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Voorwoord

PARELMOERWIJK
ER KOMT MEER!
Met de bouw van 269 duurzame woningen in het ruim en groen opgezette Moerwijk Oost vormt
zich een nieuwe parel: Parel Moerwijk! Door de Dudokarchitectuur uit Moerwijk terug te laten
komen in de nieuwe woningen, krijgt het plan meteen karakter en voegt de nieuwbouw zich mooi in
de bestaande wijk.
Wil je al een tijdje een eigen huis in Den Haag
kopen? En woon je graag groen, maar wel met
alle voorzieningen in de buurt én zonder iets
te missen van de gezellige Haagse reuring?
Maak kennis met Parel Moerwijk, waar we 143
prachtige koopwoningen realiseren. Misschien
is dit wel jouw kans om je woondromen waar te

maken. In deze brochure vertellen we je alles
over de 56 eengezinswoningen en de omgeving.
Ook komt de architect aan het woord en leggen
we uit waarom je hier al over heel korte tijd kunt
wonen!

2-LAAGS

5,7 METER BREED
2-LAAGS

5,1 METER BREED
3-LAAGS

NOG MEER RUIMTE NODIG?

OPTIE UITBOUW
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MARTIJN
BUS

Van Wijnen

INTERVIEW

PAREL MOERWIJK VOOR IEDEREEN

Gebouwen krijgen pas betekenis wanneer deze worden gebruikt door mensen. Dan komt een
plek tot leven. Als wij starten met een ontwikkeling, houden we ons daarom bezig met bouwen
in de breedste zin van het woord. Samen bouwen we aan ruimte voor een beter leven.
In het geval van de nieuwbouw aan de
Ulenpasstraat zag Van Wijnen kans om
Moerwijk een kwaliteitsimpuls te geven met
mooi vormgegeven gebouwen en woningen
in de stijl van Dudok. Daarbij wilden we graag
een plan ontwikkelen waar een uiteenlopende
groep mensen een thuis kan vinden.
HOE WE DAT DOEN?

Yvette Poell-van den Heuvel en Martijn
Bus vertellen het enthousiast. Yvette
is verkoopmanager en Martijn is als
projectontwikkelaar bij Parel Moerwijk
betrokken. “Parel Moerwijk straalt zo op het
eerste oog eenheid uit door de architectuur
en de steenkleur. Het leuke is dat achter
de gevels een gevarieerd woningaanbod
schuilgaat. De eengezinswoningen zijn er in 3
verschillende breedtes en 2 hoogtes. Dus of
je nu single bent, een stel vormt of met een
gezin bent, je kunt hier slagen.
“Door de wisselende groottes en types
zijn ook de prijzen uiteenlopend. Of deze
woningen betaalbaar zijn, dat is subjectief,
immers wat voor de één betaalbaar is, is voor
de ander duur. We hebben wel ons uiterste
best gedaan om zonder verlies van kwaliteit,
uitstraling en afwerkingsniveau de prijzen zo
laag mogelijk te houden. Zeker in vergelijking
met andere wijken in Den Haag zijn de prijzen
in Parel Moerwijk gunstig.”

SUCCES OP DE LANGE TERMIJN

Naast een gevarieerd woningaanbod zijn
er meer zaken die het succes van een
ontwikkeling bepalen. En dan hebben we het
niet over een snelle verkoop. Succes is voor
ons het moment dat we na jaren door een
wijk heenlopen en proeven dat de sfeer goed
is, dat de gebouwen en woningen nog even
mooi zijn, dat buren elkaar kennen, kinderen
buitenspelen en het groen gegroeid is.
Yvette en Martijn: “Om dat te bereiken
denken we in een vroeg stadium goed na
over leefbaarheid. Voelt het hier straks veilig
doordat er geen stille, onverlichte plekken
zijn? Is er ruimte voor ontmoeting en ervaar
je in en rondom je woning voldoende privacy?
Waar laat je je fiets en je auto en kunnen
kinderen lekker spelen in de buurt? Al deze
aspecten hebben we onder de loep genomen.
Het resultaat zie je terug in de groene
singel in de buurt, breed opgezette straten,
diepe achtertuinen en mooie verlichting
aan de gevels van de eengezinswoningen en
appartementengebouwen.”
We wensen iedereen veel woonplezier in
Parel Moerwijk!

YVETTE POELL VAN DEN HEUVEL
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“HIER KUN JE JE EIGEN
HUIS KOPEN, ZONDER DE
HAAGSE HOOFDPRIJS TE
BETALEN”
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De meest veelzijdige stad

DEN HAAG
VAN NEDERLAND

Moerwijk ligt op een kwartier fietsafstand van hartje Den Haag. Je kunt ook de tram pakken die om de
hoek stopt. En dat betekent dat je nooit iets hoeft te missen van wat de gezellige stad te bieden heeft.
Den Haag is een stad met allure vanwege de Paleistuin, prachtige oude gebouwen en statige pleinen,
zoals het Binnenhof.
Het leuke is dat Den Haag net zo chic als gezellig
is. Er zijn ontzettend veel mooie winkels, goede
horecagelegenheden, de Haagse markt en volop
mogelijkheden om uit te gaan. Bezoek het theater,
de bios, één van de vele festivals of musea.

Den Haag is natuurlijk ook de stad van het strand.
Wist je dat je er vanaf Parel Moerwijk in een half
uur naartoe fietst? Lekker op een mooie zomerdag
zo langs de files heen.
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“GEZELLIG
EN CHIC
DEN HAAG”
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Verrassend

MOERWIJK
Als je een rondje door Moerwijk loopt, valt op hoe groen het hier is. De straten zijn ruim opgezet en
met plantsoenen wordt nog meer afstand gecreëerd tussen de huizen. Overal zie je water met groene
oevers en grote, volwassen bomen. Op steenworp afstand van de eengezinswoningen en tussen de
appartementgebouwen van Parel Moerwijk ligt een prachtige singel met groene oevers. Hier wandel je
langs, spelen kinderen én kijk je straks heerlijk op uit.
ALLES IN DE BUURT

Moerwijk heeft een eigen station dat bekend is
door de karakteristieke oranje trapopgangen in de
vorm van een huis. Op een paar minuten loopafstand vind je een Coop Supermarkt en diverse
leuke winkeltjes met verse dagproducten. In de
buurt zijn er diverse basisscholen. Daarbij fiets
je vanaf de Ulenpasstraat in 5 minuten naar het
Roemer Visscher College of het Van Vredenburgh
College.
HET ZUIDERPARK IN JE ´ACHTERTUIN´

Verder krijg je in de wijk alle ruimte om lekker
buiten te zijn. Ren een rondje in Park Overvoorde,
spring ‘s zomers in natuurzwembad de Put en
wandel door het Rijswijkse Bos.

Het leuke Zuiderpark ligt op een paar minuten
fietsafstand. Ook als je sportief bent, kun je hier je
hart ophalen. In het Zuiderpark ligt Sportpark De
Aftrap, Sportcampus Zuiderpark én zwembad het
Zuiderpark. Verder is het hier super om het theater
te bezoeken of lekker te lunchen bij één van de
horecagelegenheden.
HET WORDT STEEDS MOOIER

Naast de vernieuwing van Moerwijk worden ook
Laakhaven en de Binckhorst ontwikkeld. Hiermee
groeit Moerwijk Oost als het ware tegen het
centrum aan. Zo fijn wonen als het in de jaren
‘60 en ‘70 was in Moerwijk, zo fijn is het straks
weer. Investeer jij in je toekomst en koop je een
eengezinswoning in Parel Moerwijk?

“LEKKER GROEN
EN ALLES
DICHTBIJ”
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“ZO GROEN KUN
JE HIER WONEN”
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15 min

STATIONSBUURT

De locatie
PAREL MOERWIJK

DEN HAAG - HOLLAND SPOOR

SCHILDERSWIJK
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Parel Moerwijk komt in het oostelijke deel van de Haagse wijk Moerwijk. Dat betekent dat je in een
kwartier naar hartje Den Haag fietst. Of je pakt de tram die aan de Erasmusweg stopt. Met de auto rijd je
in 8 minuten naar het punt waar de A4 en de A13 elkaar kruisen. Hiervandaan ben je ook zo op de A12.
De ideale uitvalsbasis dus.
Parel Moerwijk is een grootschalig nieuwbouwontwikkeling aan de Ulenpasstraat. Van Wijnen
realiseert 143 koopwoningen en 126 huurwoningen.
Het koopprogramma bestaat uit 56 eengezinswoningen en 87 appartementen. Over de
eengezinswoningen lees je alles in deze brochure.
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DE HAAGSE MARKT

Het woningaanbod van Parel Moerwijk is zo
gevarieerd dat bijna iedereen hier een thuis kan
vinden. Ben je single, vorm je een gezin of ben je
met z’n tweetjes, in alle gevallen vind je hier een
fijn thuis.
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Architect

TYPISCH DUDOK

“IK BEN ER TROTS OP
DAT WE MET ELKAAR
EEN DUURZAME,
EIGENTIJDSE WIJK
GAAN REALISEREN”

Parel Moerwijk is ontworpen door twee architecten. Het appartementengebouw komt van de tekentafel
van A3 Architecten. Richard van Tiggele, architect en mede-eigenaar van Venster Architekten, bedacht
hoe de eengezinswoningen eruit moesten zien. Met plezier legt hij uit hoe hij tot dit ontwerp gekomen is.
“Parel Moerwijk is een bijzonder plan”,
vindt Richard. “Dit nieuwbouwplan
gaat een impuls geven aan MoerwijkOost. De eengezinswoningen
vormen de schakel tussen de nieuwe
appartementengebouwen en de reeds
gebouwde eengezinswoningen. Aan
ons bureau de taak om nieuwbouw en
bestaande bouw mooi op elkaar te laten
aansluiten.”

RICHARD VAN TIGGELE
VENSTER ARCHITEKTEN
HOE HERKEN JE DE STIJL VAN DUDOK?

Als je straks langs de eengezinswoningen loopt, zie je dat de
huizen een speelse, hedendaagse baksteenarchitectuur hebben
in een lichte kleurstelling van geel metselwerk. “Met donker
metselwerk zijn enkele accenten aangebracht. In de basis
hebben de gevels een klassieke gevelopbouw”, legt Richard
uit. “Dat betekent dat er een duidelijk onderscheid is tussen de
begane grond, het middendeel en de dakbeëindiging met een
dakoverstek.
Typisch voor de Dukokstijl is het bijzondere metselwerk,
waarmee de woningen een ‘rijkere’ uitstraling krijgen. Bij de
eengezinswoningen is staand en liggend metselwerk gevarieerd
en worden accenten aangebracht met grote witte kaders.

PASSEND BIJ DEZE TIJD

De duidelijke Dudoksignatuur uit de
omgeving was de inspiratie voor Richard
en zijn team. “Van deze aantrekkelijke
architectuurstijl hebben we een
eigentijdse vertaling gemaakt, waarin we
zochten naar een balans tussen klassieke
en moderne thema’s. Op deze manier
passen de woningen bij deze tijd én bij
wat er hier in de jaren 50 is gebouwd.”

SAMEN WORDT HET BETER

Hoewel er twee architecten aan het werk zijn geweest, straalt
Parel Moerwijk eenheid uit. Richard: “De samenwerking met
Maxime Vink, de architect van de appartementen, verliep heel
prettig. Enkele keuzes hebben we door de korte lijnen met
elkaar kunnen afstemmen. Door het gebruik van hetzelfde
metselwerk en dezelfde witte kozijnen met blauwe, draaiende
delen hebben we de verbinding gemaakt.
“Ik ben er trots op dat we met elkaar een duurzame, eigentijdse
wijk gaan realiseren die toch geworteld is in de rest van de wijk.
Met de twee- en drielaagse eengezinswoningen van 5.10, 5.40
en 5.70 meter breed bieden we voor een uiteenlopende groep
mensen een passend huis.”

IMPRESSIE
HACKFORTSTRAAT
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VOGELVLUCHT

56 EENGEZINSWONINGEN
2-LAAGS EN 3-LAAGS IN
VERSCHILLENDE BREEDTES

“GENIET JIJ STRAKS VAN EEN
TUIN VAN 15 METER DIEP OF HEB
JE AAN 9,3 METER GENOEG?”
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4 TYPE WONINGEN

In deze fase heb je keuze uit:
♦ een 5,10 meter brede woning met
2 woonlagen van 85 m² groot;
♦ een 5,40 meter brede woning met
2 woonlagen van 90 m² groot;
♦ een 5,70 meter brede woning met
2 woonlagen van 96 m² groot;
♦ een 5,10 meter brede woning met
3 woonlagen van 128 m² groot;
Verderop in de brochure tonen we je
de plattegronden en omschrijven we de
woningen, zodat je weloverwogen een
keuze kunt maken.
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Door deze afwisselende hoogtes en
breedtes zijn er huizen van 85 tot 128 m²
groot. En is de woning niet groot genoeg?
Dan kies je voor een uitbouw van 1,20 of
2,40 meter, de tuinen van circa 9.3 tot circa
15 meter diep zijn er groot genoeg voor.
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De stoere stadswoningen zijn er in diverse
varianten. Je kunt kiezen uit een huis met 2
of 3 woonlagen. Doordat de huizen een plat
dak hebben, zijn alle verdiepingen optimaal
bruikbaar.
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De 56 eengezinswoningen komen aan de Hackfortstraat, Verwoldestraat en Zijpendalstraat.
Door de typisch Moerwijkse groene overgangszone tussen je huis en de stoep krijgt ook
dit deel van de wijk die lekker ruime opzet. De diepe tuinen met achterom zijn voorzien van
een berging. Grotendeels is de oriëntatie van de tuinen zuidwest.
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IMPRESSIE
ZIJPENDALSTRAAT

3-LAAGSE
WONINGEN
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2-LAAGSE
WONINGEN
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2-LAAGS
Eengezinswoning
5,10 METER BREED

BOUWNUMMERS

IMPRESSIE 5,10 METER BREED
EENGEZINSWONINGEN 2-LAAGS
AAN DE HACKFORTSTRAAT

KENMERKEN

♦ Woonoppervlakte 85 m²
♦ Tuinen van 13,5 meter
diep op het zuidwesten of
noordoosten (voorzien van
berging en achterom)
♦ Tuingerichte woonkamer;
mogelijkheid voor trapkast
en uitbouw
♦ 3 slaapkamers
♦ Badkamer met douche, extra
brede wastafel met 2 kranen,
2e toilet, wasmachine- en
drogeraansluiting

35 t/m 37 en 47 t/m 50

Aan de Verwoldestraat en de Hackfortstraat
komen deze tweelaagse eengezinswoningen
van 5,10 meter breed. Je kunt de keuken aan
de voorzijde plaatsen. Sta je hier te koken, dan
kijk je leuk uit op de straat en de kinderen die
buitenspelen. De tuingerichte woonkamer heeft
een vast raam en een deur naar de tuin.
Kies je voor één van deze mooie woningen, dan
heb je straks een diepe tuin met berging op het
zuidwesten of noordoosten. Op de 1e verdieping
zijn er 3 slaapkamers. De badkamer is voorzien
van een douche, extra brede wastafel met 2
kranen en 2e toilet. Ook de aansluiting voor de
droger en wasmachine vind je hier.
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2-LAAGS EENGEZINSWONING - BEGANE GROND

Begane grond
Eerste verdieping
5,10 METER BREED
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KEUKEN IS
OPTIONEEL
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INTERIEURIMPRESSIE
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HACKFORTSTRAAT

30

31

2-LAAGS
Eengezinswoning
5,40 METER BREED

BOUWNUMMERS

IMPRESSIE 5,40 METER BREED
EENGEZINSWONINGEN 2-LAAGS
AAN DE ZIJPENDALSTRAAT

KENMERKEN

♦ Woonoppervlakte 90 m²
♦ Tuinen van 12 of 15 meter
diep op het zuidwesten of
noordoosten (voorzien van
berging en achterom)
♦ Tuingerichte woonkamer;
mogelijkheid voor trapkast
en uitbouw
♦ 3 slaapkamers
♦ Badkamer met douche, extra
brede wastafel met 2 kranen,
2e toilet, wasmachine- en
drogeraansluiting

3 t/m 7, 13 t/m 16 en 34

Deze woning is met 5,40 meter net een slagje
breder dan de hiervoor omschreven types.
30 centimeter lijkt niet veel, maar maakt een
groot verschil. Dit huis heeft 3 slaapkamers op
de 1e verdieping.
De woonkamer heeft een open keuken. Beide
ruimtes zijn heerlijk licht door de grote, bijna
verdiepingshoge ramen en de deur in de
achtergevel. Zie je al voor je hoe je op een
mooie zomerdag geniet van je lekkere tuin?
De tuin heeft trouwens een achterom en
een berging.
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2-LAAGS
Eengezinswoning
5,70 METER BREED

BOUWNUMMERS

IMPRESSIE 5,70 METER BREED
EENGEZINSWONINGEN 2-LAAGS
AAN DE ZIJPENDALSTRAAT

KENMERKEN

♦ Woonoppervlakte 96 m²
♦ Tuinen van 9,3 of 12 meter
diep op het zuidwesten of
noordoosten (voorzien van
berging en achterom)
♦ Tuingerichte woonkamer;
mogelijkheid voor trapkast
en uitbouw
♦ 3 slaapkamers
♦ Badkamer met douche, extra
brede wastafel met 2 kranen,
2e toilet, wasmachine- en
drogeraansluiting

17 t/m 20, 30 t/m 33, 51 en 52
Parel Moerwijk biedt voor elk wat wils. Deze
5,70 meter brede tweelaagse eengezinswoning
is 96 m² groot. Woon je hier straks, dan heb je
drie slaapkamers, waarvan 2 mooi ruim. In de
badkamer is een douche, extra brede wastafel
met 2 kranen, 2e toilet, wasmachine- en
drogeraansluiting.
De keuken is lekker breed en datzelfde geldt
voor de woonkamer. Met gemak kun je hier die
zespersoons eettafel en loungebank kwijt. De
grote, staande ramen en de deur geven je vanuit
de woonkamer en keuken vrij zicht op de tuin.
Laat die zomer maar komen.

Zijpendalstraat

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Middachtenweg

P
P

P

P

P

P

P

P

52
51

Verwoldestraat

P
P

P
P

P
P

30

20

31

32

19

33

18

Zijpendalstraat

P
P

P
P

Hackforstraat

P
P

N

17

Ulenpasstraat
Ulenpasstraat
Ulenpasstraat

40

41

17 T/M 20, 30 T/M 33, 51 EN 52
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KENMERKEN

Aan elke straat van Parel Moerwijk liggen wel een
paar huizen van 5,10 meter breed en met 3 volledige
woonlagen. Er is geen schuin dak, waardoor je ook
de 2e verdieping optimaal kunt gebruiken.
De begane grond heeft dezelfde indeling als de
woning van 5,10 meter met 2 woonlagen.

8820

9540

Op de 1e verdieping zijn er 2 slaapkamers, waarvan
1 woningbreed. Hier kun je makkelijk een inloopkast
maken. Extra is de 2e verdieping. Hier vind je nog
eens 2 slaapkamers en een grote overloop met
aansluitpunt voor je wasmachine en droger. Op
de overloop zou je perfect nog prima een bureau
kunnen plaatsen om te studeren of te werken en dat
maakt dit huis heel geschikt voor een groot gezin.

3-LAAGS EENGEZINSWONING - BEGANE GROND

♦ Woonoppervlakte 128 m²
♦ Tuinen van 9,3 tot 15 meter diep op het
zuidwesten of noordoosten (voorzien van
berging en achterom)
♦ Tuingerichte woonkamer; mogelijkheid voor
trapkast en uitbouw
♦ 4 slaapkamers
♦ Badkamer met douche, extra brede wastafel
met 2 kranen en 2e toilet
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Wil je nog meer leefruimte? Dat kun je de woonkamer uit laten bouwen met 1,20 of 2,40 meter.
Alle ruimte voor die lekkere loungebank en grote eettafel. De tuinen zijn gelukkig diep genoeg,
waardoor je ook mét uitbouw nog voldoende ruimte overhoudt om van je tuin te genieten.
Als je bij de makelaar aan tafel zit, leggen we je precies uit hoe het werkt met het kiezen van deze optie.
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Dat is

FIJN WONEN
De eengezinswoningen van Parel Moerwijk zijn
volgens een beproefd ontwikkelproces tot stand
gekomen. We zetten de voordelen graag voor je
op een rij.
SNELLE BOUWTIJD

Door het slimme productieproces met bouwelementen kan je huis sneller gebouwd zijn. Al het
werk wordt in de fabriek gedaan: de ‘bouwstenen’
worden op de bouwlocatie in elkaar gezet.
GASLOOS EN ENERGIEZUINIG

De woningen zijn gasloos én energiezuinig, dankzij
de uitstekende isolatie en toegepaste technieken
zoals een lucht- en warmtepomp,meestal
zonnepanelen en een uitgebalanceerd
ventilatiesysteem met warmteterugwinning.
HOOG AFWERKINGSNIVEAU

De basisafwerking is hoog. Dat betekent dat
je huis wordt opgeleverd met complete badkamer
en vloerverwarming. De keuken kun je na de
oplevering van jouw huis laten installeren.
ENKELE EXTRA KEUZES

“SAMEN
BOUWEN WE
JOUW HUIS
NAAR JOUW
WENSEN”
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Deze woningen zijn in basis al heel compleet.
De beleving van het wonen wordt echter door
iedereen anders ervaren. Hier spelen wij graag
op in door jou de mogelijkheid te bieden een
aantal keuzes te maken, waarmee je je huis aanpast
naar jouw wensen. We hebben een lijst met vaste
opties waar je uit kunt kiezen. Denk hierbij aan
een uitbouw, trapkast of een extra slaapkamer.
Je kunt jouw huis zelf online met de woningconfigurator of met de makelaar samenstellen.
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Jouw droom

KEUKEN

“OPTIONEEL
JOUW EIGEN
DROOMKEUKEN”

JOUW DROOMKEUKEN REALISEREN

Heb je altijd gedroomd van een fijne, open keuken,
waar een gezellig etentje al begint met een wijntje in
de keuken? Is koken jouw passie en stel je hoge
eisen aan de apparatuur? In jouw nieuwe huis in
Parel Moerwijk heb je alle ruimte om jouw droomkeuken te realiseren. De praktische indeling van
de grote, open livings maakt bij de verschillende
woningen meerdere opstellingen mogelijk.
LAAT JE INSPIREREN DOOR DE NIEUWE TRENDS!

Een opvallende trend is het afstemmen van de
keukenfronten op de kasten in de woonkamer of zelfs
andersom. Zo ontstaat er in de living een prachtige,
harmonieuze sfeer. Dit kan uitgesproken modern
worden uitgevoerd in hoogglans laminaat, maar ook
heel warm en robuust in bijvoorbeeld geolied eiken.

Voor de één hoort koken er gewoon bij, voor de ander is het een ware passie.
Maar nergens kook je zo lekker als in jouw gloednieuwe droomkeuken.
Hoewel de woning standaard zonder keuken wordt opgeleverd, ontvangen we je graag
samen met je nieuwe buren in de keukenshowroom. Hier krijg je informatie over de
speciale projectaanbieding, het installatiewerk en kun je het assortiment bekijken.
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Een andere trend, die niet meer te stoppen is, is de
opkomst van de semiprofessionele apparatuur in de
keuken. Nederland telt steeds meer amateurkoks
die met hun kookambities ook steeds hogere eisen
stellen aan hun keukeninrichting. Er is dan ook een
steeds ruimer aanbod aan glimmende rvs fornuizen,
ovens en vrieskasten die een hoofdrol mogen spelen
in de keuken. En waarom niet? Als je samen zo kunt
genieten van lekker koken en lekker eten. . . dan kies je
daar toch lekker voor?
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Duurzaamheid

PAREL MOERWIJK
KLEURT GROEN

GOED VOOR DE NATUUR

BADKAMER
naar jouw smaak

De woningen in ParelMoerwijk worden met een complete badkamer opgeleverd. De
toiletten zijn vrijhangend en je krijgt een brede wastafel met twee kranen. De badkamer is
een gebruiksklare module die op de bouw in één keer in het huis worden geplaatst. In de
fabriek worden jouw keuzes dus al verwerkt.
WANDEN EN VLOEREN

Bijzonder aan de wanden is dat ze glad
en voegloos zijn. Dat scheelt enorm in de
schoonmaak en het blijft langer mooi. De
strakke wanden zijn in de basis wit.
Optioneel kun je één wand voorzien van
designfolie. Deze folie komt in de badkamer
achter de wastafel en in de toiletruimte
achter de fontein. Per woning kun je
één stijl folie kiezen. Ga je voor stijlvol
taupe, industrieel beton, sfeervol hout of
Scandinavische witte planken?
Op de vloeren komen tegels in de kleuren
midden/koel grijs, antraciet of koelzwart.
Aan jou de keuze.
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DOUCHE OF LIGBAD?

In de basis worden de woningen geleverd
met een douche. Maar misschien wil
je wel liever een ligbad. Dat kan bij de
3-laagse woningen. De badkuip krijgt
dan een ombouw van chique glazen
panelen. In de badkamer vind je ook het
2e toilet. Hierachter plaatsen we een
chique grijze glazen wand voor je. Bij de
2-laagse woningen is een wasmachine- en
drogeraansluiting gemaakt in de badkamer.
Bij deze woningen is een ligbad geen optie.
♦ Een complete en comfortabele
badkamer en toiletruimte
♦ Zeer functioneel en gebruiksvriendelijk
♦ Eenvoudig schoon te maken en te
onderhouden
♦ Standaard keuzemogelijkheden

Parel Moerwijk is duurzaam en klimaatadaptief. We hebben best bijzondere maatregelen getroffen om het milieu
en jouw energierekening te sparen. Verschil maken doen we niet alleen. Samen met ontwikkelaars, corporaties
en beleggers investeren we vol passie in toekomstbestendige en betaalbare leefomgevingen waar bewoners
onbezorgd kunnen wonen. Zo bouwen we daadkrachtig verder aan een leefklimaat waar mensen nu en in de
toekomst duurzaam kunnen leven zonder in te leveren. Dat is fijn voor iedereen.
DAT IS FIJN!

De woningen zijn gasloos. Koken doe je dus op
inductie of keramisch. De woningen hebben ieder
hun eigen lucht-water-warmtepomp. In huis zorgt de
warmtepomp voor jouw warm water en verwarming.
De eengezinswoningen hebben een uitstekende
isolatie. Heel comfortabel! Tocht heb je hier niet.
Om toch te zorgen voor een fris huis wordt er een
uitgebalanceerd ventilatiesysteem aangelegd waar het
warmteterugwinsysteem aan gekoppeld is.

DAT IS LEKKER THUISKOMEN

Bij het ontwerp Parel Moerwijk hebben wij bij de
inrichting van de openbare ruimte rekening gehouden
met het stimuleren van de biodiversiteit en het behoud
van kwaliteit. Zo richten we de ruimte rondom de
woningen tot aan de openbare ruimte groen in. Mooi
om naar te kijken, goed om regenwater vast te houden
en de omgeving waar je woont netjes te houden.

“GROEN DOEN
PAST BIJ
MOERWIJK”
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Een solide familiebedrijf
VAN WIJNEN
Parel Moerwijk wordt ontwikkeld en gebouwd
door Van Wijnen: een solide familiebedrijf met
zo’n 1.700 medewerkers. We hebben meer dan
110 jaar ervaring in het ontwikkelen, bouwen en
onderhouden van woningen. Dit doen we met
oog voor de toekomst. Zo creëren we woningen
en omgevingen die de tijd aankunnen.
Als betrokken vakliefhebbers kijken we
voorbij de techniek. We luisteren naar jouw
woonwensen en denken met je mee. Een ervaren
wooncoach helpt u stap voor stap bij het maken
van de juiste keuzes om jouw droomwoning te
realiseren.

STICHTING GARANTIEWONING

Kwaliteit staat bij ons centraal. Naast de persoonlijke begeleiding tijdens het aankopen
en het bouwen van jouw eengezinswoning is
dit terug te zien in het gebruik van duurzame
materialen en een zorgvuldige afwerking.
Om jou extra zekerheid te geven draagt Van
Wijnen het keurmerk van Stichting GarantieWoning. Zo weet je dat jouw eengezinswoning
en de bijbehorende garantieregeling voldoen
aan de vastgestelde criteria en reglementen
van Stichting GarantieWoning. Meer informatie
over deze SWK-garantie wordt verstrekt bij de
aankoop van jouw eengezinswoning.
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“SAMEN
BOUWEN WE
AAN RUIMTE
VOOR EEN
BETER LEVEN”
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Advies &

BEGELEIDING

WONINGCONFIGURATOR

Al voor de aankoop en tijdens de gesprekken met
de makelaar kun je alvast na gaan denken over de
inrichting en afwerking van je nieuwe woning. Hoe wil
je de verschillende ruimtes gaan gebruiken? En wat
is daar allemaal voor nodig? Wanneer je een nieuwbouwwoning koopt, moeten er veel beslissingen
genomen worden. Om je hierbij te helpen hebben we
bij Fijn Wonen de woningconfigurator ontwikkeld.
Hiermee kun je jouw eigen woning samenstellen in
3D. Zo zie je gelijk hoe je woning eruit komt te zien
met bijvoorbeeld een uitbouw van 1,20 of 2,40 meter.
Of welke afwerking voor de badkamer het beste bij
jou past. Deze mogelijkheden kun je dan ook direct
meenemen in je totale financiële plaatje in je gesprek
met de financieel adviseur.In het Fijn Woondossier
vind je de link naar de woningconfigurator.

VAN AANKOOP TOT OPLEVERING

INSPIRATIE OPDOEN IN DE VERKOOPUNIT VAN
PAREL MOERWIJK

ONZE
WOONCOACHES
DENKEN ONLINE
MET JOU MEE

Een nieuwbouwwoning kopen is best spannend. Er komt immers veel op je af. Je moet in korte tijd veel keuzes
maken en er moet van alles geregeld worden: contractueel, financieel en ondertussen ga je kiezen hoe je wilt
wonen. Bij Fijn Wonen sta je er niet alleen voor de makelaar en de wooncoach helpen je hierbij.
Je nieuwe woning bestaat alleen nog op papier en
toch moet je al belangrijke beslissingen nemen;
bijvoorbeeld over hoe je de keuken wilt opstellen, een
extra dakraam of een uitbouw. Dan is het fijn dat je
een vaste contactpersoon hebt om al je woonwensen
mee te bespreken. In het begin van het aankooptraject
is dat de makelaar. Ook na de aankoop heb je altijd
een vast aanspreekpunt voor alle vragen rond de
afwerking en oplevering van uw nieuwbouwwoning:
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de wooncoach. Zo sta je er na de aankoop van je
nieuwe huis er niet alleen voor.
De communicatie met je wooncoach verloopt via het
online klantportaal ‘Fijn Woondossier’. Download de
app Fijn Woondossier op je telefoon of tablet via de
App Store of Google Play.
Je ontvangt van je wooncoach een email waarmee je
jouw account kunt activeren.

Op de locatie zullen we een verkoopunit plaatsen waar
de makelaar je uitnodigt om langs te komen. Hier is
ook een standaard badkamer gebouwd en kun je
de keuzepakketten van het sanitair bekijken. Er is
keuze uit Pakket Comfort, Luxe of Excellent.
Standaard is deze woning al voorzien van het pakket
luxe met 2e toilet. Daarnaast is er nog de keuze uit
verschillende sfeerfolies: Rijke Eenvoud, Stijlvol,
Industrieel en Scandinavisch. Bekijk de brochure in
de contractstukken voor meer informatie over de
badkamer van Fijn Wonen.

SLUITINGSDATA

In de woningconfigurator kun je meerdere ontwerpen
opslaan. Heb je jouw definitieve keuze voor de
meerwerk- en minderwerkopties gemaakt? Dan maak
je de opties definitief door deze zelf in te dienen via
de woningconfigurator. Je ontvangt van de wooncoach
via het Fijn Woondossier de offerte voor de gekozen
meer- en minderwerkopties. Deze moet je goed
controleren. Als je akkoord hebt gegeven op de offerte,
wordt de definitieve opdrachtbevestiging digitaal ter
ondertekening aangeboden via ondertekenen.nl.
De sluitingsdata worden door Fijn Wonen vastgesteld
en zijn bedoeld om de door jou gekozen keuzeopties
tijdig bij de hoofdaannemer en bij de leveranciers te
kunnen verwerken. Van deze sluitingsdata kan niet
worden afgeweken. Opgaven van keuzeopties en
wijzigingen die ontvangen worden na het verstrijken
van een sluitingsdatum worden niet meer in
behandeling genomen.

INFORMATIEAVOND BIJ BRUYNZEEL

Hoewel de woning standaard zonder keuken wordt
opgeleverd, ontvangen we je samen met je nieuwe
buren in de keukenshowroom bij Bruynzeel. Hier krijg
je informatie over de speciale projectaanbieding, het
installatiewerk en kun je het assortiment bekijken. De
wooncoach geeft verder informatie over de planning,
het proces en andere meerwerkkeuzes.
Standaard worden de woningen dus zonder keuken
en apparatuur geleverd, zoals beschreven in de
Technische Omschrijving. Als je een keuken koopt
via onze projectleverancier wordt deze tijdens de
bouw ingemeten en na oplevering geplaatst. In een
persoonlijk gesprek met de keukenleverancier kun je
jouw wensen kenbaar maken. De keuken wordt te allen
tijde geplaatst binnen veertien dagen na oplevering.

DE DIGITALE KOPERSPORTAAL
GEEFT ALLE INFORMATIE OVER
JOUW NIEUWBOUWHUIS
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Aandachtspunten
GOED OM
TE WETEN
Wat komt er allemaal kijken bij het kopen van een huis? Je vraagt het je wellicht af en wij geven graag duidelijkheid. Op die manier wordt deze belangrijke stap in jouw leven vooral een heel leuke stap! De belangrijke
aandachtspunten zetten we hier voor je op een rij. Heb je toch nog vragen? Geen probleem. Bel de makelaar, die
helpt je graag verder.
KOOP-EN AANNEMINGSOVEREENKOMST

De koop- en aannemingsovereenkomst bestaat uit
twee delen die onlosmakelijk aan elkaar zijn verbonden. Voor de aankoop van de grond sluit je een
koopovereenkomst met Van Wijnen Projectontwikkeling West B.V. Voor de bouw van het huis sluit
je een aannemingsovereenkomst met Van Wijnen
Stolwijk B.V.
De ondertekening van de koop- en aannemingsovereenkomst verloopt digitaal. De verkooptekeningen en technische omschrijvingen ontvang
je als contractstuk, deze zijn onderdeel van de koopen aannemingsovereenkomst. Wanneer jij en Van
Wijnen de overeenkomsten hebben ondertekend,
ontvangt iedereen een volledig getekend exemplaar.
Ook gaat er een digitaal exemplaar naar de projectnotaris die de notariële akte van levering maakt.
Verder wordt na het tekenen van de overeenkomst
het waarborgcertificaat van Stichting Waarborgfonds
Koopwoningen (SWK) aangevraagd. Daarover
vertellen we verderop meer.
Met het tekenen van de koop- en aannemingsovereenkomst gaan we beide een verplichting aan.
Van Wijnen levert de grond en is verantwoordelijk
voor de bouw van jouw huis. Jij betaalt de grond- en
de bouwkosten.
Deze verplichting kan alleen vervallen als de
opschortende voorwaarden uit de koop- en
aannemingsovereenkomst van toepassing worden.
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BEDENKTIJD

De dag, nadat je het exemplaar van de compleet
ondertekende overeenkomst hebt ontvangen, gaat
er één week bedenktijd in. Als je wilt, kun je in
deze periode zonder opgaaf van reden - en zonder
consequenties - de overeenkomst ontbinden.
OPSCHORTENDE VOORWAARDEN

In de koop- en aannemingsovereenkomst staan een
aantal opschortende voorwaarden. Als we aan de
opschortende voorwaarde hebben voldaan laten
wij dit aan je weten en is de koop- en aannemingsovereenkomst bindend. Wanneer de voorwaarden
na 9 maanden (nog) niet vervuld zijn stellen we een
nieuwe opschortingsdatum vast.
GRONDRENTE EN BOUWRENTE

De grondrente heeft betrekking op het bedrag dat je
betaalt voor de grond van de woning. De prijs van
de door jouw gekochte nieuwbouwwoning wordt
gebaseerd op de datum zoals aangegeven op de
prijslijst. Op het moment dat je eigenaar wordt van
de grond (bij de notariële overdracht, als je de
leveringsakte ondertekent), betaal je rente vanaf de
datum die genoemd staat op de prijslijst. Dit heet
grondrente of grondkostenrente. Bij de aanneemsom
(het bedrag wat je betaalt voor de woning zelf) werkt
dit ongeveer hetzelfde. Als Van Wijnen Stolwijk is
gestart met de bouw, voordat je het koopcontract
tekent, betaal je rente over de termijnen die inmiddels gepasseerd zijn. Dit zijn zo geheten vervallen
termijnen. Een benaming hiervoor is bouwrente. Is de
bouw nog niet begonnen op het moment van koop,
dan betaal je deze rente niet.

EIGENDOMSOVERDRACHT

Je wordt eigenaar na de eigendomsoverdracht. Dat
gebeurt bij de projectnotaris op het moment dat:
♦ de opschortende voorwaarden zijn vervuld;
♦ je een goedkeuring hebt van jouw hypotheekverstrekker op de aangevraagde financiering
♦ je het SWK certificaat hebt ontvangen
In de Akte van levering wordt de grond en de opstallen (het huis) aan jou overgedragen. Vooraf maakt
de notaris een (concept)nota van afrekening. Deze
krijg je toegestuurd. Op de nota staat welk bedrag
op de datum van levering betaald moet zijn. Het is
gebruikelijk dat je op de leverdatum ook gelijk jouw
hypotheekakte tekent. De kosten voor de Akte van
levering zijn voor ons, de kosten voor het tekenen
van de hypotheekakte zijn voor jou.
SERVICE EN SWK GARANTIE

Van Wijnen hanteert hoge standaardnormen. Daarom
zijn wij aangesloten bij Stichting Waarborgfonds
Koopwoningen (SWK). Dat kan niet zomaar. Dit
instituut hanteert strenge selectienormen. Ze letten
op vakbekwaamheid, deskundigheid, technische
kwaliteit van de uitvoerders, kredietwaardigheid en
nog veel meer. Elk bouwplan dat we voor garantie bij
SWK aanmelden wordt gecheckt op de technische
eisen van SWK. Verder kijken ze of de omvang van
het project passend is met de financiële en technische capaciteiten van de bouwer.
Pas als aan alle eisen wordt voldaan, mag de woning
onder SWK-garantie worden verkocht en ontvang je
na het tekenen van de overeenkomst het waarborgcertificaat. SWK maakt zich sterk voor jouw belangen. Wij vinden het heel prettig jou op deze manier
dat extra stukje zekerheid te bieden. Dankzij de
SWK heb je de garantie dat de woning altijd wordt
afgebouwd. Verder heeft SWK een belangrijke taak
als het gaat om de garantie op de woning.

Wij verstrekken deze garantie en zijn jouw aanspreekpunt. SWK zorgt ervoor dat we alle beloofde
garanties ook daadwerkelijk nakomen. Je weet
dus zeker dat jouw woning aan de strenge SWKkwaliteitsnormen voldoet. In het boekje ‘SWK
Garantie- en waarborgregeling 2014’ staat meer
informatie. Ook over de garantietermijnen en de
onderdelen die van garantie zijn uitgesloten.
NOG EVEN OP EEN RIJ. WAT BETEKENT DE SWK
GARANTIE VOOR JOU?

♦ Met de aanmelding van het bouwplan en de
afgifte van het SWK-waarborgcertificaat zijn wij
verplicht om 6 jaar garantie op de kwaliteit van
de woning te geven. Op sommige onderdelen
is dit korter. Voor het schilderwerk wordt bijvoorbeeld 1 jaar garantie gegeven.
♦ De tekst van de koop- en aannemingsovereenkomst is volgens het model van de SWK
opgesteld. Je hebt dus altijd een veilig contract.
♦ De verkoopdocumentatie is samengesteld
volgens de richtlijnen van de SWK en vind je
terug op de website van het project. Ook
worden deze stukken ter inzage gedeponeerd
bij de notaris.
♦ Je blijft nooit met een half afgebouwde woning
zitten als er tijdens de bouw iets mis gaat met
de bouwer. SWK bemiddelt en zorgt ervoor dat
jouw woning door een ander wordt afgebouwd.
Eventuele schade wordt tot een bepaald
maximum door de SWK gedragen.
♦ Bij geschillen over de kwaliteit van de woning,
kan de SWK uitspraak doen. Deze uitspraak is
bindend is voor jou én de bouwer.

Wij wensen je als toekomstige bewoners van Parel
Moerwijk veel woongenot in jouw nieuwe (t)huis en
nieuwe woonomgeving!
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Vraag het aan de
MAKELAAR

CORRINE
JUFFERMANS

PARELMOERWIJK IS EEN ONTWIKKELING VAN:

Van Wijnen Projectontwikkeling West B.V.
Calandstraat 4
3316 EA Dordrecht
www.vanwijnen.nl

IN OPDRACHT VAN:

ESTHER
OLSTHOORN
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OLSTHOORNMAKELAARS

Santiagosingel 1
2548 HN ’s-Gravenhage
070 308 4656

Disclaimer: deze brochure is met de grootste zorg samengesteld. Echter
kunnen aan de brochure, tekeningen, maatvoeringen, impressies e.d. geen
rechten worden ontleend.
Verkoopdocumentatie: Nuvastgoed
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WWW.PARELMOERWIJK.NL

