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Ziet u die twee enorme hallencomplexen met hun pla e daken? Deze maken 

plaats voor DE DRIE HOFJES, een prach g nieuwbouwplan met 51 woningen. 

Enerzijds op loopafstand van alle dagelijkse voorzieningen, anderzijds vrijwel 

grenzend aan het weidse polderlandschap. In deze brochure vertellen wij u alles 

over de woningen, de loca e en het verkooptraject. Maar wie zijn wij?  

 

Wij zijn de vier par jen die dit project samen realiseren. Het projectmanagement 

is in goede handen bij D-VA uit Alkmaar. De woningontwerpen komen uit de ko-

ker van BREDDELS ARCHITECTEN uit Heerhugowaard. Aannemer VAN BRAAM-

MINNESMA uit Wormerveer gaat de woningen bouwen. En KLAVER MAKELAAR-

DIJ uit Nieuwe Niedorp begeleidt de verkoop. 

 

Veel leesplezier en wie weet tot ziens! 
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Op deze historierijke plek aan de Van Roozendaalstraat komen drie prach ge ho es. Ze 

krijgen elk een eigen straatnaam en beva en in totaal 51 woningen in verschillende prijs-

klassen: 35 grondgebonden woningen en 16 appartementen en maisonne es.  

 

Dit betekent dat DE DRIE HOFJES woningen biedt voor starters en senioren, voor gezinnen 

en stellen. Een fraaie versterking van het dorpskarakter nabij de gezellige dorpskern! 

 

Aangezien u deze brochure leest, is de kans groot dat u zich oriënteert op een andere wo-

ning. Dan komen er veel keuzes op u af. Welk type woning wil ik precies, in welke omge-

ving en voor welk budget?  

 

Daarom vindt u vanaf pagina 38, na alle gegevens over de woningen, ook andere handige 

informa e. Over het verkoopproces en de vele meerwerkop es bijvoorbeeld. Wij geven u 

graag zo veel mogelijkheid duidelijkheid. Zodat u straks heerlijk woont, precies zoals u het 

zich nu voorstelt! 

 

J.J. Breg  |  D-VA 

WONEN IN DE DRIE HOFJES 
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De ligging van DE DRIE HOFJES is om meerdere redenen buitengewoon. Op de eerste plaats is het een inbreiloca e, o ewel een nieuwbouwproject 

binnen bestaande bebouwing. Hiermee wordt een van de laatste stukken bedrijvigheid in de kern van Spanbroek getransformeerd tot een kwalita ef 

woongebied. 

De ho es liggen tussen de Van Roozendaalstraat en de Wijzend. Via deze watergang bevoorraadden schepen vroeger de handel en industrie aan de  
andere kant van het water. De historische panden aan de Koninginneweg herinneren hier nog aan. 

Levendig winkelcentrum 

Wilt u niet de drukte van een winkelcentrum, maar wel het genot ervan? DE DRIE HOFJES ligt op loopafstand van het centrum van Opmeer/Spanbroek. 

Hier vindt u bekende namen als Albert Heijn, Ac on, Kruidvat, Hema en Readshop, maar ook lokale winkeliers, zoals een bloemist, bakker, slager,  

dierenwinkel, slijterij, ijssalon, schoenenwinkel en meerdere modezaken. En elke dinsdag markt.  

Veel voorzieningen & sport 

Ook andere dagelijkse voorzieningen liggen op steenworpafstand. Denk aan verschillende basisscholen, kinderopvang, huisartsenpost, apotheek, buurt-

centrum en bibliotheek. Houdt u van sporten? Op vijf minuten fietsen vindt u onder meer voetbalverenigingen, volleybal, hockey, tennis, handbal, fitness, 

yoga, judo en een prach g buitenzwembad. Voor elk wat wils. 

Genieten van landelijke omgeving 

S lte, vergezichten, vogels, kronkelslootjes, wolkenluchten en de zonsondergang. U hee  het allemaal op slechts een paar honderd meter van huis. Hier 

liggen poldergebieden Lage Hoek, Berkmeer, De Kaag en Westerveer. Een typisch Hollands landschap om heerlijk te fietsen en te wandelen. Wat een 

weelde! 

Centraal in Noord-Holland 

Vanuit Spanbroek rijdt u met de auto zo de AC de Graafweg (N241) op. Winkelen of stappen in Alkmaar, Hoorn, Schagen of Heerhugowaard? Wandelen of 

relaxen in het bos, de duinen of op het Noordzeestrand? Vanaf DE DRIE HOFJES is het allemaal tussen 10 en 35 autominuten bereikbaar. 

EEN LOCATIE OM VAN TE 
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OMGEVING 
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SITUATIEKAART 
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HET PLAN 
Verdeeld over DE DRIE HOFJES komen diverse typen woningen te 

staan. Op de kaart hiernaast ziet u welke waar zijn ingetekend. Het 

gaat om 1 vrijstaande woning, 7 pa owoningen, 10 twee-onder-een

-kapwoningen, 17 eengezinswoningen, 8 begane grond  

appartementen en 8 maisonne es.  

 

Het BACKERTJESHOF bevindt zich het dichtst bij het dorpscentrum. 

Hieraan liggen de pa owoningen, appartementen en maisonne es. 

Aan het TRACÉHOF liggen zes tweekappers en negen  

eengezinswoningen. Het TENDERHOF bestaat uit de vrijstaande wo-

ning, vier tweekappers en negen eengezinswoningen. Dit hof hee  

ook een  

openbare plek aan de watergang. 

 

DE DRIE HOFJES hee  een duurzaam karakter. Zo worden de 51  

woningen compleet gasloos opgeleverd. Meer hierover leest u op 

pagina 44. Ook fijn: er is ruim voldoende parkeergelegenheid voor 

bewoners en bezoekers. 
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VRIJSTAANDE WONING 
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INDELING 
Een unieke woning in een unieke wijk. Ruim, vrijstaand en voorzien 

van een aangebouwde berging van ca. 17 m². De erker gee  de 

woning extra uitstraling van buiten en extra licht en ruimte van 

binnen. Bovendien geniet u hier van een tuin aan het water en een 

parkeerplaats op eigen terrein.   

 

De eetkamer met open keuken bevindt zich aan de voorzijde. De 

ruime en lichte living grenst aan de achtertuin. Deur open en u 

bent buiten. U kunt de woonkamer ook laten uitbouwen. 

 

Op de eerste verdieping vindt u drie slaapkamers, de badkamer en 

een separaat toilet. De tweede verdieping is vrij in te delen. Een 

grote slaapkamer of twee aparte ruimten? U kunt het maken zoals 

u wilt. Uiteraard kunt u hier ook een dakkapel of dakramen laten 

plaatsen. 

 

Op pagina 49 vindt u alle extra op es en uitbouwmogelijkheden. 
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KENMERKEN  

 

· Bouwnummer 9 
· Woonoppervlakte van ca. 146 m² 
· Perceeloppervlakte van ca. 330 m² 
· Voorzien van royale berging ca. 17m² 
 
 

· Parkeren op eigen terrein 
· Eerste verdieping met badkamer, drie 

slaapkamers en toilet. 

OPTIES 
· Diverse uitbouwmogelijkheden 

aan de achterzijde 

· Lichtkoepels in uitbouw en  

berging mogelijk 

· Dakkapellen, dakramen en 

zijramen mogelijk 

· Openslaande deuren of hef-

schuifpui in achtergevel 

· Diverse mogelijkheden voor  

creëren van kastruimte 

· Indelingsop es voor alle 

verdiepingen 

· Mogelijkheid tot het kiezen van 

PV-panelen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op pagina 49 van deze brochure vindt 

u meer informa e over Woonon, de 

online woning samensteller. 

VRIJSTAANDE WONING  
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PLATTEGROND 

BEGANE GROND EERSTE VERDIEPING TWEEDE VERDIEPING 

PLATTEGROND BNR 09. 
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PATIOWONINGEN 
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INDELING 
Bent u op zoek naar een zogeheten levensloopbestendige woning? 

Dan zijn deze geschakelde pa owoningen gemaakt voor u.  

 

Beneden geniet u aan de achterzijde van een tuingerichte woonka-

mer. Deze kunt u laten uitbouwen. Koken doet u ‘om de hoek’, in 

de woonkeuken. Hierachter vindt u de badkamer, het toilet en een 

slaapkamer. De tweede slaapkamer bevindt zich op de verdieping, 

evenals de technische ruimte.  

 

Aan de achterzijde hee  u een ruime tuin, een eigen berging en 

een achterom. Bouwnummer 45 ligt mooi aan het water. De per-

ceelgroo e verschilt per bouwnummer van ca. 190 m² tot ca. 250 

m².  

 

Op pagina 49 vindt u alle extra op es en uitbouwmogelijkheden. 
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· Bouwnummer  
 
· Woonoppervlakte van ca. XXX m² 
 
· Perceeloppervlakte van ca. XXX m² 
 
· Voorzien van royale garage 
 
· Parkeren op eigen terrein 
 
· Volop indelingsop es voor de  

ruime begane grond 
 
· Eerste verdieping met badkamer, 

drie slaapkamers en separaat  
toilet 

 
· Grote vrij indeelbare zolder-

verdieping 

KENMERKEN 
· Uitbouwmogelijkheid aan de 

achterzijde 

· Lichtkoepels in woonkamer 

mogelijk 

· Openslaande deuren in voor-, 

zij- en achtergevel mogelijk 

· Mogelijkheid tot het kiezen van 

PV-panelen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op pagina 49 van deze brochure vindt 

u meer informa e over Woonon, de 

online woning samensteller. 
KENMERKEN 
 
 

· Bouwnummers 45, 46, 47, 48, 49, 50 en 
51  

· Woonoppervlakte van ca. 88 m² 
· Perceeloppervlakte van ca. 190-220m² 
· Levensloopbestendige woning, bad– en 

slaapkamer op begane grond 

· Voorzien van royale berging en  
parkeergelegenheid voor de deur 

· Eerste verdieping met slaapkamer, 
technische ruimte en  
uitbreidingsmogelijkheden. 

PATIOWONINGEN 

OPTIES 
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BEGANE GROND EERSTE VERDIEPING 

PLATTEGROND BNR 45. 

PLATTEGROND 
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· Bouwnummer  
 
· Woonoppervlakte van ca. XXX m² 
 
· Perceeloppervlakte van ca. XXX m² 
 
· Voorzien van royale garage 
 
· Parkeren op eigen terrein 
 
· Volop indelingsop es voor de  

ruime begane grond 
 
· Eerste verdieping met badkamer, 

drie slaapkamers en separaat  
toilet 

 
· Grote vrij indeelbare zolder-

verdieping 

KENMERKEN OPTIES 
· Uitbouwmogelijkheid aan de 

achterzijde 

· Lichtkoepels in woonkamer 

mogelijk 

· Openslaande deuren in voor-, 

zij- en achtergevel mogelijk 

· Mogelijkheid tot het kiezen van 

PV-panelen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op pagina 37 van deze brochure vindt 

u meer informa e over Woonon, de 

online woning samensteller. 

PLATTEGROND BNR 46, 47*, 48, 49* EN 50 (* = GESPIEGELD) 

BEGANE GROND EERSTE VERDIEPING 

· Uitbouwmogelijkheid aan de 

achterzijde 

· Lichtkoepels in woonkamer 

mogelijk 

· Openslaande deuren in voor-, 

zij- en achtergevel mogelijk 

· Mogelijkheid tot het kiezen van 

PV-panelen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op pagina 49 van deze brochure vindt 

u meer informa e over Woonon, de 

online woning samensteller. 

OPTIES PLATTEGROND 
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PLATTEGROND BNR 51. 

BEGANE GROND EERSTE VERDIEPING 

PLATTEGROND 
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TWEE-ONDER-ÉÉN-KAPWONINGEN 
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INDELING 
Ruim wonen met een heerlijke achtertuin. Dat bieden deze twee-

onder-een-kapwoningen, die via de bergingen aan elkaar zijn ge-

schakeld. De twee woningen aan de Van Rozendaalstraat zijn uitge-

voerd met een stoere zij-erker en een losse berging langs de weg. 

Bouwnummer 14 ligt prach g aan het water. 

 

Dankzij de zij-entree beschikt u zowel voor als achter over de volle-

dige breedte van de woning. Aan de voorzijde resulteert dit in een 

ruime woonkeuken, aan de achterzijde in een heerlijke living. Deze 

kunt u overigens perfect laten uitbouwen. 

 

Op de eerste verdieping vindt u drie slaapkamers en de badkamer 

met toilet. De tweede verdieping kunt u geheel naar wens inrich-

ten. Thuiswerkplek? Slaapkamer? Hobbyruimte? Kan allemaal. 

Evenals een dakkapel of extra dakramen natuurlijk. 

 

Op pagina 49 vindt u alle extra op es en uitbouwmogelijkheden. 
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KENMERKEN 
 
 

· Bouwnummers 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18 en 19 

· Woonoppervlakte van ca. 145 m² 
· Perceeloppervlakte van ca. 221 -249 m² 
· Bouwnummer 14 gelegen direct aan het 

water 

· Voorzien van royale berging ca.17 m² 
en parkeergelegenheid op eigen terrein 
en voor de deur 

· Bouwnummers 13, 14 en 19 voorzien 
van erker aan entreezijde. 

TWEE-ONDER-ÉÉN-KAPWONINGEN 

· Diverse uitbouwmogelijkheden 

aan de achterzijde en berging 

· Lichtkoepels in uitbouw en  

berging mogelijk 

· Dakkapellen, dakramen en 

zijramen mogelijk 

· Openslaande deuren of hef-

schuifpui in achtergevel 

· Diverse mogelijkheden voor  

creëren van kastruimte 

· Groen dak op berging mogelijk 

· Indelingsop es voor alle 

verdiepingen 

· Enkele bergingsdeur 

· Mogelijkheid tot het kiezen van 

PV-panelen 

 

 

 

 

 

 

 

Op pagina 49 van deze brochure vindt 

u meer informa e over Woonon, de 

online woning samensteller. 

OPTIES 
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BEGANE GROND EERSTE VERDIEPING TWEEDE VERDIEPING 

PLATTEGROND BNR 10, 11*, 12, 15, 16*, 17 EN 18* (* = GESPIEGELD) 

PLATTEGROND 
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PLATTEGROND BNR 13, 14 EN 19* (* = GESPIEGELD) 

BEGANE GROND EERSTE VERDIEPING TWEEDE VERDIEPING 

PLATTEGROND 
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EENGEZINSWONINGEN 
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INDELING 
Zeven enÊ zeerÊfijneÊeengezinswoningen,Ê verdeeldÊoverÊ tweeÊ s jl-

volleÊ blokken.Ê NegenÊwoningenÊmetÊ deÊ achtertuinÊ opÊ hetÊ noord-

oosten,ÊachtÊstuksÊgerichtÊopÊhetÊzuidwesten.Ê 

 

InÊbeideÊblokkenÊzijnÊtweeÊmiddenwoningenÊvoorzienÊvanÊeenÊtuit-

gevel.ÊHierÊprofiteertÊuÊ vanÊeenÊ speelse,Ê extraÊ ruimeÊ tweedeÊ ver-

dieping.ÊTweeÊhoekwoningenÊliggenÊfraaiÊaanÊhetÊwater. 

 

AlleÊ eengezinswoningenÊ hebbenÊ eenÊ eigenÊ bergingÊ inÊ deÊ tuinÊ enÊ

eenÊachteromÊviaÊeenÊsteeg.Ê 

 

DeÊbeganeÊgrondÊvaltÊopÊdoorÊdeÊefficiënteÊindeling.ÊEenÊprak scheÊ

hal,Ê openÊ keukenÊ bijÊ hetÊ voorraamÊ enÊ ruimeÊ woonkamerÊ aanÊ deÊ

achterzijde.ÊDezeÊkuntÊuÊbovendienÊuitbouwen. 

 

OpÊdeÊeersteÊverdiepingÊvindtÊuÊdrieÊvolwaardigeÊslaapkamers,ÊmetÊ

aanÊdeÊ voorzijdeÊdeÊmasterÊbedroom.Ê InÊhetÊmiddenÊbevindtÊ zichÊ

deÊbadkamerÊmetÊtweedeÊtoilet.Ê 

 

DeÊ zolderverdiepingÊ biedtÊ ruimteÊ omÊ dezeÊ helemaalÊ naarÊ wensÊ

inrichten.ÊMetÊeenÊdakkapelÊofÊextraÊdakramenÊmaaktÊuÊhetÊhele-

maalÊaf.Ê 

 

Op pagina 49 vindt u alle extra op es en uitbouwmogelijkheden. 
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KENMERKEN 
 
 

· BouwnummersÊ1,Ê2,Ê3,Ê4,Ê5,Ê6,Ê7,Ê8,Ê20,Ê
21,Ê22,Ê23,Ê24,Ê25,Ê26,Ê27ÊenÊ28 

· WoonoppervlakteÊvanÊca.Ê118-124Êm² 
· PerceeloppervlakteÊvanÊca.Ê101-217Êm² 
· VierÊwoningenÊmetÊtuitkap,ÊextraÊruimeÊ

tweedeÊverdieping 

· VoorzienÊvanÊroyaleÊberging,ÊachteromÊ
enÊparkeergelegenheidÊvoorÊdeÊdeur 

· VierÊhoekwoningen,Êtwee 
woningenÊmetÊtuinÊaanÊhetÊwater 

· DiverseÊuitbouwmogelijkhedenÊ

aanÊdeÊachterzijde 

· LichtkoepelsÊinÊuitbouwÊenÊ 

bergingÊmogelijk 

· DakkapellenÊenÊdakramenÊ 

mogelijk 

· OpenslaandeÊdeurenÊofÊhef-

schuifpuiÊinÊachtergevel 

· DiverseÊmogelijkhedenÊvoorÊ 

creërenÊvanÊkastruimte 

· Indelingsop esÊvoorÊalle 

verdiepingen 

· MogelijkheidÊtotÊhetÊkiezenÊvanÊ

PV-panelen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OpÊpaginaÊ49ÊvanÊdezeÊbrochureÊvindtÊ

uÊmeerÊinforma eÊoverÊWoonon,ÊdeÊ

onlineÊwoningÊsamensteller. 

EENGEZINSWONINGEN 

OPTIES 
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PLATTEGROND BNR 02*, 07, 21* EN 27* (* = GESPIEGELD) 

BEGANE GROND EERSTE VERDIEPING TWEEDE VERDIEPING 

PLATTEGROND 
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PLATTEGROND BNR 01 EN 20* (* = GESPIEGELD) 

PLATTEGROND 

BEGANE GROND EERSTE VERDIEPING TWEEDE VERDIEPING 
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PLATTEGROND BNR 08 EN 28* (* = GESPIEGELD) 

PLATTEGROND 

BEGANE GROND EERSTE VERDIEPING TWEEDE VERDIEPING 
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PLATTEGROND BNR 03*, 04, 05*, 06, 22, 23*, 24, 25* EN 26* (* = GESPIEGELD) 

PLATTEGROND 

BEGANE GROND EERSTE VERDIEPING TWEEDE VERDIEPING 
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APPARTEMENTEN EN MAISONNETTES 
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INDELING 
DE DRIE HOFJES bevat een blok met 8 appartementen (begane 

grond + tuin) en 8 maisonne es (eerste verdieping + zolder). Dit 

zijn betaalbare woningen met alle zes en een eigen buitenruimte, 

privéberging en parkeergelegenheid voor de deur. 

 

De appartementen (gebruiksoppervlakte ca. 51 m²) bestaan uit een 

fijne eetkeuken, woonkamer, een riante slaapkamer en een badka-

mer met toilet. De ruime tuin is gericht op het zonnige zuidwesten. 

 

De maisonne es (gebruiksoppervlakte ca. 88 m²) hebben op de 

eerste verdieping het woongedeelte: aan de voorzijde een ruime 

living en aan de achterzijde een open woonkeuken met een zonnig 

balkon van zo’n ca. 8 m². Op de tweede verdieping vindt u twee 

slaapkamers en de badkamer met tweede toilet. Een aantal mai-

sonne es is standaard al uitgevoerd met twee dakkapellen.  

 

Op pagina 49 vindt u alle extra op es en uitbouwmogelijkheden. 
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KENMERKEN 
 
 

· Bouwnummers 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41 
en 43 

· Parkeergelegenheid voor de deur 
· Woonoppervlakte van ca. 51 m² 
· Voorzien van royale tuin 
 

· Berging in achtertuin 
· Ideaal voor starters en ouderen 
· Guns ge ligging tuin op het ZW 

· Openslaande deuren of hef-

schuifpui in achtergevel 

· Mogelijkheid tot het kiezen van 

PV-panelen op dak van boven-

gelegen maisonne e. Max. 4 

per woning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op pagina 49 van deze brochure vindt 

u meer informa e over Woonon, de 

online woning samensteller. 

APPARTEMENTEN 

OPTIES 
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BOUWNUMMERS 29* EN 43  BOUWNUMMERS 31, 33*, 39 EN 41* BOUWNUMMERS 35* EN 37  

(* = GESPIEGELD) 

PLATTEGROND 
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KENMERKEN 
 
 

· Bouwnummers 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 
en 44 

· Parkeergelegenheid voor de deur 
· Woonoppervlakte van ca. 92 m² 
· Woonvertrek op eerste verdieping met 

woonkamer en keuken  

· Twee slaapkamers op de tweede verdie-
ping 

· Voorzien van royaal balkon ca.  8 m² 
· Guns ge balkon liggen op het ZW 

· Openslaande deuren of hef-

schuifpui in achtergevel 

· Mogelijkheid tot het kiezen van 

PV-panelen. Max. 4 per woning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op pagina 49 van deze brochure vindt 

u meer informa e over Woonon, de 

online woning samensteller. 

MAISONNETTES 

OPTIES 
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BEGANE GROND EERSTE VERDIEPING TWEEDE VERDIEPING 

PLATTEGROND BNR 30* EN 44 (* = GESPIEGELD) 

PLATTEGROND 
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BEGANE GROND EERSTE VERDIEPING TWEEDE VERDIEPING 

PLATTEGROND BNR 32, 34*, 40 EN 42* (* = GESPIEGELD) 

PLATTEGROND 
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BEGANE GROND EERSTE VERDIEPING TWEEDE VERDIEPING 

PLATTEGROND 

PLATTEGROND BNR 36* EN 38 (* = GESPIEGELD) 



Duurzaamheid staat bij ons net zo hoog in het vaandel als wooncomfort. Beiden 

zijn namelijk nauw met elkaar verweven, in onze ogen. Zo woont u in DE DRIE 

HOFJES gasloos. Geen gasrekening meer dus. Als dat niet comfortabel is! 

 

De woningen in dit mooie plan hebben dus geen cv-ketel. Om uw huis te  

verwarmen, verbrandt u geen fossiele brandstoffen. Dat is fijn voor het milieu, 

maar ook voor uw portemonnee.  

 

DUURZAME VERWARMING 

De woningen worden voorzien van duurzame verwarmingsinstalla es, waaronder 

een WTW-unit (warmteterugwinning), douche-WTW en een bodemwarmtepomp. 

In de technische omschrijvingen staan de voorzieningen per woning. Deze vindt u 

op www.dedrieho es.nl  onder de knop Verkoopdocumenten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GASREKENING OMLAAG, ENERGIEREKENING OMHOOG? 

Gasloos wonen betekent dat u geen gasrekening krijgt. De kosten voor uw  

stroomverbruik zullen wel s jgen. Dit komt onder meer omdat u elektrisch kookt, 

omdat de WTW-unit op stroom draait en omdat u in koude wintermaanden soms 

elektrisch moet bijverwarmen. Dan kunnen de installa es namelijk niet alle  

benodigde warmte voor verwarming en warm tapwater zelf opwekken. Daarom 

krijgt u de op e om zonnepalen aan te schaffen. Via deze weg kunt u alsnog uw 

elektrarekening fors verlagen. 

DUURZAAMHEID 
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HET VERKOOPPROCES 
Een woning kopen is erg leuk, maar voor de meeste mensen ook 

wel spannend. Er komt veel bij kijken. Ons projec eam stelt alles 

in het werk om het proces voor u zo helder en soepel mogelijk te 

laten verlopen.  

 

De verkoop van de woningen is in vertrouwde handen bij KLAVER 

MAKELAARDIJ. De aannemer van het plan, VAN BRAAM-

MINNESMA (i.c.m. Hofzicht makelaars), gaat u als koper(s) bege-

leiden.  

 

Om goed beslagen ten ijs te komen, raden wij u aan om uw finan-

ciële situa e en mogelijkheden alvast inzichtelijk te maken. Dat is 

niet alleen fijn voor uzelf, maar hier wordt ook naar gevraagd 

wanneer u zich voor een woning inschrij .  

De start van de verkoop kondigen wij onder meer aan via de 

nieuwsbrief, de projectwebsite en de (lokale) media.  

Wanneer de verkoop loopt, kunt u op www.dedrieho es.nl zien 

welke woningen nog beschikbaar zijn. 

A START VERKOOP 

Zodra de start verkoop is aangekondigd, kunt u zich inschrijven 

voor uw voorkeurswoning(en). Het inschrijfformulier is te down-

loaden op www.dedrieho es.nl en verkrijgbaar bij de makelaar. 

Het inschrijfformulier kan via de website worden ingevuld.  

B INSCHRIJVEN 

Na de inschrijfperiode worden de woningen toegewezen. Als u bij de gelukkigen 

zit, nodigt de makelaar u uit voor een persoonlijk op egesprek. De toegewezen 

woning wordt voor u gereserveerd en staat dan ‘onder op e’. 

C TOEWIJZEN VAN DE WONIN-
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Na de ondertekening van de koopovereenkomst en aannemingsovereenkomst 

wordt er door de aannemer contact met u opgenomen om de keuzemogelijk-

heden per woning en woningtype, middels Woonon, vast te leggen. Voor 

meer informa e over Woonon kunt u terecht op pagina 49. 

* KEUZEGESPREK WOONON 

 

In overleg met u plannen we een afspraak in om de op e om te ze en naar 

een defini eve aankoop. Daarna kunnen de koop- en de aannemingsovereen-

komst worden opgesteld en ondertekend. 

D ONDERTEKENING  

OVEREENKOMSTEN 

Voor de koop- en aannemingsovereenkomst geldt een financie-

ringsvoorbehoud van twee maanden. Deze periode hee  u de jd 

om alle financiële middelen voor uw woningaankoop rond te krij-

gen, bijvoorbeeld een hypotheek. 

E FINANCIERING 

Wanneer aan alle opschortende voorwaarden uit het contract is 

voldaan, krijgt u hierover een officiële beves gingsbrief. Hierna 

start de bouw van de woning. Ook maken we een afspraak bij de 

notaris voor de overdracht. 

F BEVESTIGING! 

Bij de notaris ondertekenen we de leveringsakte. Tegelijker jd 

vindt de eigendomsoverdracht (het transport) van de grond plaats. 

Als u gebruik maakt van een hypotheek, moeten ook deze stukken 

bij de notaris aanwezig zijn. Dan kan ook de hypotheekakte wor-

den getekend. 

G OVERDRACHT 

Ondertussen wordt hard gewerkt aan de bouw van uw woning. Wanneer 

dit klaar is, en alle termijnen zijn betaald, wordt de woning officieel opge-

leverd en ontvangt u de sleutels. 

Veel woonplezier! 

H BOUW EN OPLEVERING 
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Deze keuzes noemen we ook wel meer- en minderwerk. Het is zeer de moeite 

waard om hier goed over na te denken. Alles wat u nu meteen aanpakt, hoe  u in 

de toekomst niet meer te doen. Om het u gemakkelijker te maken, werken wij met 

Woonon. Dit is een online woningsamensteller. Het maakt al uw keuzes inzichtelijk 

én laat direct zien hoeveel deze kosten. 

 

Online samenstellen met Woonon 

Bij de aankoop van de woning ontvangt u de inloggegevens van Woonon. Het  

finetunen van uw woning kan beginnen! Een andere woningpla egrond? Een  

stopcontact op een andere plek? De badkamer of het toilet aanpassen? Een andere  

tegel? Andere binnendeuren? Het kan allemaal.  

De gekozen op es verschijnen overzichtelijk in uw winkelwagen, inclusief de  

kosten. Wilt u bepaalde producten liever in het echt bekijken? Dan kan dat in de 

Woonon showroom in Heemstede . Wanneer u uw keuzes defini ef maakt, worden 

deze verwerkt in de bouwtekeningen. De woning wordt helemaal volgens uw  

wensen uitgevoerd. 

 

Aan de slag met Woonon? Ga naar www.woonon.nl Succes! 

 

 

 

 

Hoogwaardig sanitair 

In de gehele woning zorgen wij standaard voor een hoog afwerkingsniveau. Uw 

badkamer en toilet worden voorzien van sanitair en tegels. Hiervoor gebruiken wij 

de hoogwaardige merken Villeroy & Boch en Grohe. Wilt u liever iets anders? Ook 

dat kan.   

 

De keuken laten wij graag aan u over 

Aan de ontbij afel met uw laptop, een spontane borrel met buren of uitgebreid 

tafelen met vrienden. De keuken is misschien wel de centrale plek van uw  

huishouden. Eén van de fijnste ruimten van een nieuwbouwhuis is dan ook die  

nieuwe keuken, voorzien van mooie apparatuur, in de s jl die bij u past. In de  

koopprijs is geen keuken opgenomen, ook geen stelpost. U bent dus vrij om uw 

droomkeuken te bestellen waar u wilt en te laten plaatsen door wie u wilt. 

WOONON, Wonen zoals u wilt! 
Een nieuwe, moderne woning is natuurlijk al fantas sch. Maar het kan nóg mooier. U hee  namelijk allerlei extra op es, van andere indeling tot aanbouw of dakkapel. 

Zo kunt u de woning direct aanpassen aan uw woonwensen. U bent één keer helemaal klaar.  
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Algemeen 
De brochure DE DRIE HOFJES is nauwkeurig en met zorg samengesteld door D-VA. 
Toch is het soms jdens de uitvoering nodig enkele wijzigingen door te voeren. 
Derhalve moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van wijzigingen, van 
welke aard dan ook. Tevens is de ondernemer gerech gd jdens de (af)bouw die 
wijzigingen in het plan aan te brengen waarvan de noodzakelijkheid bij de  
uitvoering blijkt, mits deze wijzigingen geen a reuk doen aan waarde, kwaliteit, 
uiterlijk, aanzien en bruikbaarheid van de woning. Deze wijzigingen zullen geen der 
par jen enig recht geven van verrekening van meer of minder kosten. 
 
De gegevens uit deze brochure zijn niet bindend. Voor de juiste gegevens  
verwijzen wij u naar de officiële bescheiden zoals koopovereenkomst en  
aannemingsovereenkomst met algemene voorwaarden en werkbeschrijving met 
bijbehorende tekeningen, welke aan de kandidaat kopers ter hand worden  
gesteld.  
 
De ar st impressions in deze brochure zijn slechts indica ef. Hier kunnen dan ook 
geen rechten aan worden ontleend. Dit voorbehoud geldt ook voor de aangegeven 
kleurstellingen, groenvoorzieningen (paden, groen, bergingen e.d.) e.d. Deze  
worden veelal in een later stadium defini ef vastgesteld c.q. ingevuld. De  
inrich ng van de openbare ruimte loopt dan ook vooruit op de defini eve  
afspraken met de gemeente. 
 
Doordat op een aantal plaatsen binnenwanden een schuin verloop hebben, is het 
moeilijk de plaats van de maatlijn vast te leggen op de tekeningen. De in de  
pla egronden aangegeven maten gelden derhalve als indica e. Wij adviseren u de 
maten op de bouw op te meten alvorens tot aanschaf van stoffering en meubilair 
over te gaan. 
 
Informa e over de aankoop 
Van D-VA krijgt u in enkelvoud de koopovereenkomst en aannemingsovereen-
komst ter ondertekening. D-VA stuurt de door u getekende koopovereenkomst en  
aannemingsovereenkomst naar de eigenaar van het perceel en de aannemer. Na 
ondertekening door deze ondernemers ontvangen u en de notaris een exemplaar. 
Hierna dient u, via uw geldverstrekker, de financiering in orde te maken. De  
gegevens omtrent de financiering dient u te verstrekken aan de notaris. 
 
Belas ng en financiële aspecten 
In het gehele proces rond het eigen woningbezit speelt de fiscus een grote rol. 
Diverse kosten, verband houdende met de financiering van uw woning, zijn  
namelijk fiscaal a rekbaar. Wij adviseren u om u goed te laten voorlichten  
hierover. 
 
 
 
 

Vrij op naam (V.O.N.) 
De koopsommen van onze woningen zijn vrij op naam. ‘Vrij op naam’ wil zeggen 
dat de hierna genoemde kosten die met het verwerven van een eigen woning zijn 
gemoeid, in de koopsom zijn begrepen: 
· bouwkosten 
· grondkosten 
· verwarmings- en warmwaterapparatuur 
· de honoraria van architect, constructeur en andere adviseurs 
· notarishonorarium t.b.v. leveringsakten 
· gemeenteleges en bouwvergunning 
· benodigde belas ngen (eventuele wijzigingen worden conform de we elij-

ke voorschri en doorberekend) 
· kadastrale uitme ng 
· aansluitkosten water-, riool- en elektriciteitsleidingen (niet de leverancier) 
· verzekering jdens de bouw 
 
De met de financiering van de woning verband houdende kosten zijn niet in de 
koopovereenkomst of aannemingsovereenkomst begrepen. 
Deze kosten kunnen zijn: 
· notariskosten inzake de hypotheekakte 
· afsluitprovisie hypotheek 
 
Andere kosten die niet in de koopsom zijn opgenomen 
· abonnee-aansluitkosten op het telefoon, -kabelnet- en internet 
· bouwrente en renteverlies jdens de bouw 
· verrekening van eventueel meer- en minderwerk 
· kosten van inrich ng (behang, gordijnen, zonwering, etc.) 
 
 
 

ALGEMENE INFORMATIE 
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Prijss jgingen 
De met u in de koopovereenkomst en aannemingsovereenkomst overeengekomen 
totale koopsom staat vast, met uitzondering van het BTW-tarief (thans 21%). Dit is 
a ankelijk van overheidsvoorschri en. Loon- en materiaalkostens jgingen jdens 
de bouw zullen niet worden doorberekend. 
 
Datum van transport 
Ruim voor de datum van het notarieel transport ontvangt u van de notaris een 
afrekening waarop het totale, op die datum verschuldigde bedrag is aangegeven. 
Ook blijkt uit deze afrekening welk bedrag de notaris ontvangt van uw geldgever. 
Bij berekening van het bedrag dat u zelf moet betalen, gaat men er meestal van 
uit, dat het in depot blijvende hypotheekbedrag gelijk moet zijn aan de vanaf 
transportdatum nog verschuldigde termijnen. Op de transportdatum worden in de 
meeste gevallen twee akten getekend, namelijk: 
· de leveringsakte van de grond van de verkoper aan de koper 
· de hypotheekakte met betrekking tot de lening die u van de geldgever  
 ontvangt 
 
Bijkomende kosten kunnen zijn: 
· Rente grondtermijn/bouwtermijnen vanaf de datum van het vervallen van 

desbetreffende termijn; 
· Eigen financieringskosten; 
· Door u op te geven meer- en minderwerk; 
· Eigen hypotheekkosten; 
· Aansluit- en abonnementskosten internet en telefonie;  
· Servicekosten. 
 
Termijnen 
In de door u getekende koopovereenkomst en aannemingsovereenkomst is de 
betaling van de termijnen en rente geregeld. Indien er in de koopovereenkomst en 
aannemingsovereenkomst sprake is van een waarborg som, dan dient u het  
genoemde bedrag binnen 14 dagen na de ondertekening te voldoen aan de  
betreffende notaris. U ontvangt van dit bedrag geen factuur. Op de dag van  
levering bij de notaris zal de waarborgsom worden verrekend met het dan te  
betalen bedrag. Mochten er termijnen vervallen in de periode tussen  
ondertekening van de koopovereenkomst, aannemingsovereenkomst en levering 
bij de notaris, dan ontvangt u van de ondernemer facturen voor deze termijnen. 
Deze hoe  u nog niet te betalen, deze worden op de dag van levering, via de  
notaris, verrekend. Van de notaris ontvangt u een gespecificeerde afrekening, 
waarop de te betalen termijnen en de rente tot de dag van levering zijn vermeld. 
 
Als de levering bij de notaris is gepasseerd ontvangt u van de ondernemer facturen 
voor de resterende bouwtermijnen. De termijnregeling is vermeld in de  
koopovereenkomst en aannemingsovereenkomst en hangt af van de vordering van 
de bouw van uw woning.  
 

 
Deze facturen dient u rechtstreeks te betalen aan de ondernemer. Indien u op jd 
betaalt ontvangt u geen rentefacturen meer. Als u de bouw van uw woning  
financiert via een hypotheek kunt u rente verschuldigd zijn aan de geldverstrekker. 
Deze rente wordt ook wel bouwrente genoemd en de hoogte hiervan is a ankelijk 
van de gekozen financieringsvorm. Bij het afsluiten van een hypotheek moet u 
erop le en dat de geldverstrekker hiermee rekening houdt bij het bepalen van de 
hoogte van het hypotheekbedrag. 
 
Meer- en/of minderwerk 
Door de aannemer wordt een kopers adviseur aangewezen. De kopers adviseur zal 
u de gehele bouwperiode begeleiden en indien u jdens de bouw vragen hee  
deze beantwoorden. 
Nadat u de koopovereenkomst en aannemingsovereenkomst hee  getekend zal 
de kopers adviseur u op termijn uitnodigen voor een gesprek op een nader te  
bepalen loca e. Tijdens dit gesprek zullen de individuele wensen met u worden 
besproken. U wordt jdens het bouwproces via de Woonon-tool geïnformeerd 
over de voortgang. De aannemer hee  het recht uw wijzigingen c.q. wensen niet 
te honoreren, bijvoorbeeld als hierdoor het esthe sch concept van het ontwerp 
wijzigt, de wijzingen niet voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit of als de  
wijziging de voortgang van het werk belemmerd e.d. 
 
Woningborg 
De aannemer is een Woningborg-aannemer. Dat wil zeggen dat u als  
opdrachtgever zekerheid hee  over kwaliteit, service, betrouwbaarheid en  
garan e. Bij een onverhoopt faillissement van de aannemer worden de extra 
a ouwkosten vergoed en hee  u garan e tegen verborgen en  construc eve  
gebreken (na oplevering).  
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Oplevering 
Op het moment van verkoop wordt een globale opleveringsprognose gegeven, 
ofwel de periode waarin uw woning voor bewoning gereed zal zijn. Wij moeten 
daarbij de nodige reserves in acht nemen, omdat het bouwen van een woning nog 
veel ambachtelijk werk met zich meebrengt. Als het vriest kan er bijvoorbeeld niet 
worden gemetseld, en bij regen vindt er geen schilderwerk plaats. Daarom kunt u 
aan de prognose geen rechten ontlenen. U wordt echter jdig schri elijk  
geïnformeerd over de exacte opleverdatum van uw woning (ca. 4 weken van te 
voren). Nadat de woning gereed is voor oplevering zal deze aan u worden  
overgedragen, mits door u aan alle financiële verplich ngen is voldaan.  
Eventueel geconstateerde mankementen worden in een ‘proces-verbaal van  
oplevering’ opgenomen en binnen 15 werkbare werkdagen hersteld, met  
uitzondering van onderdelen met een langere lever jd, hiervoor wordt een aparte 
termijn vastgesteld. Dit proces verbaal van oplevering wordt door beide par jen 
ondertekend. Op dit moment is de verantwoordelijkheid voor de woning op de 
koper overgedragen.  
De oplevering en de overhandiging van sleutels vindt niet eerder plaats dan nadat 
door de bank alle betalingen zijn ontvangen en aan alle verdere verplich ngen is 
voldaan. 
 
Verzekering 
Tijdens de bouw, tot de datum van oplevering, is de woning door de verkoper  
verzekerd. Vanaf de datum van oplevering van uw woning dient u voor de  
opstal- en inboedelverzekering hierin zelf te voorzien. Controleer daarom voor 
oplevering uw inboedelverzekering. 
 
Tot slot 
D-VA acht de kwaliteit van de ac viteiten, materialen en nazorg van het grootste 
belang. Als koper en straks als bewoner van de woning zult u derhalve van het 
comfort van het wonen in een op alle face en doordacht stuk bouwwerk kunnen 
genieten. 
De verkoop van de woning geschiedt echter onder het voorbehoud dat voor de 
realisa e van het project een onherroepelijke bouwvergunning is verleend, de 
wijziging van de bestemming onherroepelijk is vastgesteld en het benodigde  
voorverkoop percentage is gehaald. 
 
 

Voorbehoud wijzigingen 
Deze brochure is met zorg samengesteld aan de hand van gegevens en tekeningen,  
verstrekt door de architect, de constructeur en de adviseurs van dit plan. Omdat bij de 
bouw van woningen veel ambachtelijk werk wordt verricht, zijn wijzigingen  
voorbehouden, zonder dat deze a reuk doen aan de kwaliteit,  het uiterlijk en de  
bruikbaarheid van de woning. De impressies in deze brochure geven slechts een goede 
indruk en sfeer van het gebodene. Aan deze tekeningen kunnen, ondanks alle  
zorgvuldigheid die wij hebben nagestreefd, geen rechten worden ontleend. 
 

VERKOOPINFORMATIE 
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Projectmanagement  

Aannemer  

Prins Bernhardlaan 16 
1815 JG Alkmaar 
www.d-va.nl  
info@d-va.nl 

Jan Duikerweg 13 
1703 DH Heerhugowaard 
www.breddels.nl 
architect@breddels.nl 

Architect  

Makelaar  

Dorpsstraat 40 a 
1713 HJ Obdam 
www.appelnotarissen.nl 
notaris@appelnotarissen.nl 

Rosbayerweg 140  
1521 PX Wormerveer 
www.braam-minnesma.nl 
info@braam-minnesma.nl 

Notaris  

Vijverweg 2 
1733 AS Nieuwe Niedorp 
www.klavermakelaardij.nl 
info@klavermakelaardij.nl 



 
 

 WWW.DEDRIEHOFJES.NL 
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