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Het fijne van wonen in WaluweRing is dat je er woont
in een comfortabel, energieneutraal huis dat klaar
is voor de toekomst. In een ruim opgezette wijk,
compleet met een eigen winkelcentrum en parkeiland.
En dan ook nog eens midden in Nederland, want
WaluweRing ligt dicht bij de A2. Ideaal als je niet in
Zaltbommel zelf werkt of regelmatig de stad uit gaat.
Vanuit WaluweRing ben je zo uit en thuis. Bovendien
zit je op maar tien fietsminuten van de oude vesting
en sta je in een mum van tijd in de uitgestrekte
Bommelerwaard. Wie een woning in WaluweRing weet
te bemachtigen, heeft het goed voor elkaar.

42
Aankoop checklist
Zo weet je zeker dat je niets
vergeet en wordt het straks
heerlijk thuiskomen in
WaluweRing

Type C

Type D
Torenwoning Siepie

Algemeen
Deze brochure is met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid samengesteld. Schrijffouten
en wijzigingen voorbehouden. Aan de artist
impressie en sfeerplattegronden kunnen
geen rechten ontleent worden.
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in en om
Zaltbommel

Knus & stads tegelijk
Hoewel je in WaluweRing aan de rand van Zaltbommel
woont, ben je in tien minuten fietsen in de gezellige, oude
vesting. Voor een middagje shoppen, om lekker een hapje

Lekker centraal gelegen

te eten of om simpelweg een terrasje te pikken op de

Door de ligging in het hart van Nederland is Zaltbommel

sfeervolle oude markt. Het is typisch zo’n stad waar

goed bereikbaar. Hierdoor is het ook een fijne woonplek

iedereen zich snel thuis voelt. Door zijn historie en vele

als je elders in Nederland werkt. Zaltbommel ligt vlak bij

voorzieningen is Zaltbommel knus en stads tegelijk.

de A15 en aan de A2. WaluweRing ligt er zelfs zo goed als
naast (maar op voldoende afstand om geen last te hebben
van het geluid). Je zit dus zo in steden als Utrecht, Den

Naar buiten met
de benenwagen

Bosch, Arnhem, Nijmegen, Gorinchem en Rotterdam.

Liever de rust van het buitengebied? Dan zit je vanuit

WaluweRing. Met de auto ben je in vijftien minuten in

WaluweRing, met de fiets of te voet, zo in de Bommeler-

Den Bosch. De trein doet er zelfs maar 10 minuten over.

Ook als je met de trein reist, Zaltbommel heeft namelijk
een eigen station op een paar minuten fietsen van

waard met zijn karakteristieke dorpjes. Ook fijn op mooie
dagen: heerlijk uitwaaien langs de rivier de Waal met haar
mooie uiterwaarden.

A15

A15

Waardenburg

Opijnen

A2

Tuil

Waal

Haaften

Zaltbommel

Zaltbommel
De Vergt
Waluwe
Ring
Gameren
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Oensel

De Waluwe

5

een wijk die zijn
eigen boontjes dopt

het plan

WaluweRing

Hoewel je in WaluweRing woont aan de
rand van Zaltbommel, heb je alle belangrijke
voorzieningen eigenlijk vlakbij. Niet alleen
voor je dagelijkse boodschappen, ook op
het gebied van gezondheidszorg, sport en
onderwijs. Zo jong als de wijk is, dopt de
Waluwe al behoorlijk zijn eigen boontjes.

WaluweRing komt te liggen aan de zuidoostelijke rand van Zaltbommel in
de nieuwe wijk De Waluwe. Voor de realisatie van dit plan werken Bouwlinie
en de Van Grunsven Groep samen met architectenbureau Palazzo. We
bouwen in WaluweRing negentien duurzame koopwoningen tussen een serie
huurwoningen. Op de hoek komt een kleinschalig zorgcomplex. Alle woningen
in WaluweRing krijgen een stoere architectuur, met oog voor detail ontworpen.
Bovendien worden ze energieneutraal. Als je wilt, kunnen we zelfs een Nul-opde-Meterwoning van je nieuwe thuis maken. Je bent dan in één klap klaar voor
een duurzame toekomst.

Eigen winkelcentrum

Zo op school

Wonend in WaluweRing kun je dicht bij huis al je dagelijkse

Naast basis- en voortgezet onderwijs heeft

boodschappen doen in winkelcentrum Portage. Je hebt

Zaltbommel scholen voor speciaal onderwijs.

hier zelfs de keuze uit twee supermarkten. Voor een

Aan de noordkant van de wijk de Waluwe

middagje shoppen fiets je naar de oude vesting of je pakt

liggen twee basisscholen, de ene met een

Kleinschalig zorgcomplex

Jip en Jannekelaan

de auto of trein naar Den Bosch, Nijmegen of Utrecht.

eigen kinderopvang en de andere met een

In het zorgcomplex dat we bouwen voor ’s Heeren Loo

De straatnamen in de wijk waar WaluweRing wordt

Doordat de WaluweRing vlak naast de A2 ligt, ben je er zo.

kinderopvang om de hoek. De kinderen naar

komen zeventien appartementen voor jongvolwassenen

gebouwd, zijn geïnspireerd op de wereld van Fiep

school brengen kan vanuit WaluweRing dus

met een beperking. Het initiatief voor dit complex komt

Westendorp, een van Nederlands bekendste illustratrices.

lekker met de fiets.

van de ouders van een groep cliënten van ’s Heeren Loo.

Wist u dat haar wieg in Zaltbommel stond? In de

Hun kinderen werken samen in de bakkerij van het

WaluweRing woon je straks aan de Jip en Jannekelaan.

dagcentrum De Harmonica, vlak bij WaluweRing. Ze

Door een subtiel detail in de gevels van de woningen

bakken daar de lekkerste appeltaarten van Zaltbommel en

maken we dat in één oogopslag duidelijk.

omstreken! De ouders leek het vooral leuk als de jongeren
een plek kregen waar ze samen konden wonen, dicht bij
hun werk, familie en vrienden.

Type A
Hoekwoning Jip
kavelnr 10

Sportfaciliteiten om de hoek

Een eigen parkeiland

Van buikdansen tot yogalessen, van fitness tot taekwondo,

Als bewoner van WaluweRing heb je een paar

het kan allemaal in Zaltbommel. Alle populaire sporten

straten verderop het genot van het Willem

kun je er beoefenen. En vaak ook nog op een steenworp

Alexanderpark, een eiland omringd door water

afstand. Je woont namelijk vlak bij sporthal De Ring.

dat speciaal voor bewoners van de Waluwe

Bovendien komt er een nieuw zwembad in de Waluwe.

werd aangelegd. Een heerlijke plek voor kids

Handig voor de zwemlessen van de kinderen.

om uit te razen.

Type B
Rijwoning Janneke
kavelnr 11 t/m 17,
20 t/m 26

Type C
Torenwoning Takkie
kavelnr 8 en 9

Type D
Torenwoning Siepie
kavelnr 18 en 19
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energieneutraal
wonen

Dag energierekening!
Alle woningen in WaluweRing zijn energieneutraal en dus klaar voor de
toekomst. Hun EPC is nul. Dat betekent dat de zonnepanelen op het dak net
zoveel energie opwekken als gemiddeld nodig is om de woning te verwarmen
en te ventileren. Daarnaast rusten we alle woningen uit met een warmtepomp,
die op een duurzame manier zorgt voor warm water en het verwarmen of
koelen van je huis. Bovendien zijn de woningen in WaluweRing gasloos. Alles
werkt er elektrisch, ook koken. Simpelweg omdat dit op den duur beter is voor
onze planeet.

Optioneel: van
energieneutraal naar NOM
Optioneel kun je van je woning in WaluweRing ook een
Nul-op-de-Meterwoning (of kortweg NOM-woning)

Als je een beetje slim omgaat met energie kan

laten maken. Dat betekent dat je onder andere extra

het met een NOM-woning. Dus:

zonnepanelen krijgt waarmee je ook genoeg energie kunt

• Laat lampen en apparatuur in huis niet langer

opwekken voor alle apparatuur in huis. Als je een beetje

• Douche niet langer dan een minuut of vijf.

geen energierekening meer. Naast zonnepanelen voorzien

• Laat de thermostaat gewoon op een graad of

waarop je je eigen energieverbruik en -opwek precies

Zo werkt balansventilatie

aanstaan dan nodig is.

verstandig omgaat met energie heb je hierdoor straks
we NOM-woningen ook van een monitoringssysteem

Nergens tochtklachten
dankzij balansventilatie

Geen energierekening
meer?

20 staan.
• Houd ramen en deuren zo veel mogelijk

kunt bijhouden. Je ziet zo ook gemakkelijk waar in huis

gesloten, ook in de zomer, want de woning is

energietechnisch nog winst te behalen is.

standaard voorzien van koeling!

Het balansventilatiesysteem in onze

Iedereen een energiebundel

WaluweRing-woningen zorgt ervoor dat

Kies je voor een NOM-woning? Dan krijg je een

uitgaande warme lucht wordt gebruikt

energiebundel van een bepaald aantal kWh om je huis

De woningen in WaluweRing worden gebouwd met

om verse lucht van buiten te verwarmen.

te verwarmen, te koelen en te ventileren. Ook krijg je een

balansventilatie in plaats van mechanische ventilatie. Die

Hierdoor gaat amper energie verloren. De

bepaald aantal kWh voor huishoudelijk gebruik. Het aantal

balansventilatie zorgt ervoor dat de lucht in huis duurzaam

lucht wordt ververst via ventilatieventielen

kWh is zo bepaald dat je zonnepanelen hiervoor genoeg

wordt geventileerd. Het kost aanzienlijk minder energie

in het plafond en niet via roosters in de

energie opwekken. Als je verstandig met energie omgaat

dan mechanische ventilatie via ventilatieroosters. Die

buitenwand. Hierdoor blijft het klimaat

tenminste. Verbruik je meer dan je bundel? Dan moet je

vorm van ventilatie gaat bovendien vrijwel altijd gepaard

optimaal en heb je geen last van koudeval.

via je energieleverancier bijbetalen. Verbruik je minder?

met tochtklachten. In een woning met balansventilatie heb

Dan krijg je voor de resterende energie een vergoeding.

je hier geen last van.

Het is dus de moeite waard om een beetje op je verbruik
te letten.
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over heerlijk
wonen
gesproken

www.bouwlinie.nl/denengfase4
www.bouwlinie.nl/waluwering
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situatiekaart

woningtypes

kavelnr 9 t/m 17

kavelnr 8 en 9

Type C

Type C

Type C

Type A

Type B

kavelnr 14 t/m 22

Type A
Hoekwoning Jip
kavelnr 10

Type B
Rijwoning Janneke
kavelnr 11 t/m 17, 20 t/m 26

Type C
Torenwoning Takkie
kavelnr 8 en 9

Type D
Torenwoning Siepie
kavelnr 18 en 19

Type B

12

Type D

Type D

Type B

13

hoekwoning Jip
390

378

878

Dit type komt maar één keer voor in het plan en ligt
op de hoek naast type Takkie. De woning heeft een
brede entree met toilet. Van hieruit kom je in een
open keuken, die overgaat in de 3,90 meter brede
living. De kamerhoge ramen achter zorgen voor
maximale lichtinval en een mooi uitzicht op de tuin
op het noordwesten.

954

type A

358

A

type

445

kavelnr 10 begane grond

Optioneel: dubbele
tuindeuren, een
schuifpui of een uitbouw

134
92

14

Voorgevel

Linkerzijgevel

Achtergevel

Genieten In je tuin of in het parkeiland om de hoek.

249
248,5

schaal 1:50

hoekwoning Jip

Boven heeft hoekwoning Jip een grote slaapkamer
aan de tuinzijde en een ruime slaapkamer aan de
straatzijde. Daarnaast zorgen we voor een badkamer
die standaard uitgerust is met een wastafel en een
douche. Optioneel kun je ook kiezen voor een andere
inrichting met bijvoorbeeld een tweede toilet. Via een
vaste trap kom je vanaf de bovenverdieping op de
open bergzolder. De woning heeft net als alle andere
een berging in de tuin. Bij type Jip ligt deze alleen
mooi uit het zicht, net om de hoek.

kavelnr 10

15

445

445

390

kavelnr 10 zolder

390

type A
954

234

468,4

954

type A

358

kavelnr 10 eerste verdieping

Kies optioneel voor
een dakraam

16

hoekwoning Jip
schaal 1:50

schaal 1:50

266

hoekwoning Jip

Optioneel: toilet
in de badkamer

142

Bijzonder Iedere woning heeft een speels Jip & Janneke detail.

Duurzaam Alle woningen zijn energieneutraal en daarmee klaar voor de toekomst.
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rijwoning Janneke

B

18

Achtergevel kavelnr 11 t/m 17

Achtergevel kavelnr 20 t/m 26

rijwoning Janneke

Voorgevel kavelnr 20 t/m 26

92

117

194

Genieten In de knusse, oude stad of het mooie buitengebied van Zaltbommel.

schaal 1:50

Voorgevel kavelnr 11 t/m 17

122

Dit type heeft op de eerste verdieping drie
slaapkamers: een grote aan de tuinzijde en twee
kleinere aan de straatzijde. De badkamer rusten
we standaard uit met een wastafel en een douche,
maar optioneel kun je ook voor een andere inrichting
kiezen met bijvoorbeeld een extra toilet. Via een vaste
trap kom je vanaf de bovenverdieping op de open
bergzolder. Voor het opbergen van spullen heb je
daarnaast ook een berging in de tuin.

227

kavelnr 11 t/m 17,
20 t/m 26

878

Er zijn veertien rijwoningen type Janneke. Deze
hebben dezelfde leefruimte als type Jip, maar
de indeling wijkt iets af. De entree en de open
keuken zijn bij dit type smaller. De woonkamer is
daarentegen ruimer. Aan de achterzijde heb je ook
bij type Janneke kamerhoge ramen voor maximale
lichtinval en een mooi uitzicht op je tuin.

954

type B

type

450
420

kavelnr 11 begane grond

Optioneel: dubbele
tuindeuren, een
schuifpui of een uitbouw

19

450

420

420

kavelnr 11 zolder

450

type B
954

468,4

954

Optioneel: toilet
in de badkamer

20

rijwoning Janneke

332
220

Optioneel: een extra grote
badkamer (als je kiest
voor twee in plaats van
drie slaapkamers)

227,5

Bijzonder Iedere woning heeft een speels Jip & Janneke detail.

182,5
192,5

Duurzaam Alle woningen hebben zonnepanelen op het dak.

Optioneel: een dakkapel
aan de straatzijde zorgt
voor natuurlijk licht

schaal 1:50

schaal 1:50

rijwoning Janneke

300

182

type B

344

kavelnr 11 eerste verdieping

Kies optioneel voor
een dakraam

21

Kavelnr 20 t/m 26 hebben
een gespiegelde indeling
450
420

194

22

Genieten In je tuin of in het parkeiland om de hoek.

117

92

schaal 1:50

rijwoning Janneke

978

954

type B

In tien minuten fietsen
ben je vanuit WaluweRing
in de gezellige,
oude vesting van
Zaltbommel.

kavelnr 21 begane grond

Optioneel: dubbele
tuindeuren, een
schuifpui of een uitbouw

23

kavelnr 21 eerste verdieping

Kies optioneel voor
een dakraam
450

450

type B
954

468,4

rijwoning Janneke

220

rijwoning Janneke

332

300

182

Optioneel: toilet
in de badkamer

954

type B

344

kavelnr 21 zolder

420

24

227,5

Optioneel: een extra grote
badkamer (als je kiest
voor twee in plaats van
drie slaapkamers)
Bijzonder Iedere woning heeft een speels Jip & Janneke detail.

Optioneel: een dakkapel.
aan de straatzijde zorgt
voor natuurlijk licht
Duurzaam Alle woningen zijn energieneutraal en daarmee klaar voor de toekomst.

schaal 1:50

schaal 1:50

192,5
182,5
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over heerlijk
wonen
gesproken

26

27

torenwoning Takkie
390

Zijgevel 1

28

Zijgevel 2

Voorgevel

Achtergevel

Boven profiteer je van diezelfde extra ruimte. Dit keer
bij de grootste slaapkamer. Je zou het zijgedeelte als
kleed- en strijkruimte kunnen gebruiken, maar ook
als babykamer. Net als bij de andere types heb je
bij type Takkie een badkamer met standaard een
wastafel, douche en extra toilet, maar optioneel kun
je ook voor een andere inrichting kiezen. Door het
platte dak heeft de torenwoning twee volwaardige
extra kamers op zolder.
De achtertuin van deze woningen is minder diep dan
die van de andere woningen, maar in ruil daarvoor
heb je een voor- en zijtuin. Achter in de tuin staat
zoals bij elke woning in WaluweRing een berging.

torenwoning Takkie

kavelnr 8 en 9

De ruimte is op
verschillende manieren
in te delen, vanwege
het grote oppervlak

134

249
288

92
470

Genieten In de knusse, oude stad of het mooie buitengebied van Zaltbommel.

schaal 1:50

Bij torenwoning Takkie kom je binnen via een
brede entree met toilet. Van daaruit stap je in
de open keuken, die overgaat in een brede living
met kamerhoge ramen aan de tuinzijde. Door
de extra ruimte aan de zijkant heb je hier tal van
indelingsmogelijkheden.

954

Deze woning ligt in de bocht van de Jip en
Jannekelaan en komt twee keer voor. De indeling van
beide torenwoningen type Takkie is hetzelfde, maar
gespiegeld. Het zijn de grootste woningen in het plan,
dankzij drie volledige woonlagen en de opmerkelijke
uitbouw aan de zijkant.

878

type C

358

36
4
44
0

C

type

kavelnr 8 begane grond

Optioneel: dubbele
tuindeuren, een
schuifpui of een uitbouw
van 1,2 of 2,4 meter

29

kavelnr 8 zolder

type C
234

234

954

954

type C

358

358

36
4
44
0

kavelnr 8 eerste verdieping

390
390

142

470
470

Bijzonder Iedere woning heeft een speels Jip & Janneke detail.

Duurzaam Alle woningen hebben zonnepanelen op het dak.

torenwoning Takkie
schaal 1:50

142

schaal 1:50
30

266

266

torenwoning Takkie

Optioneel: toilet
in de badkamer

31

torenwoning Siepie

D

878

Deze twee torenwoningen liggen aan de steeg
die leidt naar de woningen en parkeerplaatsen
achter de Jip en Jannekelaan. De indeling van deze
torenwoning is nagenoeg gelijk aan die van type Jip,
maar heeft een paar prettige pre’s.

249

134
248,5

Voorgevel

32

Zijgevel

Achtergevel

Genieten In je tuin of in het parkeiland om de hoek.

92

torenwoning Siepie
schaal 1:50

125

kavelnr 18 en 19

378

Zo hebben de torenwoningen Siepie een diepere
achtertuin doordat ze iets verder naar voren staan
dan de andere woningen in de rij. Bovendien hebben
ze een plat dak. Op de zolder profiteer je hierdoor van
twee volwaardige extra slaapkamers. Verder is de
opzet van dit type gelijk aan die van type Jip.

954

type D

358

type

445
390

kavelnr 18 begane grond

Optioneel: dubbele
tuindeuren, een
schuifpui of een uitbouw

33

kavelnr 18 eerste verdieping

445

472

390

type D
240

240

954

954

type D

358

358

kavelnr 18 zolder

390

34

Bijzonder Iedere woning heeft een speels Jip & Janneke detail.

142

Duurzaam Alle woningen zijn energieneutraal en daarmee klaar voor de toekomst.

torenwoning Siepie

266

266
142

schaal 1:50

schaal 1:50

torenwoning Siepie

Optioneel: toilet
in de badkamer

35

langs de rivier
de waal

Heerlijk uitwaaien langs
de rivier de Waal, met
haar mooie uiterwaarden.

36
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de bouwpartners
van WaluweRing

samen sterker

Bouwlinie

Van Grunsven Groep

Zorgen voor nieuwbouw
waarin je je thuis voelt
Onze vastgoedprofessionals combineren

Bij de Van Grunsven Groep hebben we al

kwaliteitsverbeteringen en innovaties blijven

hun kennis en ervaring met een sociaal hart.

meer dan vijftig jaar ervaring in de bouw.

we onze organisatie op elk niveau versterken.

Betrokken en enthousiast zorgen we bij

Met vestigingen in Erp en Nijmegen zijn we

Onze medewerkers zijn onze kracht. Zij

Bouwlinie voor nieuwbouw waarin je je thuis

regionaal en landelijk actief op het gebied

maken ons tot wie we zijn. Het zijn vakmensen

voelt. We werken hiervoor samen met een

van woningbouw, utiliteitsbouw, heront-

met veelzijdige kennis, opgedaan op ons

netwerk van partners uit de regio. Enthousiast

wikkeling en het in eigen beheer ontwikkelen

kantoor en talloze bouwplaatsen. Maar ook

en bevlogen zetten we onze schouders onder

van locaties. Dit kunnen woningen zijn,

in onze eigen timmerfabriek, bij onze bouw-

Dankzij uw aankoop
kunnen we de wereld een
beetje groener maken!

kantoren, supermarkten, maar het kan

service en onze 24 uursonderhoudsdienst.

ook gaan om het oplossen van retail- en

Voor het begeleiden van kopers bij het maken

zorgvraagstukken. Ons bouwbedrijf

van keuzes voor meer- en minderwerk

onderscheidt zich in de markt door zijn

hebben we daarnaast een enthousiast en

je van ons op aan kunt. Vanaf de eerste

Voor iedere woning die Bouwlinie vanaf 2019 bouwt,

klantgerichtheid en klantvriendelijkheid.

ervaren team koperbegeleiders. Alle

kennismaking tot ver na de oplevering.

planten wij 10 bomen in nieuw aan te leggen bossen

zelfs de meest vernieuwende initiatieven.
Als creatieve doorpakkers zijn we denkers in
mogelijkheden. We vinden het belangrijk dat

Daarom doen we wat we beloven. Zo maken
we van jou als klant immers een ambassadeur
die enthousiast over ons vertelt. Betere
reclame kunnen we niet krijgen.

38

Gedreven, professioneel,
flexibel en betrouwbaar

in ons eigen land en daarbuiten. Wij bouwen jaarlijks

disciplines samen zorgen ervoor dat we ieder

zo’n 120 woningen, dat betekent 1.200 nieuwe bomen

We willen een betrouwbare en vakkundige

project flexibel en tijdig kunnen realiseren,

per jaar. Elk jaar reduceren we met het ‘Bouwlinie bos’

bouwpartner zijn, met respect voor menselijke

inclusief de benodigde nazorg.

dus 24.000 kg meer CO2. Dit is één van de manieren

waarden en normen. Door constante

waarop wij onze footprint willen verkleinen.

39

jij als eerste
bewoner...

Alles is nieuw

Rustiger

Snel contact

Jij bent de eerste bewoner. Jouw huis

Een nieuwbouwhuis is vaak veel beter

Omdat iedereen nieuw is in een

is helemaal klaar. Eindelijk kun je ervan

geïsoleerd dan een oud huis. Daardoor

nieuwbouwwijk maken mensen vaak

gaan genieten! Alles is nieuw, fris en

is het binnen niet alleen comfortabeler,

snel contact met elkaar. Het schept

mooi. En alles doet het. Bovendien heb

maar ook stiller. Je kan er dus heerlijk

een band.

je op veel zaken nog garantie.

van je rust genieten, ook als de

Onderhoudskosten heb je de eerste

buurman piano speelt.

vijf jaar dan ook nauwelijks.

Duurzamer

De woningen worden gebouwd

De huizen in WaluweRing worden

onder Woningborggarantie. Hiervoor

Nieuwbouwhuizen zijn duurzamer

standaard uitgerust met een rookalarm

wordt na ondertekenen van de

omdat ze het milieu minder belasten en

en met modern, inbraakwerend hang-

koop-/aanneemovereenkomst een

minder CO2 uitstoten.

en sluitwerk. Ze voldoen daarmee aan

certificaat verstrekt. Het certificaat

de laatste veiligheidseisen.

van deze regeling wordt uitgegeven

Energiezuiniger

Het fijne van
nieuwbouw

Veiliger

Woningborg-certificaat

door Woningborg N.V. onder de naam
Woningborgcertificaat. De Woningborg

Doordat nieuwbouwhuizen duurzamer

Alles naar jouw smaak

zijn ben je jaarlijks honderden euro’s

Bij een oud huis is het vaak eindeloos

beschermt kopers van nieuwbouw-

minder kwijt aan energiekosten. Een

breken en verbouwen om het helemaal

woningen tegen de risico’s tijdens

mooi bedrag om een keer iets leuks

naar je smaak te krijgen, terwijl we jouw

de bouw en bouwkundige gebreken

van te gaan doen.

huis in WaluweRing aangepast aan

na oplevering.

jouw smaak en voorkeuren opleveren.

(zie ook: www.woningborg.nl).

Comfortabeler

Met de badkamer en keuken van jouw
keuze. En een uitbouw als je wilt. De

Oude huizen zijn in de winter vaak niet

inrichting van je tuin bepaal je ook nog

warm te krijgen en in de zomer juist

eens helemaal zelf.

niet koel. Met een huis in WaluweRing
heb je hier geen last van. De daken,

Garantie- en Waarborgregeling

Optie NOM
Maak van je woning in WaluweRing

muren, gevels en ramen zijn immers

Financieel voordeliger

goed geïsoleerd. Daarnaast hebben

Een nieuwbouwhuis koop je vrij op

Een NOM-woning in WaluweRing

alle huizen vloerverwarming. Hierdoor

naam. Je betaalt dus geen overdrachts-

heeft extra zonnepanelen waarmee je

is het altijd aangenaam in huis. Zomer,

belasting en kosten koper zoals bij

genoeg energie kunt opwekken voor

winter, herfst of lente.

aankoop van een bestaand huis.

alle apparatuur in huis. Als je een

Bovendien is de waarde van een

beetje verstandig omgaat met energie

nieuwbouwhuis al snel hoger dan

heb je hierdoor straks geen energie-

je hypotheek.

rekening meer. Daarnaast voorzien we

een Nul-op-de-Meterwoning

NOM-woningen van een monitoringssysteem waarop je je eigen energieverbruik en -opwek precies
kunt bijhouden.
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aankoop
checklist

Zo weet je zeker dat je niets
vergeet en wordt het straks
heerlijk thuiskomen.

check

check

Er zijn verschillende websites waarop

Bij nieuwbouw teken je niet alleen

Een afspraak voor
overdracht maken

je kan berekenen hoeveel je ongeveer

een koopcontract, maar ook een

Na het regelen van de financiering

kunt lenen en welke maandlasten

aanneemovereenkomst. In de koop-/

en het bericht van ons waarin we

daarbij horen. Op www.eigenhuis.nl

aannemingsovereenkomst staan alle

de overdracht bevestigen, stuurt

bijvoorbeeld. Wil je zekerheid? Ga dan

rechten en plichten van de aannemer

de notaris een uitnodiging voor het

naar een financieel adviseur. In dit

en die van jezelf. Je koopt hiermee een

moment van overdracht (notarieel

stadium heb je aan een inschatting

stuk grond en je geeft de aannemer

transport). De overdracht zelf vindt

vaak echter al genoeg.

opdracht om daar een huis op te

plaats bij de notaris.

Je budget bepalen

De koopakte tekenen

check

bouwen. De makelaar maakt deze
check

Contact opnemen met
de projectmakelaar
De makelaar kan jouw eerste vragen

overeenkomst. Na het tekenen van

De vorderingen volgen

Van Grunsven Groep nog bedenktijd

Het kopen van een nieuwbouwhuis is

om op je beslissing terug te komen.

niet niks. Dit begrijpen we bij Bouwlinie

beantwoorden en heeft de nodige
informatie voorhanden. Van

en de Van Grunsven Groep. Daarom
check

specificaties en optielijsten. Een

De financiering
regelen

knoop doorhakken wordt zo een stuk

Je kan het beste bij verschillende

gemakkelijker.

hypotheekverstrekkers een offerte

plattegronden tot technische

check

de overeenkomst heb je bij de

organiseren we periodiek kijkdagen en
ontvang je regelmatig informatie over
de voortgang in de bouw.
check

je hierbij helpen. In eerste instantie

Naar de
voorschouw gaan

krijg je dan een aanbod. Daarin

Voor de oplevering nodigen we je uit

staan de afgesproken rente, de

voor de zogenaamde voorschouw.

Bij de Van Grunsven Groep bieden

hypotheeksom en welke stukken je

Je krijgt dan al een goed idee van

we je diverse opties om je huis aan

moet aanleveren. Na het ondertekenen

het eindresultaat en kunt eventuele

jouw wensen aan te passen. Zo is een

en inleveren van dit voorstel ontvang

verbeterpunten aangeven. Op basis

uitbouw achter mogelijk, maar ook

je de bindende offerte. Als je deze

daarvan kunnen wij ervoor zorgen dat

extra lichtpunten. In de aankoopmap

ondertekent kan je ervan uitgaan

jouw nieuwe thuis uiteindelijk helemaal

die je van je aannemer ontvangt staan

dat alles goedgekeurd is en gaan de

in orde wordt opgeleverd.

alle opties op een rij. In overleg met je

stukken naar de notaris.

opvragen. Een financieel adviseur kan
check

Je huis aanpassen
aan je wensen

kopersbegeleider van de aannemer zijn

check

tegen een meerprijs echter ook andere

Let op!

aanpassingen mogelijk.

Als je een nieuwbouwhuis koopt

De sleutels in
ontvangst nemen

kan je tijdelijk voor dubbele lasten

De sleuteloverdracht is het moment

komen te staan. Tijdens de bouw

van de echte oplevering. Vanaf

betaal je namelijk gedeeltes van de

dit moment moet je het huis ook

koopsom. Er zijn echter speciale

verzekeren, want schade aan het huis

overbruggingsmogelijkheden. Laat je

komt vanaf dit moment voor je eigen

hier door je hypotheekadviseur over

rekening. Maar bovenal is dit natuurlijk

informeren.

het moment waarop je van jouw
nieuwe thuis kunt gaan genieten.
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WaluweRing wordt gerealiseerd door Bouwlinie
en de Van Grunsven Groep in samenwerking
met architectenbureau Palazzo.
www.bouwlinie.nl/waluwering

Interesse?
Neem dan contact op met:
Nieuwdorp Makelaardij
Gamerschestraat 35
5301 AP Zaltbommel
T 0418 512 474
info@nieuwdorp.nl
Inschrijven bij de gemeente vereist
Wie in aanmerking wil komen voor een
nieuwbouwkoopwoning in WaluweRing moet
ingeschreven staan op de nieuwbouwwachtlijst
van de gemeente Zaltbommel. Inschrijven
kan via een speciaal inschrijfformulier van
de gemeente Zaltbommel. Na sluiting van
de inschrijfperiode plaatst de gemeente
Zaltbommel alle geïnteresseerden op volgorde
van inschrijving op de gemeentelijke wachtlijst.

