BinnenVergt fase 4
Zaltbommel
Mooi sluitstuk

6

6 luxe
appartementen

Inhoud
04

Zaltbommel
In en om
Zaltbommel

Welkom

17

Type
appartementen
De appartementen
in beeld

06

18

De BinnenVergt
fase 4

1 appartement;
begane grond

08

28

Over heerlijk wonen
gesproken

2 appartementen; eerste
en tweede verdieping

Het plan

Het goede leven

10

Van je huis
een thuis maken

Type A

Type B

32

Type C

Voel je vrij

2 appartementen; eerste
en tweede verdieping

12

38

Klaar voor
de toekomst
Dankzij een WTW en
een bodemwarmtepomp

16

Situatiekaart
Het plan in beeld

Het sluitstuk

Type D
1 appartement;
derde verdieping

48
Het fijne van
nieuwbouw

Het laatste gebouw dat we bouwen in de vriendelijke
nieuwe wijk De BinnenVergt wordt misschien wel het
allermooiste. Het Torentje is een statig complex met
6 exclusieve appartementen gelegen aan een klein park.
Qua bouwstijl doet het denken aan Villa Kakelbont, maar
dan ingetogener en aanzienlijk luxer afgewerkt. Binnen
heb je hier alle ruimte. Zeker als je het penthouse op de
bovenste etage of de woning op de begane grond weet
te bemachtigen. En buiten geniet je de weelde van twee
balkons. Maar wat ook zo fijn is: je kunt het interieur nog
op tal van manieren naar je hand zetten. Zo laten we
in Het Torentje echt niets te wensen over. Als dat geen
mooi sluitstuk is.

50
Kopersbegeleiding
Persoonlijke begeleiding.
Van aankoop tot oplevering

51
Aankoop checklist
Zo weet je zeker dat je niets
vergeet en wordt het straks
heerlijk thuiskomen in
De BinnenVergt

52
Bouwlinie
Vastgoedprofessionals
met een sociaal hart

54
Bouwlinie Bos

46

Vereniging
van Eigenaren
Lid zijn van een
Vereniging van Eigenaren

Uw huis helpt de wereld
een beetje groener worden

Algemeen
Deze brochure is met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid samengesteld. Schrijffouten
en wijzigingen voorbehouden.

3

In en om
Zaltbommel

Alles in de buurt
Vanuit De BinnenVergt sta je zo in het gezellige, historische
centrum van vestingstad Zaltbommel. Je woont immers

Uitwaaien in de
Bommelerwaard

net buiten de oude stadswallen. Daarnaast kun je vlakbij
terecht voor al je dagelijkse boodschappen in winkelcentrum
De Portage. Als je een van deze plekken in De BinnenVergt

Op vrije dagen is het heerlijk om vanuit De BinnenVergt de

verovert, heb je bovendien twee basisscholen en een

Bommelerwaard te verkennen met zijn groene rivierdijken en

kinderdagopvang op loopafstand.

lieflijke dorpjes. Of om even lekker uit te waaien wandelend
over de uiterwaarden van rivier de Waal. Wie wil sporten heeft
in Zaltbommel de keus uit tal van verenigingen en sportscholen.

Prettig centraal

En dan ligt vlak bij De BinnenVergt ook nog een zwembad.

Als je de stad uit moet, ligt De BinnenVergt eveneens ideaal.
Het station van Zaltbommel heb je er op fietsafstand en
vanuit de wijk zit je zo op de A2. Bijvoorbeeld richting
Dordrecht, Utrecht of Den Bosch. Steden waar Zaltbommel
mooi tussenin ligt.

A15

A15

Waardenburg

Opijnen

A2

Tuil

Waal

Haaften

Binnenvergt

Zaltbommel

Zaltbommel
4

De Vergt

Gameren

Oensel

De Waluwe

5

Het plan

Hoewel Het Torentje een opvallend eigen karakter krijgt, zorgt
Mulleners + Mulleners Architecten ervoor dat ook dit deel van De BinnenVergt
straks helemaal in het plaatje past van deze gemoedelijke wijk. Een wijk
waar iedereen zich direct thuis voelt en die uitnodigt om elkaar te
ontmoeten. Bovendien woon je er in een villa die klaar is voor de toekomst

De BinnenVergt

en die tegelijkertijd de charme heeft van historische panden binnen de
Bommelse vestingmuren.

Maximale privacy

appartementencomplex. Dat is prettig als het regent, maar

In Het Torentje woon je heerlijk vrij. Elke verdieping huisvest

ook op de steeds talrijker wordende zinderende zomerdagen.

maar twee appartementen en op de onderste en bovenste

Bezoek heeft in De BinnenVergt alle ruimte om te parkeren

verdieping heb je het rijk zelfs helemaal voor jou alleen. De

aan de straat.

balkons zijn zo gesitueerd dat je in alle rust van mooie dagen
kunt genieten. Ieder appartement heeft er trouwens twee.
Je kunt dus zelf bepalen of je voor een zonnetje of de koele

De basis

schaduw gaat.

Alle appartementen hebben een ruime living met een open
keuken, twee of zelfs drie slaapkamers en een werkkamer. De

Overdekt parkeren

invulling van de open keuken bepaal je als bewoner helemaal
zelf. De badkamer voorzien we standaard van een douche en

Parkeren kun je pal naast de villa. Iedere bewoner krijgt

een wastafel, maar daar mag je ook van afwijken. Bergruimte is

daar een eigen parkeerplaats, overkapt in de stijl van het

er volop in je berging op de begane grond.

Luxe appartementencomplex Het Torentje

6

7

Het goede leven

Wonend hartje Zaltbommel heb je alles vlakbij:
leuke plekken om wat te drinken of te eten, een
theater, galeries, volop sportfaciliteiten, scholen,
kinderdagopvang, medische zorg en winkels voor
veel meer dan alleen je dagelijkse boodschappen.

Het goede
leven

Zo op school
Basis- en voortgezet onderwijs is er
in Zaltbommel volop. Net als opvangmogelijkheden in de pauzes en na school.
Alles bereikbaar op slechts een paar
minuten fietsen.

Winkelen zonder parkeerstress
Een middagje shoppen, een hapje eten of een terrasje
pikken. Vanuit De BinnenVergt kan het te voet.
Wandelend zit je in een paar minuten in de grote winkelstraten van Zaltbommel of op het gezellige marktplein.
En over parkeren hoef je je dus geen zorgen te maken.

Wandelen langs
de Waal
Even heerlijk uitwaaien langs de rivier de Waal,
met haar mooie uiterwaarden.

In de benen
Van buikdansen tot yoga, van fitness tot taekwondo. Het
kan allemaal in Zaltbommel. En natuurlijk heeft de stad een
voetbalvereniging, een tennis- en een hockeyclub. Maar
ook een wielren-, een korfbal- en een volleybalvereniging.
Evenals een zwembad. Handig als je kinderen hebt die
naar zwemles moeten.

8

9

Indelingsvrijheid

Architect
aan
het woord

Van je huis
een thuis maken
Voel je vrij

Door de ogen van
de architect
“Het Torentje is als de kroon op De BinnenVergt.
Met dit pareltje in het groen willen we de
fin-de-sièclestijl van het begin van de vorige
eeuw laten herleven. Het is die typische bouwstijl

Het Torentje is zo opgezet om het al zijn bewoners

die we kennen van historische parkvilla’s aan
de rand van oude steden. Het Torentje heeft

optimaal naar de zin te maken. De appartementen zijn

allerlei kenmerken die hieraan doen denken: rijke

ruim en bieden maximale privacy voor iedereen. Is iets

dakkapellen, houten roedeverdelingen voor de

gevelversieringen, royale dakoverstekken, vele

toch niet helemaal naar je zin? Dan kun je de indeling van

ramen, maar bijvoorbeeld ook het torentje, waar

je appartement op je eigen woonwensen afstemmen.

naam aan ontleent. Net als bij villa’s uit begin

Onze verkoopbegeleider denkt graag met je mee om van je
nieuwe thuis een heerlijke plek te maken.

dit bescheiden appartementencomplex zijn
1900 zorgden we daarnaast voor een mooie
overgang van binnen naar buiten. De livings
zijn gericht op het parkje en de appartementen
hebben grote, hoge ramen en ruime balkons.
Per appartement zelfs twee. Hierdoor kun je
als bewoner de hele dag wel ergens van de
zon genieten.”

Wat mogelijkheden
op een rij

Eigen interieurarchitect?

• Liever meer ruimte in je woon- of badkamer?

professionals overlaten. Je verkoopbegeleider gaat met

Trek de werkkamer erbij.

Kok Mulleners
Mulleners + Mulleners Architecten

Het denkwerk kun je uiteraard ook helemaal aan
alle plezier met je interieurarchitect om de tafel om de
mogelijkheden te bespreken.

• Altijd al gedroomd van een grote slaapkamer
met inloopkast? Je kunt er de extra slaapkamer
voor opofferen.
• De indeling en plaats van de keuken kun je in overleg
met de aannemer zelf bepalen.
• Van de living en de keuken kun je ook twee aparte
ruimtes laten maken, met schuifdeuren bijvoorbeeld.

10
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Duurzaamheid

Duurzaamheid

Klaar voor
de toekomst

Voordelen
bodemwarmtepomp
Een bodemwarmtepomp haalt zijn energie

Dankzij een WTW en
een bodemwarmtepomp

uit een waterbron in de grond en niet uit de
buitenlucht zoals de aanzienlijk goedkopere
luchtwarmtepomp. De werking is verder
hetzelfde, maar de prestaties van de bodem-

Het Torentje krijgt zonnepanelen op het dak en wordt
uitgerust met een bodemwarmtepomp, die op duurzame
wijze zorgt voor warm water en het aangenaam
verwarmen en koelen van je huis. Zelfs bij hogere
temperaturen is het daardoor binnen goed toeven.
Bovendien zijn alle appartementen gasloos. Alles werkt
er elektrisch, ook koken. Ze zijn dus helemaal klaar voor
de toekomst. Handig! En op den duur ook beter voor
onze planeet.

12

Nergens tochtklachten
dankzij balansventilatie

Zo werkt
balansventilatie

De appartementen voorzien we van balansventilatie die

Het balansventilatiesysteem zorgt ervoor dat uitgaande

ervoor zorgt dat je woning duurzaam wordt geventileerd.

warme lucht wordt gebruikt om verse lucht van buiten

Het kost aanzienlijk minder energie dan mechanische

te verwarmen. Hierdoor gaat er amper energie verloren.

ventilatie via ventilatieroosters. Die vorm van ventilatie

De lucht wordt ververst via ventilatieventielen in het

gaat bovendien vrijwel altijd gepaard met tochtklachten.

plafond en niet via roosters in de buitenwand. Hierdoor

In een woning met balansventilatie heb je hier geen

blijft het binnenklimaat optimaal en heb je geen last

last van.

van koudeval.

warmtepomp zijn doorgaans wel beter.
Bovendien werkt de bodemwarmtepomp
fluisterstil. In huis wel zo prettig.

13

Over heerlijk
wonen
gesproken

In werkelijkheid
staat er nog een
mooie boom voor
het complex

www.bouwlinie.nl/torentje

14
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Situatiekaart

Type
appartementen

Begane grond
Eerste verdieping

Type A

Type C
Type B

Tweede verdieping

Appartementencomplex
Het Torentje
6 luxe appartementen

16

Derde verdieping

Type C

Type D

Type B

17

Appartement

A

Type

Er zijn drie dingen die het tot een genot maken om in
dit appartement te wonen: de ruimte, de living met
kamer-en-suite en de grote tuin.
Je komt hier binnen via de centrale entree van de villa.
De hal, met een separaat toilet, brengt je naar alle ruimtes
in het appartement. Je living is groot en loopt over in een
keuken die ruimte genoeg biedt voor een mooi kookeiland.
Op de zuidwest hoek van het appartement heb je een grote
slaapkamer, met direct daarnaast nog een kleinere. Naast
de living ligt een werkkamer, die natuurlijk ook prima als
strijkkamer dienst kan doen. De badkamer voorzien we

Begane grond

standaard van een douche en een wastafel. Maar zoals
gezegd kan daarvan ook worden afgeweken.
Tot slot heb je in de ruimte waar de warmtepomp staat
volop plek voor de wasmachine, de droger en het opbergen
van allerlei dingen. Ideaal voor spullen die je liever direct bij
de hand hebt. Voor al het andere is er op de begane grond
een royale berging.

18

Zuidwestgevel

Zuidoostgevel

Noordoostgevel

Noordwestgevel

19

Interieurimpressie
appartement Type A

20

21

via de dubbele
deuren stapt u zo
de royale tuin in
15247
2710

optioneel: extra
toilet in badkamer

schaal 1:60

Appartement

4010
2875

schaal 1:60

Appartement

2025

2060

2550

1820

950

Type A

4522

3942

3907

Type A

via de dubbele
deuren stapt u zo
de royale tuin in

eerste verdieping

1355

begane grond

1530

1680

1085

2680

3163

22

23

Interieurimpressie
appartement Type A

24

25

Impressie
appartementen

26

27

Appartement

B

Type

Dit appartement komt twee keer voor in de villa: op de
eerste en de tweede verdieping aan de noordwestzijde.
Je hebt hier een schaduwrijk balkon aan de kant van het
parkje en een zonnig balkon aan de straatkant. Een ideaal
plekje om te genieten van mooie zomeravonden.
Je lichte living met open keuken is vierkant en daardoor op
verschillende manieren in te delen. De grootste slaapkamer
ligt op het zuidwesten, direct naast een kleinere

Eerste en tweede verdieping

slaapkamer. Daarnaast heb je nog een werkkamer, die
ook prima als strijkkamer dienst kan doen. De badkamer
voorzien we standaard van een douche en een wastafel.
Maar zoals gezegd kan daarvan ook worden afgeweken.
Prettig van de ruimte met de warmtepomp is dat hij lekker
veel plek biedt om het een en ander op te bergen. Het is
ook een ideale plek voor de wasmachine en de droger.
Daarnaast is er nog voldoende bergruimte in je berging op
de begane grond.

28

Zuidwestgevel

Noordoostgevel

Noordwestgevel

29

eerste en tweede verdieping

eerste en tweede verdieping

optioneel: extra
toilet in badkamer
2065

1815

5657

Type B

het appartement op
eerste verdieping heeft
ramen aan weerszijde
van de deuren

4700

1680

1082

het appartement op
eerste verdieping heeft
ramen aan weerszijde
van de deuren

6342

4172

Type B

2990

3765

30

950

3942

Appartement

2565

3795
1934

schaal 1:50

schaal 1:50

Appartement

2040

31

Appartement

C

Type

Vanuit de riante living van dit appartement kijk je mooi uit
op het parkje achter de villa. Of je nu zit te eten aan tafel of
lekker onderuit ligt op de bank. Door de vele ramen baadt je
living bovendien in een zee van licht.
De balkons van dit appartement liggen allebei op het
zuidoosten. Op mooie dagen geniet je hier dus maximaal
van het zonnetje. De twee slaapkamers, een grote en een
kleinere, liggen op het zuidwesten. De badkamer rusten we

Eerste en tweede verdieping

standaard uit met een douche en wastafel, maar je mag
hier ook je eigen plan trekken. Naast de woonkamer ligt een
werkkamer, die ook als strijkkamer gebruikt kan worden.
Een andere optie is om deze ruimte op te offeren voor nog
meer ruimte in je living of een riante badkamer. De ruimte
waar de warmtepomp staat is een mooie plek om spullen
op te slaan die je graag bij de hand hebt. Overige zaken kun
je kwijt in je ruime berging op de begane grond.

32

Zuidwestgevel

Zuidoostgevel

Noordoostgevel

33

schaal 1:50

34
3942
950
3225

8605

1055

1355

2565
2905

Type C

2710

2710

eerste en tweede verdieping

optioneel: extra
toilet in badkamer
eerste en tweede verdieping

1965

Appartement

1680

1530

Type C

1915

schaal 1:50

Appartement

4522
4010

2941

35

Interieurimpressie
appartement Type C

36

37

Geheime verstopplek

Appartement

Het torentje van Het Torentje is onderdeel van het penthouse. Het zit een
beetje verstopt (je komt er via een smal gangetje), maar als je het eenmaal

D

Type

hebt gevonden is het een heerlijk plekje om in alle rust een boek te lezen of
een kop koffie te drinken.

Het penthouse van Het Torentje zal menig mond laten
openvallen. De ruimte die je in dit appartement hebt, is
enorm en sfeervol door de ligging deels onder het schuin
toelopende dak met de vele dakkapellen.
Wie komt te wonen in het penthouse heeft de etage
helemaal voor zichzelf. Je hebt er een balkon aan de
zon- en aan de schaduwrijke zijde van je living. De living
is zo groot dat hij met gemak ruimte biedt aan een ruime
zithoek, een grote eettafel, een aparte tv- of speelhoek en

Derde verdieping

een keuken met kookeiland. Daarnaast heb je twee grote
slaapkamers, één aan de zuidwestkant van de villa en
één die uitkijkt over het park. Ertussen ligt nog een derde,
kleinere slaapkamer, die ook als werk- of strijkkamer kan
worden gebruikt. De ruime badkamer rusten we standaard
uit met een douche, een wastafel en een toilet, maar je mag
hem ook helemaal naar eigen smaak inrichten. Voor het
opbergen van spullen heeft het penthouse een berging op
de begane grond, maar zaken die je graag bij de hand hebt,
kun je ook kwijt in de ruimte waar de warmtepomp staat.

38

Zuidwestgevel

Zuidoostgevel

Noordoostgevel

Noordwestgevel

39

Interieurimpressie
appartement Type D

40

41

schaal 1:75

42
1200

geheim
verstopplekje
4379

schaal 1:75

Appartement

3859

Appartement

3149

1955

2460

13700

2425

2145

Type D

950

Type D

4291

4006

derde verdieping

derde verdieping

6043

5679

2260

8643
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Interieurimpressie
appartement Type D

44
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VvE

Lid zijn van
een Vereniging
van Eigenaren

Wil je je kandidaat stellen voor het
bestuur van de Vereniging van Eigenaren
(VvE)? Dan kan dit via de notaris of
de makelaar.

Wat betekent dat?

Planning bouw
en oplevering
Met de bouw van Het Torentje starten we als
80% van de woningen verkocht is. Naar
verwachting is dat in het voorjaar van 2020.
De oplevering van het complex staat momenteel

Als koper van een appartement wordt je

je van de notaris ontvangt tijdens

eigenaar van een deel van Het Torentje.

de eigendomsoverdracht. Aan de VvE

Je krijgt hiermee het gebruiksrecht van

betaal je maandelijks een bijdrage

je appartement en de bijbehorende

waaruit de gezamenlijke onderhouds-

parkeerplaats. Wat dit inhoudt staat in

kosten, de opstalverzekering van het

de koop- en/of aannemingsovereenkomst

gebouw en eventuele schoonmaak-

beschreven. Omdat de binnenkant van

kosten worden betaald. De notaris stelt

je appartement en de ruimte binnen je

het bedrag van de ledenbijdrage vast.

berging je privébezit zijn ben je zelf
verantwoordelijk voor het onderhoud

Voor groot onderhoud wordt bij gebouwen

hiervan. Alle appartementseigenaren van

als Het Torentje een reservefonds

het gebouw samen zijn verantwoordelijk

gevormd. Voor de uitvoering van alle

voor het onderhoud van de buitenkant

onderdelen van dit groot onderhoud stelt

van het gebouw, de gemeenschappelijke

de administrateur van de VvE jaarlijks

ruimtes (zoals de entree, de lift en de

een kostenbegroting en jaarrekening op.

trappenhuizen) en de parkeerplaats. Om

Deze wordt tijdens een vergadering van

dit gemakkelijk te kunnen regelen wordt

de VvE aan alle leden voorgelegd voor

een Vereniging van Eigenaren, kortweg

akkoord. Per appartement kun je

VvE, opgericht door de notaris.

tijdens een ledenvergadering één stem
uitbrengen. Het deel dat je bijdraagt

Van de VvE word je vanzelf lid op het

aan de kosten van het groot onderhoud

moment dat je het appartement koopt.

is afhankelijk van de grootte van

De rechten en plichten die je hebt als lid

je appartement.

van de VvE staan in de splitsingsakte die
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voor een jaar later gepland.

Jij als eerste
bewoner...

Alles is nieuw

Rustiger

Snel contact

Jij bent de eerste bewoner. Jouw woning

Een nieuwbouwwoning is vaak veel

Omdat iedereen nieuw is in een

is helemaal klaar. Eindelijk kun je ervan

beter geïsoleerd dan een oude woning.

nieuwbouwwijk maken mensen vaak

gaan genieten! Alles is nieuw, fris en

Daardoor is het binnen niet alleen

snel contact met elkaar. Het schept

mooi. En alles doet het. Bovendien heb

comfortabeler, maar ook stiller. Je kan er

een band.

je op veel zaken nog garantie.

dus heerlijk van je rust genieten, ook als
de buurman piano speelt.

Duurzamer

Het fijne van
nieuwbouw

Nieuwbouw in een
bestaande omgeving

Nieuwbouwwoningen zijn duurzamer

Veiliger

omdat ze het milieu minder belasten en

De woningen in De BinnenVergt worden

weiland, een wijk is soms pas na jaren

minder CO2 uitstoten. De nieuwbouw-

standaard uitgerust met een rookalarm

klaar. In De BinnenVergt is dat anders.

woningen in De BinnenVergt hebben

en met modern, inbraakwerend hang- en

Het Torentje is de laatste fase van de

allemaal energielabel A. Daarmee zijn ze

sluitwerk. Ze voldoen daarmee aan de

nieuwe wijk De BinnenVergt.

al snel 30% zuiniger dan oude woningen.

laatste veiligheidseisen.

Energiezuiniger

Alles naar jouw smaak

Doordat nieuwbouwwoningen

Bij een oude woning is het vaak eindeloos

duurzamer zijn ben je jaarlijks honderden

breken en verbouwen om het helemaal

euro’s minder kwijt aan energiekosten.

naar je smaak te krijgen, terwijl we jouw

Een mooi bedrag om een keer iets leuks

woning in De BinnenVergt aangepast aan

van te gaan doen.

jouw smaak en voorkeuren opleveren.

Nieuwbouw ligt vaak in een voormalig

Met de badkamer en keuken van jouw

Comfortabeler

keuze. De inrichting van je tuin of balkon
bepaal je ook nog eens helemaal zelf.

Oude woningen zijn in de winter vaak
niet warm te krijgen en in de zomer
juist niet koel. Met een woning in

Financieel voordeliger

De BinnenVergt heb je hier geen last

Een nieuwbouwwoning koop je vrij op

van. De daken, muren, gevels en ramen

naam. Je betaalt dus geen overdrachts-

zijn immers goed geïsoleerd. Daarnaast

belasting en kosten koper zoals bij

hebben alle woningen vloerverwarming.

aankoop van een bestaande woning.

Hierdoor is het altijd aangenaam. Zomer,

Bovendien is de waarde van een

winter, herfst of lente.

nieuwbouwwoning al snel hoger dan
je hypotheek.
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Zo weet je zeker dat je niets

Persoonlijke
begeleiding;
van aankoop
tot oplevering

Bij Bouwlinie
begrijpen we maar
al te goed dat het
kopen van een
nieuwbouwwoning
leuk, maar ook
spannend is.

vergeet en wordt het straks heerlijk

Aankoop
checklist

thuiskomen.

Bij Bouwlinie begrijpen we maar al te goed dat
het kopen van een nieuwbouwwoning leuk maar
ook spannend is. Er staat immers nog niets en
belangrijke beslissingen moet je nemen aan
de hand van tekeningen en schetsen. Daarom
kan je bij ons rekenen op een deskundige, vaste
begeleider. Van aankoop tot oplevering. Iemand
die het klappen van de zweep kent en je precies
uitlegt wat je kunt verwachten. Die je op de
hoogte houdt van de voortgang van de bouw en
met je meedenkt over de indeling en uitvoering
van jouw woning. Iemand die eventuele
meerkosten van jouw wensen voor je op een rij
zet en bovendien een duidelijke tekening regelt
als dat handig is.

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 daarbij

aanneemovereenkomst. In de koop-/

en het bericht van ons waarin we de

horen. Op www.eigenhuis.nl bijvoorbeeld.

aannemingsovereenkomst staan

overdracht bevestigen, stuurt de notaris

Wil je zekerheid? Ga dan naar een

alle rechten en plichten van de

een uitnodiging voor het moment van

financieel adviseur. In dit stadium heb

aannemer en die van jezelf. Bij de

overdracht (notarieel transport).

je aan een inschatting vaak echter al

koop van een appartement koop je

De overdracht zelf vindt plaats bij

genoeg.

een appartementsrecht en je geeft de

de notaris.

Je budget bepalen

De koopakte tekenen

aanemer opdracht om het appartement
check

Contact opnemen met
de projectmakelaar

te bouwen. Jouw makelaar kan de akte

check

voor je opmaken. Na het tekenen van de

De vorderingen volgen

overeenkomst heb je bij Bouwlinie nog

Het kopen van een nieuwbouwwoning is

De makelaar kan jouw eerste vragen

bedenktijd om op je beslissing terug

niet niks. Dit begrijpen we bij Bouwlinie.

beantwoorden en heeft de nodige

te komen.

Daarom organiseren we periodiek

informatie voorhanden. Van

Zo zorgen we er bij Bouwlinie voor dat je de weg
naar jouw nieuwe woning met een gerust hart
kunt bewandelen.

check

plattegronden tot technische

kijkdagen en ontvang je regelmatig
check

De financiering regelen

informatie over de voortgang in de bouw.

specificaties en optielijsten. Een
knoop doorhakken wordt zo een stuk

Je kan het beste bij verschillende

check

gemakkelijker.

hypotheekverstrekkers een offerte
opvragen. Een financieel adviseur kan

Naar de
voorschouw gaan

je hierbij helpen. In eerste instantie krijg

Voor de oplevering nodigen we je uit

je dan een aanbod. Daarin staan de

voor de zogenaamde voorschouw.

afgesproken rente, de hypotheeksom en

Je krijgt dan al een goed idee van

Bij Bouwlinie bieden we je diverse

welke stukken je moet aanleveren. Na

het eindresultaat en kunt eventuele

opties om je woning aan jouw wensen

het ondertekenen en inleveren van dit

verbeterpunten aangeven. Op basis

aan te passen. Zo is het verplaatsen

voorstel ontvang je de bindende offerte.

daarvan kunnen wij ervoor zorgen dat

van wanden mogelijk, maar ook extra

Als je deze ondertekent kan je ervan

jouw nieuwe thuis uiteindelijk helemaal

lichtpunten. In de aankoopmap die je

uitgaan dat alles goedgekeurd is en gaan

in orde wordt opgeleverd.

van je makelaar ontvangt staan alle

de stukken naar de notaris.

check

Je woning aanpassen
aan je wensen

opties op een rij. In overleg met je

check

kopersbegeleider van de aannemer zijn

Let op!

Lid worden van de Vve

tegen een meerprijs echter ook andere

Als je een nieuwbouwwoning koopt

Meer informatie over de Vereniging van

aanpassingen mogelijk.

kan je tijdelijk voor dubbele lasten

Eigenaren lees je op pagina 46.

komen te staan. Tijdens de bouw
betaal je namelijk gedeeltes van de
koopsom. Er zijn echter speciale
overbruggingsmogelijkheden. Laat je
hier door je hypotheekadviseur over
informeren.
Het Bouwlinie team
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Bouwlinie

Doen wat
we beloven,
Bouwlinie
Bouwlinie bestaat uit een team dat bij

combineren hun kennis en ervaring

elkaar meer dan 100 jaar ervaring heeft

met een sociaal hart.

in de bouw. De Bommelerwaard is ons

Zorgen voor
nieuwbouw
waarin je
je thuis voelt
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thuis. Daardoor kennen we deze regio

Betrokken en enthousiast zorgen we bij

als onze broekzak. Het gebied, zijn

Bouwlinie voor nieuwbouw waarin je je

sterktes en zwaktes én de mensen die er

thuis voelt. We werken hiervoor samen

wonen. Want mensen hebben voor ons

met een netwerk van partners uit de

altijd centraal gestaan. En dat blijft zo!

regio. Enthousiast en bevlogen zetten
we onze schouders onder de meest

Mooie woningen en gemixte wijken

vernieuwende initiatieven.

ontwikkelen waar mensen zichzelf
thuisvoelen en elkaar kennen. Dat is

Als creatieve doorpakkers zijn we

waar Bouwlinie naar streeft. Een

denkers in mogelijkheden en niet in

kernwaarde die is overgebleven uit de

onmogelijkheden. Ondertussen vinden

tijd dat we onderdeel uitmaakten van

we het belangrijk dat je van ons op aan

woningcorporatie Woonlinie.

kunt. Vanaf onze eerste kennismaking
tot ver na de oplevering. Daarom doen

En een kernwaarde die we blijven

we wat we beloven. Zo maken we van

naleven, ook nu we zelfstandig actief

jou als klant immers een ambassadeur,

zijn als ontwikkelaar van nieuwbouw-

die enthousiast over ons vertelt. Betere

projecten. Onze vastgoedprofessionals

reclame kunnen we niet krijgen.
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Bouwlinie Bos

Uw huis helpt de
wereld een beetje
groener worden
Het bouwen van huizen is belastend

nieuwbouwwoningen en de partners

voor het klimaat. Voor de bouw en de

waar we mee samenwerken betrekken

productie van bouwmaterialen zijn veel

we bij ons streven naar verduurzaming.

grondstoffen en energie nodig. Bovendien

Samen met hen willen we ons steentje

komt bij de productie van bouwmaterialen

bijdragen aan een fijne en gezonde

CO2 vrij. Daarom vonden wij dat we iets

woonomgeving voor iedereen. Het

terug moesten doen voor het milieu.

planten van de Bouwlinie-bomen is een

Zodoende laten we sinds 2019 voor elke

van de manieren waarop we dat doen.

opgeleverde woning 10 bomen planten.
In bossen in ons eigen land of elders.

Partner van TreesForAll

Bomen nemen namelijk CO2 en fijnstof

Voor het planten van de Bouwlinie-

op uit de lucht en leveren er zuurstof

bomen werken we samen met

voor terug. Zo reduceren we de

TreesForAll. Deze organisatie helpt op

hoeveelheid CO2 jaarlijks met 24.000 kg

een slimme manier de wereldwijde

en zorgen we elk jaar voor zo’n 120 nieuwe

ontbossing en klimaatverandering tegen

bomen. Ja, dat is hoeveel huur- en

te gaan. Door het planten van bomen

koopwoningen dat we jaarlijks bouwen.

dragen ze in ons land bij aan de

Gaan voor duurzaam

vergroening en het herstel van bossen.
Daarnaast plant TreesForAll in ontwikke-

Bij Bouwlinie en ons moederbedrijf

lingslanden als Oeganda en Bolivia

Woonlinie streven we ernaar om

bomen om tropische bossen nieuw leven

duurzaam te denken bij alle keuzes

in te blazen. Ze doen dit altijd in nauwe

die we maken. Groot of klein. Zo willen

samenwerking met de lokale bevolking.

we de impact van ons werk op het

Op die manier bieden ze deze mensen

milieu stap voor stap verkleinen.

meteen een duurzaam alternatief om in

Onze huurders, de kopers van onze

hun levensonderhoud te voorzien.

Van grijs naar groen. Van CO2 naar O2.
Van boom naar gezond bos. Dat is
het steentje dat Bouwlinie bijdraagt.

bouwliniebos
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Onze vastgoedprofessionals
combineren hun kennis en ervaring
met een sociaal hart. Betrokken en
enthousiast zorgen we bij Bouwlinie
voor nieuwbouw waarin je je thuis voelt.
Thorbeckestraat 1
5301 NC
Zaltbommel
T 088 520 4000

Wil je wonen in De BinnenVergt?
Neem dan contact op met:
Nieuwdorp Makelaardij
Gamerschestraat 35
5301 AP Zaltbommel
T 0418 512 474
www.nieuwdorp.nl
Inschrijven bij de gemeente vereist
Wie in Zaltbommel in aanmerking wil
komen voor een nieuwbouw koopwoning
of -appartement moet ingeschreven
staan op de nieuwbouwwachtlijst
van de gemeente Zaltbommel.
www.bouwlinie.nl/torentje

