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Vraag & Antwoord 
Na het lezen van de stukken kunnen we ons voorstellen dat er nog enkele vragen zijn over het project. 
Onderstaand vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen, mocht uw vraag er niet tussen staan 
neem dan contact op met de makelaar.  
 
De Drie Hofjes 
Hoeveel woningen en appartementen worden er gerealiseerd? 
Er worden 35 eengezinswoningen en 16 appartementen gerealiseerd bij De Drie Hofjes. De appartementen 
zijn verdeeld in twee bouwblokken met elk 8 appartementen (vier op de begane grond en vier op de 
bovenliggende verdiepingen.  
 
Wat is het adres? 
De adressen van De Drie Hofjes zijn nog niet bekend, wel zijn de straatnamen van de hofjes bekend en 
staan deze in de brochure vermeldt.  
 
Is er al een vergunning om De Drie Hofjes te bouwen? 
Voor de realisatie is onlangs een bestemmingsplan procedure doorlopen en is de bestemming inmiddels 
definitief. Voor de bouwtechnische vergunning loopt momenteel de procedure. 
 
Hoe weet ik welke woningen nog beschikbaar zijn? 
Op de website www.dedriehofjes.nl kunt u zien of uw favoriete woning nog beschikbaar is.  
 
Komen er ook huurwoningen in De Drie Hofjes? 
Nee, er worden alleen koopwoningen gerealiseerd. 
 
Worden er ook sociale koopwoningen gerealiseerd? 
Ja, de appartementen vallen binnen de sociale categorie.  
 
Zit er een zelfbewoningplicht of anti speculatiebeding op de woning? 
Nee, er zit geen zelfbewoningplicht op de woningen en geen speculatiebeding.  
 
Waar kan ik de plattegronden van de woningen en appartementen vinden? 
De plattegronden kunt u vinden in de verkoopbrochure of op de website www.dedriehofjes.nl  
 
 
Verkoop 
Wanneer gaat De Drie Hofjes in de verkoop? 
Op 20 september 2022 is de verkoop opgestart.  
 
Hoe verloopt de verkoopprocedure? 
Middels een inschrijfprocedure. Houdt u hiervoor de website www.dedriehofjes.nl in de gaten.  
 
Hoe blijf ik op de hoogte van de ontwikkelingen van De Drie Hofjes? 
Op de website www.dedriehofjes.nl vind u informatie over de voortgang van De Drie Hofjes.  
 
Hoe schrijf ik mij in? 
U kunt zich inschrijven via Klaver makelaardij uit Nieuwe Niedorp. 
 
Wat is V.O.N.? 
V.O.N. (Vrij Op Naam) houdt in dat alle kosten inclusief de notariskosten zijn inbegrepen. Alleen de kosten 
voor een eventuele hypotheekakte zijn niet inbegrepen. 
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Is er al een concept koopovereenkomst + aanneemovereenkomst beschikbaar? 
Er worden twee contracten opgesteld, het zal gaan om een koopovereenkomst voor de grond en een 
aanneemovereenkomst met de aannemer. 
 
Als de kaveloppervlakte afwijkt na de kadastrale inmeting, wordt er dan verrekend? Of wordt er 
'exact' uitgemeten? En is het op locatie al zichtbaar hoe de kavels gaan lopen? 
De definitieve splitsing is reeds in opdracht bij het Kadaster, en vind plaats na de bouw van de woningen, 
er wordt geen verrekening toegepast bij afwijking. 
 
 
Woningen 
Wie bouwt De Drie Hofjes? 
De woningen en appartementen worden gebouwd door Van Braam-Minnesma uit Wormerveer. 
 
Wanneer start de bouw? 
De start werkzaamheden op locatie is wanneer 70% van de woningen zijn verkocht. In verband met de 
werkvoorbereiding zal dit niet eerder zijn dan januari 2023. 
 
Wanneer is het klaar? 
De bouwtijd is gedeeltelijk afhankelijk van weersinvloeden tijdens de bouw. De aannemer heeft 280 
werkbare dagen na het gereedkomen van de ruwe begane grondvloer om de woningen af te ronden.  
Een volledig kalenderjaar heeft ongeveer 280 werkbare dagen. In de praktijk heeft de aannemer vaak 
minder dagen nodig maar dit kunnen we nog niet garanderen. 
 
Heeft de stikstofproblematiek nog invloed op de bouw? Kan het zijn dat de bouw hierdoor vertraging 
oplevert? 
De stikstofproblematiek is voor deze woningen geen belemmering. Alle benodigde rapporten hiervoor zijn 
aangeleverd en akkoord bevonden. De start bouw wordt hier niet door beïnvloed. 
 
Worden alle woningen bij De Drie hofjes gasloos? 
Ja, alle woningen worden gasloos en voorzien van een warmtepomp. 
 
Wat is de plafond hoogte van de ruimten? 
Het bouwkundig plafond komt op 2,61 m1 hoog. Indien met kiest voor een houten afwerkvloer of 
verlaagd plafond gaat deze dikte er nog vanaf. 
 
Zijn er mogelijkheden om de woning naar eigen wensen aan te passen en/of in te delen? 
Ja, dit is mogelijk middels Woonon van de aannemer.  
 
Welk energielabel hebben de woningen en appartementen? 
De woningen en appartementen hebben een A+++ energielabel. 
 
Wat is de afwerkstaat van het woningen en appartement? 
Het afwerkingsniveau van de woningen en appartementen staat per woningtype omschreven in de 
technische omschrijving. De woningen worden incl. sanitair echter zonder keuken opgeleverd. 
 
Zijn de appartementen rolstoel toegankelijk? 
De appartementen die gesitueerd zijn op de begane grond zijn rolstoeltoegankelijk. 
 
Zit er een berging bij de woningen/appartementen? 
Ja, elke woning heeft zijn eigen individuele (buiten)berging.  
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Hebben de woningen een tuin of balkon? Zo ja, hoe groot zijn deze? 
Ja, de woningen en appartementen op de begane grond hebben een tuin. De maisonnettes op de 
verdiepingen hebben een balkon. De afmetingen zijn te vinden in de brochure en op de website 
www.dedriehofjes.nl 
 
Is er een lift aanwezig bij de appartementen? 
Nee, de maisonnette woningen hebben een eigen trapopgang. 
 
Is er sprake van servicekosten bij de woningen? 
Alleen de 8 begane grond appartementen en de 8 maisonnette woningen hebben te maken met 
servicekosten. Hiervoor is een begroting gemaakt welke bij de makelaar beschikbaar is.  
 
In de situatie tekeningen worden bij bouwnummers 2 t/m7 een grotere berging weergegeven. Maar 
de afmetingen in de prijslijst zijn het zelfde als bij nr. 1 en 8. Klopt dit? 
De oppervlakte is inderdaad gelijk, echter is het gedeelte ernaast uitgevoerd als overkapping. 
 
Is het bij de twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woning mogelijk om vanuit de woonkamer 
een deur te maken richting de berging/garage? (waarschijnlijk wel denk ik, maar meer werk)  
Dat kan door middel van de inpandige toegang naar de berging. Deze optie is alleen mogelijk i.c.m. een 
bergkast op de begane grond (ivm tochtsluis) of wanneer de berging wordt geisoleerd. 
De toegangsdeur naar de berging wordt wel uitgevoerd als buitendeur (kunststof).  
 
Is het bij de Patiowoningen mogelijk om de woonkamer aan de zijkant uit te bouwen en gelijk te 
trekken tot waar de keuken is. Zodoende krijg je 1 grote ruimte. (Misschien ook een mogelijkheid om te 
vermelden als meerwerk) 
Ja dit is mogelijk. Staat op de lijst meer /minderwerk. Uitbouw achterzijde beuk 3.1m  EUR 22.500,--  
 
Wordt het kozijnmonster bij de makelaar ook exact zo opgeleverd? In de TO word namelijk ook 
aangegeven dat dit met diverse kleuren is. Betekend dat hier dan nog een keuze uit kan worden 
gemaakt?  
Het type kozijn zoals wordt toegepast is bemonsterd, echter de kleur is anders. De kleur is vastgesteld en 
niet door kopers te kiezen. 
 
Bij bouwnummer 14 en 20 is er weinig parkeer gelegenheid, maar wel wat groen aan het einde. Is het 
mogelijk dat daar meer parkeer ruimte kan worden gemaakt? 
Nee dat is niet mogelijk 
 
Wat is ongeveer breedte van de woningen tot aan het water? Kun je hier nog een pad van maken of 
tuin?  
De breedte bedraagt tussen de 2 meter en 3 meter. 
 
Zijn de onderhoudskosten van de beschoeiing voor eigenaar of gemeente? 
Beschoeiing wordt nieuw aangebracht en komt in eigendom van bewoner. 
 
Krijgen de bovenwoningen aan weerskanten een dakkapel?  
Alle bovenwoningen krijgen aan weerkanten van het dak een dakkapel, dit vanwege een eis uit het 
bouwbesluit. 
 
Bij de vrijstaande woning staat in de brochure dat er op de 1e verdieping een separaat toilet 
aanwezig is maar in de plattegrond is dit niet zichtbaar. Is een separaat toilet mogelijk? 
Een separaat toilet is mogelijk en wordt via Woonon aangeboden.  
 

http://www.dedriehofjes.nl/
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Installatie(s) 
Wat is het verbruik van de aardwarmte pomp per kwh per jaar.  
Deze vraag is niet eenduidig te beantwoorden, het verbruik wordt grotendeels bepaald door het comfort 
niveau van de gebruiker. Oud Jong, werkend niet werkend. Dit heeft veel invloed op het verbruik van de 
aardwarmte pomp.  
Het merk en type van de warmtepomp is: ITHO Daalderop WPU (5e generatie). 
 
Wat voor type zonnepanelen worden er bij het meerwerk geleverd? Wat brengen die op en hoeveel 
kun je er per woontype plaatsen?   
Wij verwachten bij “project De Drie Hofjes” zonnepanelen met een vermogen van 360 Wp te gaan 
gebruiken. Om u een rekenvoorbeeld te geven. De zoninstraling in Nederland is gemiddeld 85%. Dit 
houdt in dat u per jaar ongeveer 306kWh per paneel opwekt (360 Wp x 85%). Met een gemiddelde 
installatie van 6 panelen is de opbrengst dan ongeveer 1836kWh per jaar.   
Let op: Het gaat om een rekenvoorbeeld. Op basis van de ligging, uw dak, het aantal panelen en het 
aantal zonuren kan uw opbrengst afwijken van het bovengenoemde voorbeeld. 
 
Het aantal zonnepanelen is per woningtype verschillend. Voor de appartementen geldt maximaal 4 stuks 
per woning, bij de overige woningen is dit afhankelijk van het wel of niet plaatsen van een dakkapel. 
 
Is het mogelijk om de zonnepanelen ook te laten plaatsen op de berging?  
Deze optie wordt niet aangeboden en indien gewenst dient de koper dit na oplevering zelf te verzorgen.  
 
In de TO word aangegeven dat er geen glasvezel word of CAI word aangebracht in de woningen. 
Klopt dat?  
De woningen worden voorzien van een CAI of glasvezelaansluiting, dit is afhankelijk van de netbeheerder.  
 
 
Financieel  
Wanneer worden de prijzen bekend gemaakt? 
De prijzen zijn per 20 september 2022 bekend gemaakt. 
 
Is er een inkomensgrens voor de appartementen? 
Nee, er is geen inkomensgrens voor de appartementen.  
 
Wanneer start ik met betalen? 
Voor de start van de bouw dient de grond termijn te worden betaald, daarna factureert de aannemer de 
termijnen na rato van de voortgang van de bouw. 
 
Zijn er nog extra kosten waar ik rekening mee moet houden bij de koop van de woning? 
Bij het kopen van een woning of appartement dient u rekening te houden met extra kosten. Denk hierbij 
aan bijvoorbeeld de kosten voor het afwerken en inrichten van de woning en de kosten voor het afsluiten 
van een hypotheek.  
 
Is er vaste projectnotaris? 
Ja, dit is Appel Notarissen uit Obdam 
 
Kan ik ook mijn eigen notaris kiezen? 
Nee, dit is niet mogelijk. De projectnotaris is Appel Notarissen uit Obdam.  
 
Wanneer moet ik mijn hypotheek rond hebben? 
Als koper moet men de hypotheek rond hebben ten tijde van het passeren van de leveringsakte en 
hypotheekakte bij de notaris.  
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Betaal ik bouwrente? 
Als je later in een project instapt dan betaal je rente over de reeds vervallen termijnen tot aan de datum 
van overeenkomen van de koopovereenkomst en aannemingsovereenkomst. Het percentage van deze rente 
is in de overeenkomsten vastgesteld. Deze rente wordt bouwrente genoemd en is niet fiscaal aftrekbaar. 
 
Betaal ik transportrente? 
Dit is de rente berekend vanaf datum overeenkomen of zoveel later als vastgesteld in de koop- en 
aannemingsovereenkomst tot aan de datum van het passeren van de leveringsakte. Het percentage van 
deze rente is in de overeenkomsten vastgesteld. Deze rente wordt transportrente genoemd en is wel fiscaal 
aftrekbaar. 
 
Heb ik recht op een NHG (Nationale Hypotheek Garantie)? 
Voor de aankoop en verbetering van uw eigen woning kunt u in 2022 bij een marktwaarde van maximaal 
€355.000 gebruik maken van NHG. Een NHG is een garantie op hypothecaire leningen. Mocht u bij 
verkoop van de woning een restschuld overhouden, wordt deze afbetaald door de NHG. Ook geven 
geldverstrekkers rentekorting op een hypotheek met NHG-zekerheid.  
Informeer bij de hypotheek adviseur voor meer informatie.  
 
Is het slopen van de gebouwen en bouwrijp maken van de grond bij de kavelprijs inbegrepen? Zo niet, 
wat zijn de kosten hiervan? 
Het slopen van de opstallen, het aanbrengen van riolering, het aanleggen van de inritten en 
parkeerplaatsen langs de weg is in de koopsom inbegrepen. 
 
In de meer-/minderwerklijst word enkel gesproken over meer werk. Wat betreft het minderwerk? En 
wat is de hoogte van de stelpost voor sanitair?  
Eventuele meer- en minderwerk opties worden tijdens het persoonlijke gesprek met de aannemer besproken 
en zijn deze opties via Woonon te selecteren en aan te passen. Het sanitair wordt conform omschrijving 
gerealiseerd en betreft geen stelpost. 
 
In de meer-/minderwerklijst word aangegeven dat het mogelijk is om de berging uit te bouwen, maar 
is afhankelijk van type. Bij welke kan dit dan wel of niet?  
Dit is alleen mogelijk bij woningen met een vrijstaande berging. Via Woonon kunt u deze optie selecteren. 
 
 
Omgeving 
Is er openbaar vervoer in de buurt? 
Er is een bushalte op loopafstand van De Drie Hofjes. Het dichtstbijzijnde treinstation, is station Opdam.  
 
Zijn er in de nabije omgeving winkels en horeca aanwezig? 
In Spanbroek zijn er diverse horeca en winkel mogelijkheden. Ook is er neen supermarkt binnen een straal 
van 1 kilometer te vinden.  
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Overig 
Van wie koop ik de woning? 
U sluit met Optare Rei BV een koopovereenkomst. Met de aannemer Van Braam-Minnesma BV sluit u 
een aannemingsovereenkomst.  
 
Is er overlast te verwachten van de bouw voor de directe omgeving? 
Tijdens de bouwwerkzaamheden is overlast niet te voorkomen, maar deze zal tot een minimum worden 
beperkt.  
 
Waar kan ik mijn auto parkeren? 
Er zijn parkeerplekken aan de openbare weg aanwezig, en mogen bezoekers gebruik maken van deze 
parkeerplaatsen.  
 
Kan ik mijn auto gratis parkeren? 
Ja, u kunt uw auto gratis parkeren.  
 
Komen er elektrische laadpalen voor auto’s? 
Nee, er worden geen elektrische laadpalen gerealiseerd.  


