatsen. De gehele installatie ziet eruit als 

een groot formaat koelkast en staat soms op zolder of in de technische ruimte.

Elektrisch koken 
In een aardgasvrij huis kook je op elektriciteit. Een inductiekookplaat is daarvoor 

ideaal. Een inductiekookplaat is eenvoudig schoon te maken en er komen tijdens het 

koken geen verbrandingsgassen vrij. Het is bovendien veiliger omdat er geen vuur is 

en omdat de energietoevoer stopt zodra je de pan van de kookplaat haalt. Wokken 

kan gewoon op een inductiekookplaat. De echte liefhebbers kiezen een inductieplaat 

met een wokkuil.
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Wonen in een aardgasvrij en energiezuinig huis is op een aantal punten anders dan wat je 

gewend bent. Zo zijn er geen radiatoren meer in huis, maar heb je fijne vloerverwarming en 

het vuur onder de pannen maakt plaats voor een elektrische kookplaat. Wat je nog meer kunt 

verwachten, leggen we graag uit.

Isolatie en kierdichting
Een energiezuinig huis is zeer goed geïsoleerd en bijna luchtdicht gebouwd. Deuren en ramen 

sluiten helemaal af en je voelt nergens tocht. In de winter koelt het huis daardoor veel minder snel 

af. Omdat isolatie naar twee kanten werkt, blijft de warmte in de zomer buiten en is het binnen 

naar verhouding koel. Mits je de zon dan niet uitbundig naar binnen laat schijnen. Als de warmte 

eenmaal binnen is, gaat deze er ook moeilijker weer uit.

Ventilatie
Een huis dat luchtdicht is gebouwd, moet goed worden geventileerd om te zorgen voor gezonde lucht. 

Met balansventilatie wordt lucht op een aantal punten in plafonds en/of wanden afgezogen en komt 

verse lucht op andere punten naar binnen. Doordat er geen ventilatieroosters in de ramen zijn, is de 

kans op tocht kleiner en komt er minder verkeersgeluid binnen. Balansventilatie is zuinig met energie 

omdat het systeem de warmte zoveel mogelijk in huis houdt. Je ramen kun je gewoon openzetten. 

Vloerverwarming
Een voordeel van vloerverwarming is, dat er geen radiatoren zijn. Dat scheelt ruimte en er dwarrelt 

minder stof omhoog. Je kunt je er ook niet meer aan branden. Een nadeel van vloerverwarming is, 

dat niet alle vloerafwerkingen mogelijk zijn, vraag daarom de specialist om goed advies.



TROSROOS HOEKWONING 5700

Aan de Schouwstraat op bouwnummer 1 komt deze mooie hoekwoning. De woning staat op een 

extra brede kavel met een zuidwestelijke oriëntatie. Bij mooi weer zit je hier de hele dag lekker in 

het zonnetje. Achter de tuin is er volop parkeergelegenheid en ook in de straat voor de deur zou je 

de auto kwijt kunnen. 
2

...

A  Hoekwoning
Bwnr: 1

Kom binnen en ervaar hoeveel ruimte dit 

huis van 5,70 meter breed heeft. De keuken 

aan de voorzijde heeft een grote raampartij 

met een roedeverdeling. De woonkamer 

is tuingericht. Dankzij de grote glazen pui 

met schuifdeur is de ruimte altijd mooi ver-

licht en kijk je vrij uit op je tuin. Op de 1e 

verdieping zijn er 3 slaapkamers, een bad-

kamer met douche en 2e toilet. Behoefte 

aan nog meer kamers? Dat is mogelijk op 

de vrij indeelbare zolderverdieping met 

speelse dakkapel.
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Bouwnummer: 1

Woonoppervlakte: ca. 124 m2

Bijzonderheden: dakkapel

 flinke zijtuin met hoogteverschil

Optiemogelijkheden: 

• Mogelijkheid tot het creëren van een extra slaapkamer op zolder

• Meer ruimte op de begane grond met een uitbouw van  

1,2 meter / 1,8 meter of 2,4 meter

• Trapkast

P/ 1 7

TROSROOS
BEGANE 
GROND
Schaal 1 : 50

1 meter



P/ 1 9

PL
AT

TE
GR

O
N

D
EN

TROSROOS
TWEEDE 

VERDIEPING
Schaal 1 : 50

TROSROOS
EERSTE 

VERDIEPING
Schaal 1 : 50

1 meter



HEESTERROOS TUSSENWONING 5700

Op bouwnummer 2, 3 en 4 aan de Schouwstraat komt type Heesterroos. Een mooie tussenwoning 

van 123 m² groot en 5,70 meter breed. De tuinen - met berging - liggen op het zuidwesten. Hier  

geniet je de hele zomer van het buitenleven. 

2

...

B  Tussenwoningen
Bwnr: 2, 3, & 4

Elk huis in Rozenhof heeft iets wat het 

bijzonder maakt. In dit geval zijn het de 

grote raampartij in de keuken of in één 

van de slaapkamers. Binnen krijg je alle 

ruimte. De keuken zit aan de straatkant en 

de woonkamer grenst aan de tuin. Door 

de grote ramen kijk je heerlijk vrij uit en is 

het lekker licht binnen. Op de 1e verdieping 

zijn er 3 slaapkamers, een badkamer met 

douche en 2e toilet. Op de vrij indeelbare 

zolderverdieping kun je nog 1 of 2 kamers 

maken. 

H
EE

ST
ER

RO
O

S

P/ 2 1
2

3

4

type 
B

2B

3B

4B



PL
AT

TE
GR

O
N

D
EN

P/ 2 3

HEESTER-
ROOS

BEGANE 
GROND
Schaal 1 : 50

Bouwnummer: 2, 3 & 4

Woonoppervlakte: ca. 123 m2

Bijzonderheden: Extra brede woning

 Elke woning heeft een ander gevelbeeld

 De tuin kent een hoogte verschil

Optiemogelijkheden: 

• Mogelijkheid tot het creëren van een extra slaapkamer op zolder

• Meer ruimte op de begane grond met een uitbouw van  

1,2 meter / 1,8 meter of 2,4 meter

• Trapkast

1 meter
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TWEEDE 
VERDIEPING

Schaal 1 : 50

HEESTER-
ROOS
EERSTE 

VERDIEPING
Schaal 1 : 50

1 meter



KLIMROOS BOVENWONING

Op het eerste gezicht lijken de huizen op bouwnummer 6, 7, 9, 10, 12 en 13 een ‘gewone’ gezinshuis. 

Het tegendeel is waar. Achter de charmante gevels gaan deze mooie bovenwoningen schuil. De 

woningen zijn verdeeld over de 1e en 2e verdieping en hebben een woonoppervlakte van 91 m². Ook 

geniet je van een groot dakterras met middag- en avondzon.

2

...

C  Bovenwoningen
Bwnr: 6, 7, 9, 10, 12 & 13

X  Commerciële ruimte 
Bwnr: 8

Kom binnen in de ruime entreehal en 

neem de trap naar boven. Hier vind je de 

woonkamer met open keuken. Doordat je 

op de 1e verdieping woont, heb je volop 

privacy. Jij kijkt vrij uit, maar naar binnen 

kijken is lastiger. Op de 2e verdieping zijn 

er 2 ruime slaapkamers, waarvan 1 woning-

breed. Ook heb je hier een 2e toilet en moo-

ie badkamer. De zolderverdieping is bereik-

baar met een vlizotrap. 

Bouwnummer 8 wordt uitgevoerd als 

commerciëleruimte. Na de start van de 

verkoop van de woningen wordt er gestart 

met de verkoop van de commerciëleruimte. 

Bij de kopersgesprekken met de 

makelaar wordt er inzage gegeven in 

de toegestane bestemmingen voor de 

commerciëleruimte.
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KLIMROOS
EERSTE 

VERDIEPING
Schaal 1 : 50

Bouwnummer: 6, 7, 9, 10, 12 & 13

Woonoppervlakte: ca. 91 m2 exclusief 3e (zolder)verdieping 

Bijzonderheden: Dakterras met middag- of avondzon

1 meter
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KLIMROOS
ZOLDER 

VERDIEPING
Schaal 1 : 50

KLIMROOS
TWEEDE 

VERDIEPING
Schaal 1 : 50

1 meter

ZOLDERVERDIEPING TOEGANGKELIJK MIDDELS VLIZOTRAP



TOPROOS BOVENWONING

Type Toproos is een lekker ruime bovenwoning van 89 m² groot. Zit jij straks op het terras te genieten 

van zon en uitzicht op het mooi aangelegde groen? Je auto kun je kwijt in het straatje naast het huis. 

Dit huis is ideaal voor mensen die wel van groen en buiten houden, maar geen zin hebben in het 

onderhoud van een grote tuin.

...

D  Bovenwoningen
Bwnr: 17 & 18

Toproos heeft gewoon een eigen 

entreedeur aan de hofkant. Je komt binnen 

in een ruime entreehal en vervolgt je weg 

naar boven. De woonkamer en keuken 

liggen op de eerste verdieping. Via de deur 

in de keuken loop je zo het terras op en via 

de diverse ramen in de woonkamer kijk je 

leuk uit op de straat. Op de 2e verdieping 

zijn er 2 ruime slaapkamers, waarvan 1 

woningbreed. Ook heb je hier een 2e toilet 

en mooie badkamer. De zolderverdieping is 

bereikbaar met een vlizotrap. 
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TWEEDE EN DERDE 

VERDIEPING HEBBEN  

DEZELFDE PLATTEGROND ALS 

DE KLIMROOS (ZIE PAG 30/31)

TOPROOS
EERSTE 

VERDIEPING
Schaal 1 : 50

1 meter

Bouwnummer: 17 & 18

Woonoppervlakte: ca. 89 m2 exclusief 3e (zolder)verdieping

Bijzonderheden: Dakterras met middag- of avondzon

 Een grote raampartij zorgt voor veel licht.



WILDE ROOS HOEKWONING 5400

In Rozenhof komen 6 hoekwoningen van het type Wilde Roos. Voor welk huis je ook kiest, altijd 

geniet je van een grote tuin met gunstige zonligging. Vijf van de zes woningen liggen op een extra 

brede kavel en hebben daardoor een nog grotere tuin. De kaders rond de voordeur, speelse dak- 

kapellen en roedes in de ramen geven deze hoekwoning een heel charmant voorkomen. 

...

E  Hoekwoningen
Bwnr: 15, 21, 22, 26, 27 & 33

Type Wilde Roos heeft een lichte open 

woonkamer met straatgerichte keuken, 

voorzien van hoge ramen. Via de trap in 

de woonkamer kom je op de 1e verdieping. 

Hier zijn 3 slaapkamers en een badkamer 

met douche en 2e toilet. De vrij indeelbare 

zolderverdieping is ideaal als werkplek, 

sportkamer of hobbyruimte. Je kunt er 

eventueel ook nog een 4e slaapkamer 

maken.
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WILDE ROOS
BEGANE 
GROND
Schaal 1 : 50

Bouwnummer: 15, 21, 22, 26, 27 & 33

Woonoppervlakte: ca. 112 m2

Bijzonderheden: bouwnummer 21, 26, 26, 27 & 33 

 hebben ruime zijtuinen.

Optiemogelijkheden: 

• Mogelijkheid tot het creëren van een extra slaapkamer op zolder

• Meer ruimte op de begane grond met een uitbouw  

van 1,2 meter / 1,8 meter of 2,4 meter.

1 meter

RAAM ALLEEN BIJ  

BOUWNUMMER 33
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STAMROOS TUSSENWONING 5400

De tussenwoning van het type Stamroos komt 9 keer voor in Rozenhof. Het zijn stuk voor stuk fijne 

huizen die qua plattegrond redelijk gelijk zijn aan elkaar. De huizen verschillen in nuance van elkaar, 

door het voorkomen of het wel of niet hebben van een dakkapel. Woon jij straks aan het sfeervolle 

hofje of een leuk straatje?

...

F  tussenwoningen
Bwnr: 14, 19, 20, 23, 24, 28, 29, 
30 & 31

Type Stamroos is 112 m² groot en heeft een 

breedte van 5,40 meter. De woonkamer 

is tuingericht en de keuken tref je aan de 

voorzijde. Vanuit het keukenraam kijk je 

heel leuk uit op het hofje of de straat. Via 

de trap in de woonkamer kom je op de 1e 

verdieping. Hier zijn 3 slaapkamers en een 

badkamer met douche en 2e toilet. De vrij 

indeelbare zolderverdieping is ruim genoeg 

voor een 4e slaapkamer.

ST
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STAMROOS
 BEGANE 
GROND
Schaal 1 : 50

Bouwnummer: 14, 19, 20, 23, 24, 28, 29, 30 & 31

Woonoppervlakte: ca. 112 m2

Bijzonderheden: dakkapel bij bouwnummer 24 / 31

Optiemogelijkheden: 

• Mogelijkheid tot het creëren van een extra slaapkamer op zolder

• Meer ruimte op de begane grond met een uitbouw  

van 1,2 meter / 1,8 meter of 2,4 meter.

1 meter
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DAKKAPEL BOUWNUMMER 20, 24, 26, 28 EN 31



BOTANISCHE ROOS TUSSENWONING 
met tuitgevel
Er zijn twee woningen met tuitgevel in Rozenhof. Spreekt dit beeld je aan? Kies dan voor type Botanische 

Roos op bouwnummer 25 of 32. De woningen liggen beide aan het hofje en hebben een tuin op het 

oosten of zuidwesten. Door de tuitgevel is de zolder ruimer en heb je een woonoppervlakte van 119 m². 

Eventueel kun je de woonkamer nog met 1,2, 1,8 of 2,4 meter uitbreiden.

2

...

G  Tussenwoningen
met tuitgevel
Bwnr: 25 & 32

Kom over het hofje aanlopen, zie wat 

kinderen buitenspelen en ga naar binnen. 

Als je in de woonkamer staat, valt gelijk op 

hoe ruim en hoe licht het huis is. Door de 

grote raampartij schijnt het zonnetje lekker 

binnen. Bouwnummer 32 heeft als extra 

hoge ramen in de keuken en in één van 

de slaapkamers. Verder zijn de woningen 

gelijk aan elkaar. Op de 1e verdieping zijn 

3 slaapkamers en een badkamer met 

douche en 2e toilet. De vrij indeelbare 

zolderverdieping heeft een raam in de 

voorgevel. Hier kun je een 4e slaapkamer 

maken.
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DE BEGANE GROND EN 

EERSTE VERDIEPING 

HEBBEN DEZELFDE 

PLATTEGROND 

ALS DE STAMROOS

( ZIE PAG 45/46 )

BOTANISCHE 
ROOS

TWEEDE 
VERDIEPING

Schaal 1 : 50

Bouwnummer:  25 & 32

Woonoppervlakte: ca. 119 m2

Bijzonderheden: tuitgevel

Optiemogelijkheden: 

• Mogelijkheid tot het creëren van een extra slaapkamer op zolder

• Meer ruimte op de begane grond met een uitbouw  

van 1,2 meter / 1,8 meter of 2,4 meter.

1 meter



ENGELSE ROOS APPARTEMENT

Gelijkvloers wonen én genieten van een tuin. Het kan in Rozenhof. Op de begane grond, onder de 

bovenwoningen aan de Schouwstraat, komen 2 appartementen van het type Engelse Roos. De wit 

geschilderde gevel, roedes in de ramen en de groene voordeur geven de huizen een charmante 

uitstraling. De extra brede tuinen liggen op het zuidwesten of zuidoosten.

2

...

H Appartementen
Bwnr: 5 & 11

Via de ruime hal kom je het appartement 

binnen. Loop gelijk door naar de eetkamer 

en keuken. Deze ligt aan de voorzijde en 

heeft hoge staande ramen. De woonkamer 

is tuingericht en heeft een grote raampartij 

met deur. Dit appartement heeft 2 

slaapkamers, maar eventueel kun je de 

eetkamer ook laten afsluiten om hier nog 

een 3e kamer van te maken. De eettafel 

plaats je dan in de woonkamer. De 

appartementen zijn tevens voorzien van 

een tuin.
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ENGELSE 
ROOS

BEGANE 
GROND
Schaal 1 : 50

Bouwnummer: 5 & 11

Woonoppervlakte: ca. 86 m2

Bijzonderheden: De woning is volledig gelijkvloers met tuin

Optiemogelijkheden: 

• Mogelijkheid tot het creëren van een extra slaapkamer of werkkamer aan de voorzijde

1 meter



OUDE ROOS APPARTEMENT

Type Oude Roos is een prachtig appartement op de begane grond van de bovenwoningen. Je hebt  

91 m² woonoppervlakte en een extra brede tuin op het noordoosten. Je woont hier aan het hofje en 

daar kijk je mooi op uit vanuit de grote raampartij. Zet ze lekker open en laat die zomer maar bin-

nenkomen. 

2

...

I Appartementen
Bwnr: 16

Dit appartement heeft een aantal heel 

aantrekkelijke aspecten. Te beginnen 

met de heel ruime entreehal. En heb je al 

gezien hoe de master bedroom een perfect 

muurtje heeft voor een grote kastenwand 

en gesierd wordt door twee grote ramen? 

De woonkamer heeft een open keuken die 

in het midden van het huis zit. Alle ruim-

te voor een grote eettafel. Aan de hofzijde 

(voorkant van het huis) kun je een hobby-, 

werk- of studieplek maken. 
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Bouwnummer:  16

Woonoppervlakte: ca. 91 m2

Bijzonderheden: De woning is volledig gelijkvloers met tuin

Optiemogelijkheden: 

• Mogelijkheid tot het creëren van een extra slaapkamer of werkkamer aan de voorzijde

1 meter
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Schaal 1 : 100

OPTIE 1: uitbouw 1,2 meter

OPTIE 2: hoge ramen met een 

loopdeur

OPTIE 8: zolderindeling 

(indien woning een dakkapel

heeft).

OPTIE 3: uitbouw 1,8 meter

OPTIE 4: tuindeuren

OPTIE 9: zolderindeling 

OPTIE 7: omzetten slaapkamer naar inloopkast

OPTIE 5: uitbouw 2,4 meter

OPTIE 6: trapkast

OPTIE 10: dakraam klein

OPTIE 11: dakraam groot

1 32 4

5

8

7

9 10 11

Een nieuw huis is energiezuinig, duurzaam en bovenal helemaal van 

jou. Want op het moment dat je koopt, kun je kiezen uit diverse opties. 

Daarmee laat je het huis nog meer aansluiten bij jouw woonwensen 

en gezinssamenstelling. Zo kun je kiezen voor een uitbouw waarmee 

je de woonkamer vergroot, een andere indeling, extra kamers of extra 

luxe, openslaande deuren of hoge ramen met een loopdeur. Laat je 

inspireren door de mogelijkheden en schroom niet om ons om hulp 

te vragen.
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Wordt het een overheerlijke pasta, bereid volgens een Italiaans recept 

van Jamie Oliver, of durf je een gerecht a la Sergio Herman aan? Inspiratie 

genoeg dankzij de kookprogramma’s op tv en recepten in de bladen! In 

jouw fonkelnieuwe keuken, voorzien van de modernste apparatuur, wordt 

gasloos koken een eitje! Met een fijne werkplek om de ingrediënten te 

bereiden en ruimte genoeg om dit, misschien gezellig met de kinderen, te 

doen. Beleef een geluksmomentje als je de oven opent en de heerlijkste 

geuren je tegemoet komen. 

MASTERCHEF IN JOUW 
nieuwe KEUKEN     

De woningen in dit project worden zonder keuken opgeleverd. Zo kun je de keuken geheel naar eigen 

wens indelen en plaatsen. De keukens van nu zijn niet alleen heel functioneel, maar je kunt de door jouw 

gewenste stijl ook naadloos laten aansluiten op de inrichting van de woonkamer. Modern industrieel design 

met veel rvs en greeploze kasten en een betonnen blad, robuust met onbewerkt eikenhout en authentieke 

materialen, of misschien toch landelijk klassiek met een ongezoet granieten blad? 

Je richt jouw droomkeuken in naar uw eigen stijl en wensen met innovatieve apparatuur, want gemak dient 

de mens! Hier komt het allemaal samen. Voel je je thuis. Kom je tot rust. Geniet je van elkaars gezelschap en 

van goede gesprekken. Samen koken met een wijntje erbij ....Veel plezier!

Uw eigen WELLNESS in huis KO
KE

N
 &

 D
O

U
CH

EN

Je begint er de dag met een verkwikkende douche. En als je een 

drukke dag achter de rug hebt, is jouw badkamer de ideale plek voor 

rust en ontspanning. De badkamer is een belangrijke plek in huis. 

Daarom zie je steeds vaker dat de ruimte wordt ingericht met luxueus 

sanitair, mooie meubels, bijpassende accessoires en sfeerbepalend 

tegelwerk. De keuze van het tegelwerk geeft een geheel eigen look 

and feel aan de ruimte.   

Standaard is de woning compleet voorzien van sanitair, maar we kunnen ons voorstellen dat je liever 

zelf de inrichting van uw badkamer samenstelt. Hiervoor krijg je gelegenheid tijdens een bezoek aan 

de showroom van de sanitairspecialist  die aan dit project verbonden is. 
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