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PAREL MOERWIJK
WORDT BIJZONDER!
Met de bouw van 269 duurzame woningen in het ruim en groene 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 gelijk karakter en voegt de nieuwbouw zich mooi in de bestaande wijk.
GROEN WONEN

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.

De appartementen in het gebouw aan de groene
singel op de hoek van de Ulenpasstraat en de
Middachtenweg waren in recordtijd verkocht.
Met plezier brengen we de volgende appartementen
in verkoop. In deze brochure lees je alles over de
29 mooie appartementen in het gebouw op de hoek
van de Ulenpasstraat en de de Zijpendalstraat en de
omgeving. Ook komt de architect aan het woord en
maak je kennis met Van Wijnen.

MAKELAAR

5

MARTIJN BUS
PROJECTONTWIKKELAAR

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. Er zijn 11 typen
appartementen en 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. Zeker
omdat we koop- en huurwoningen realiseren.”
“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
heen lopen 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
voor deur, de gezamenlijke fietsenberging en
mooie verlichting aan de gevel. Daarbij hebben we appartementen op de begane grond
gemaakt en balkons in de kopgevel om te
zorgen voor meer levendigheid op straat.”
We wensen iedereen veel woonplezier in
Parel Moerwijk!

YVETTE POELL VAN DEN HEUVEL
VERKOOPMANAGER
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“HIER KUN JE EEN RUIM
APPARTEMENT KOPEN,
ZONDER DE HAAGSE
HOOFDPRIJS TE BETALEN”
7

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. Tussen de appartementengebouwen 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 als het in de jaren ‘60 en ‘70
wonen was in Moerwijk, zo fijn is het straks weer.
Investeer jij in je toekomst en koop je een appartement in Parel Moerwijk?

“LEKKER GROEN
EN ALLES DICHTBIJ”
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“ZO GROEN KUN
JE HIER WONEN”
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Welkom in
PAREL MOERWIJK
DAAR BEN JE ZO!

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 appartementen lees je alles in deze brochure.
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VOGELVLUCHT

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 KAN NIET WACHTEN
OM HET RESULTAAT TE
BEWONDEREN EN TE
ZIEN HOE BEWONERS
HIER HUN THUIS
HEBBEN GEVONDEN”

Parel Moerwijk is ontworpen door twee architecten. Venster Architekten bedacht hoe de eengezinswoningen eruit moesten zien en de appartementengebouwen zijn ontworpen door A3 Architecten.
Maxime van A3 Architecten vertelt enthousiast over de bijzondere architectonische elementen die
Parel Moerwijk gaan verrijken.
“Van Wijnen vroeg ons in een heel vroeg
stadium onderzoek te doen naar de
architectuur in de wijk. Daar zagen we dat
Dudok van grote invloed is geweest. Bij het
ontwerp van de appartementengebouwen
hebben we de oude systematiek en elementen van Dudok op een eigentijdse
manier geïnterpreteerd en in een modern
jasje gestoken.”

MAXIME
A3 ARCHITECTEN
OPEN EN MOOI

Maxime vertelt dat de appartementengebouwen iets van elkaar
verspringen, waardoor de kopgevels goed zichtbaar zijn vanaf de
Middachtenweg. “Voor ons een uitgelezen kans om Parel Moerwijk
een aantrekkelijk gezicht te geven met zichtbare Dudokelementen.
In de kopgevel hebben we de liftschacht met verbijzonderd
metselwerk en een doorgetrokken glaspartij gemaakt. Daarbij
zitten de buitenruimten van de hoekappartementen aan deze kant
én hebben we met ronde lampen een knipoog gemaakt naar de
ronde ramen die zo typisch zijn voor Dudok. Alles bij elkaar zorgt
dit voor een levendig gevelbeeld.”

TYPISCH DUDOK

Typisch voor Dudok is de duidelijke
driedeling in het gebouw. Een begane
grond (ook wel de plint genoemd), het
middendeel en de bekroning.

DAT VOELT VEILIG

“Door de kopgevel mooi, open en goed verlicht te maken en
appartementen in de plint te realiseren, voel je je als voorbijganger
en bewoner prettig in de buurt. Levendigheid naar de straat!
Leuk detail is dat functionele en esthetische kwaliteiten elkaar
versterken. Door de fietsenbergingen inpandig en dubbellaags te
hebben opgelost, is de begane grond hoger dan gemiddeld en dat
zorgt voor een statig binnenkomen in de entree.”

Maxime: “Deze klassieke gevelopbouw
zie je straks terug in de appartementengebouwen. Verder brengen we met witte
kaders rondom de buitenruimten de
typerende Dudok ritmiek en groepering
van gevelonderdelen terug. Een ander leuk
detail is de witte steen onder de dakrand.
Deze benadrukt de bekroning van het
gebouw én knipoogt naar de gootklossen,
die veel oorspronkelijke Dudokwoningen
hebben.”

ONTWORPEN ALS GEHEEL

Hoewel er twee architecten aan het werk zijn geweest, straalt Parel
Moerwijk eenheid uit. “Door het gebruik van dezelfde elementen
en kleurstelling zoals dezelfde steen en dezelfde witte kozijnen
met blauwe draaiende delen hebben we de verbinding gemaakt én
opnieuw verwezen naar de Dudokstijl, waarbij deze steenkleur vaak
wordt toegepast.”

EXTERIEURIMPRESSIE
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VOGELVLUCHT
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APPARTEMENTEN
Parel Moerwijk is een complete nieuwbouwontwikkeling aan de Ulenpasstraat. Van Wijnen realiseert
143 koopwoningen. Dit betreft 56 eengezinswoningen en 87 appartementen. Over de appartementen in
fase 3B lees je alles in deze brochure.

Zi

De 87 appartementen komen aan de groene
singel langs de Ulenpasstraat. Op dit rustige
wandelpad rijden of parkeren geen auto’s, dus
geniet je op je balkon in alle rust van vrij zicht en
het zonnetje. In de directe omgeving is voldoende
parkeergelegenheid. De (deels inpandige) balkons
en terrassen liggen grotendeels op het zuiden.
Alleen de appartementen op de kop van de
gebouwen hebben een balkon op het westen.
Doordat de appartementengebouwen iets
van elkaar verspringen, heb je ook vanuit deze
appartementen mooi vrij zicht en veel privacy.
Parkeren doe je in het openbaar gebied.
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De 87 appartementen zijn verdeeld over 3
gebouwen met 5 woonlagen. In deze fase verkopen
we de appartementen met woonoppervlaktes van
65 m² tot 99 m² in het gebouw op de hoek van de
singel en de Zijpendalstraat. Uiteraard is er een
lift aanwezig. Ook op de begane grond komen er
appartementen met terras. Deze appartementen
liggen iets opgetild ten opzichte van de straat,
zodat je vrijer uitkijkt en privacy hebt in je
appartement.
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De entree van de gebouwen zijn gericht op
de Ulenpasstraat, maar toegankelijk via de
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dwarsstraten en datzelfde geldt voor de toegang
naar de gezamenlijke fietsenberging. Er is zelfs
een gemeenschappelijke scootmobielberging
aanwezig naast de entree. Deze is vanaf de
achterzijde bereikbaar. Elk gebouw heeft een
eigen scootmobiel- en fietsenberging, zodat er
voldoende plaats is voor iedereen.
6 APPARTEMENT TYPES

Je hebt de keuze uit:
♦ een 2-kamerappartement van 65 m² op de
begane grond met terras
♦ een 3-kamer tussenappartement van 80 m²
op de begane grond met terras
♦ een 3-kamer L-hoekappartement van 93 m²
op de begane grond met terras
♦ een 3-kamer tussenappartement van 75 m²
op de 1e t/m 4e verdieping met balkon
♦ een 3-kamer L-hoekappartement van 87 m²
op de 1e t/m 4e verdieping met balkon
♦ en 3-kamer XL-hoekappartement van 99 m²
op de 1e t/m 4e verdieping met balkon op de
kopgevel
Verderop in de brochure tonen we je de plattegronden en omschrijven we de appartementen.

P
P
P

BLOK W3

sstr

aat

LEGENDA

old
rw
Ve

npa
Ule

es
a
tra

M

t

eg
nw
te
ch
da
id

N
Ha
rst

fo
ck

at
stra
pas
n
e
Ul

t
r aa

M
e
nw
te
ch
da
id

20

Koopappartementen Fase 1 (uitverkocht)
Eengezinswoningen Fase 2 (uitverkocht)
Koopappartementen Fase 3A
Koopappartementen Fase 3B
Huurappartementen
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HOEKAPPARTEMENT L
BEGANE GROND
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Op de begane grond, naast de fietsenberging,
komt dit mooie 2-kamerappartement met
terras op het zuiden. Het appartement ligt iets
opgetild van de straat, waardoor je vrijer uitkijkt. Daarbij kunnen voorbijgangers minder
makkelijk naar binnen kijken. Zit je hier straks
te genieten van het zonnetje, terwijl je mensen
thuis ziet komen en kinderen ziet spelen rond
de singel?

♦
♦
♦
♦
♦

tussenappartement van 65 m² groot
gelegen op de begane grond
1 slaapkamer
terras op het zuiden aan de singelkant
inpandige berging met wasmachine- en
drogeraansluiting
oplevering badkamer en toilet met mooi
sanitair, tegelwerk en kranen
inclusief complete keuken
gezamenlijke fietsenberging op
de begane grond
gasloos en energiezuinig
parkeren in het openbaar gebied

SCHAAL 1:50

0

1

2

Het appartement heeft 1 slaapkamer en een
royale badkamer. Verder heb je een lekkere
woonkamer met open keuken. Door de grote
ramen is het heerlijk licht in huis en lijkt de
ruimte groter. De inpandige berging is ideaal
voor je wasmachine en droger.

KENMERKEN

♦
♦
♦
♦
♦

2-KAMERAPPARTEMENT - BEGANE GROND / BOUWNUMMER 57

TYPE AB-I
BOUWNUMMER
57

M

BEGANE GROND

3

2-KAMER
Appartement
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INTERIEURIMPRESSIE
TUSSEN- EN HOEKAPPARTEMENT
BEGANE GROND
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TYPE AB
BOUWNUMMERS
58 t/m 60
In Parel Moerwijk komen superfijne tussenappartementen met 2 slaapkamers. Het tussenappartement op de begane grond is 80 m² groot.
De appartementen hebben een terras op het
zuiden. Altijd kijk je mooi uit op de groene singel.

♦
♦
♦
♦
♦

tussenappartement begane grond 80 m²
gelegen op begane grond
2 slaapkamers
terras op het zuiden met uitzicht op de singel
inpandige berging met wasmachine- en
drogeraansluiting
oplevering badkamer en apart toilet met
mooi sanitair, tegelwerk en kranen
inclusief complete keuken
gezamenlijke fietsenberging op
de begane grond
gasloos en energiezuinig
parkeren in het openbaar gebied

SCHAAL 1:50

0

1

2

3

De indeling van de appartementen is identiek.
Je komt binnen in een hal die toegang geeft tot
alle kamers, de berging, het toilet en de badkamer
met douche en wastafel. In de berging kun je de
wasmachine en droger kwijt. De woonkamer heeft
een open keuken. Deze ruimte is heerlijk licht
door de grote raampartij bij het terras en het extra
raam ernaast.

KENMERKEN

♦
♦
♦
♦
♦

TUSSENAPPARTEMENT - BEGANE GROND / BOUWNUMMER 58 T/M 60

BEGANE GROND

M

TUSSEN
Appartement
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“WAT IS HET HIER
LEKKER RUIM EN
GROEN”

30

31

Alles gelijkvloers en niet op de verdieping
wonen? Dan is dit appartement op de begane
grond wat voor jou! Het appartement is 8,15 m
breed in tegenstelling tot het 6,95 m brede
tussenappartement. Het terras ligt iets verhoogd
ten opzichte van het wandelpad, hierdoor kijk je
vrij uit en ervaar je meer privacy. In de zijgevel
heb je openslaande deuren naar een Frans balkon.
Hier schijnt het ochtendlicht fijn binnen.

♦
♦
♦
♦
♦
♦

hoekappartement 93 m²
gelegen op de begane grond
2 slaapkamers
terras op het zuiden aan de singelkant
openslaande deuren met Frans balkon aan
de oostkant
inpandige berging met wasmachine- en
drogeraansluiting
oplevering badkamer en toilet met mooi
sanitair, tegelwerk en kranen
inclusief complete keuken
gezamenlijke fietsenberging op
de begane grond
gasloos en energiezuinig
parkeren in het openbaar gebied

SCHAAL 1:50

0

1

2

Dit appartement heeft een zeer riante woonkamer
met open keuken en 2 slaapkamers. Handig ook
die inpandige berging waar je je wasmachine en
droger kwijt kunt. De badkamer heeft een douche
en wastafel. Het toilet zit apart.

KENMERKEN

♦
♦
♦
♦
♦

HOEKAPPARTEMENT - BEGANE GROND / BOUWNUMMER 61

TYPE AB-H
BOUWNUMMER
61

M

BEGANE GROND

3

HOEK
Appartement
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INTERIEURIMPRESSIE
TUSSEN- EN HOEKAPPARTEMENT
BEGANE GROND
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TYPE AV
BOUWNUMMERS
63 t/m 66, 69 t/m 72, 75 t/m 78 en 81 t/m 84
De tussenappartementen op de verdiepingen
hebben 2 slaapkamers en een
woonoppervlakte van 75 m². De
appartementen hebben een inpandig balkon,
waar je supermooi uitkijkt op de groene singel.

♦
♦
♦
♦
♦
♦

tussenappartement verdiepingen 75 m²
gelegen op 1e t/m de 4e verdieping
2 slaapkamers
inpandig balkon op het zuiden met uitzicht
op de singel
inpandige berging met wasmachine- en
drogeraansluiting
oplevering badkamer en apart toilet met
mooi sanitair, tegelwerk en kranen
inclusief complete keuken
gezamenlijke fietsenberging op
de begane grond
gasloos en energiezuinig
parkeren in het openbaar gebied

SCHAAL 1:50

0

1

2

3

Je komt binnen in een hal die toegang geeft
tot alle kamers, de berging, het toilet en de
badkamer met douche en wastafel. In de
berging kun je de wasmachine en droger kwijt.
De woonkamer heeft een open keuken.
Deze ruimte is heerlijk licht door de grote
raampartij bij het balkon/terras en het extra
raam ernaast.

KENMERKEN

♦
♦
♦
♦

TUSSENAPPARTEMENT - VERDIEPING / BOUWNUMMERS 63 T/M 66, 69 T/M 72, 75 T/M 78 EN 81 T/M 84

VERDIEPINGEN

M

TUSSEN
Appartement

36
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EXTERIEURIMPRESSIE
ZIJPENDALSTRAAT

38

39

Als je voor het gebouw staat aan de singelkant,
zit dit appartement op de rechterhoek. Dit is het
grootste hoekappartement met balkon op het
zuiden. Het appartement is 8,15 m breed en
daarmee ruim een meter breder dan de tussenappartementen. Aan de kant van de groene
singel heb je een raam en een deur naar het
balkon. Hiervandaan kijk je vrij uit op het groen
en water voor de deur.

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

hoekappartement 87 m²
gelegen op 1e t/m de 4e verdieping
2 slaapkamers
inpandig balkon op het zuiden aan
de singelkant
openslaande deuren met Frans balkon aan
de oostkant
inpandige berging met wasmachine- en
drogeraansluiting
oplevering badkamer en toilet met mooi
sanitair, tegelwerk en kranen
inclusief complete keuken
gezamenlijke fietsenberging op
de begane grond
gasloos en energiezuinig
parkeren in het openbaar gebied

SCHAAL 1:50

0

1

2

De hal biedt toegang tot de inpandige berging,
de badkamer met douche en wastafel, het aparte
toilet, de 2 slaapkamers en de woonkamer.
Eenmaal in de woonkamer van 8,15 m breed– met
open keuken – is het puur genieten van al het
licht dat binnen schijnt. En heb je al gezien dat
dit appartement openslaande deuren - met Frans
balkon - in de oostgevel heeft?

KENMERKEN

♦
♦
♦
♦

HOEKAPPARTEMENT - 1E T/M 4E VERDIEPING / BOUWNUMMERS 67, 73, 79 EN 85

TYPE AV-H
BOUWNUMMERS
67, 73, 79 en 85

M

VERDIEPINGEN

3

HOEK
Appartement
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INTERIEURIMPRESSIE
HOEKAPPARTEMENT
VERDIEPINGEN
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EXTERIEURIMPRESSIE
ULENPASSTRAAT
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Zoek je een lekker ruim appartement met balkon
waar je tot in de late uurtjes van de zon kunt
genieten? Bekijk hoekappartement XL. Je vindt
het appartement op de 1e t/m de 4e verdieping.

♦
♦
♦
♦
♦
♦

hoekappartement van 99 m²
gelegen op de 1e t/m de 4e verdieping
2 slaapkamers
balkon op het westen (op de kopgevel)
openslaande deuren met Frans balkon aan
de zuidzijde/singelkant
inpandige berging met wasmachine- en
drogeraansluiting
oplevering badkamer en apart toilet met
mooi sanitair, tegelwerk en kranen
inclusief complete keuken
gezamenlijke fietsenberging op
de begane grond
gasloos en energiezuinig
parkeren in het openbaar gebied

SCHAAL 1:50

0

1

2

Stap het trappenhuis uit en sta direct bij je eigen
appartement voor de deur. De hal biedt toegang
tot de inpandige berging, de badkamer met douche
en wastafel, het aparte toilet, de 2 slaapkamers en
de woonkamer. Eenmaal in de woonkamer – met
open keuken – is het puur genieten van al het licht
dat binnen schijnt. Aan de kant van de groene
singel heb je een raam en openslaande deuren naar
een Frans balkon. Zet ze lekker open en voel de
zomer tot in je appartement. Het balkon zit in de
kopgevel van het gebouw en biedt je een beschutte
plek om te zitten en te genieten van de avondzon.
Hiervandaan kijk je vrij uit op de Verwoldestraat.

KENMERKEN

♦
♦
♦
♦
♦

HOEKAPPARTEMENT XL - 1E T/M 4E VERDIEPING / BOUWNUMMERS 62, 68, 74 EN 80

TYPE B
BOUWNUMMERS
62, 68, 74 en 80

M

VERDIEPINGEN

3

XL
HOEK
Appartement
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INTERIEURIMPRESSIE
HOEKAPPARTEMENT XL

48

49

“EINDELIJK JE
EIGEN DROOMKEUKEN”

Jouw droom

KEUKEN
JOUW DROOMKEUKEN REALISEREN

Liever een design of semiprofessionele keuken?
Je staat natuurlijk volledig vrij om meer uit te geven
aan bijvoorbeeld een design of semiprofessionele
keuken bij onze projectleverancier Bruynzeel of de
keukenwinkel die je zelf kiest. Houd je er dan wel
rekening mee dat de keuken geplaatst wordt na oplevering van het appartement?
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 appartement in Parel Moerwijk heb je alle ruimte om jouw
droomkeuken te realiseren. De praktische indeling
van de grote, open livings maakt bij de verschillende
appartementen 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 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.
Een van de leukste dingen van verhuizen naar een
nieuwbouwwoning: je mag jouw droomkeuken
helemaal zelf uitzoeken! De keuken plaatsen we voor
je na oplevering van het nieuwbouwappartement.
Bij de v.o.n.-prijs is een fraaie keuken inbegrepen.
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De keuken die wij hebben uitgezocht is een mooie,
degelijke kwaliteitskeuken met tijdloze kasten en
moderne apparatuur. Je kunt de keuken upgraden en/
of aanpassen en eventuele meerwerkkosten gewoon
meefinancieren in je hypotheek!

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?

KEUKENSHOWROOM

Bruynzeel Keukens Den Haag
Hogewal 16
2514 HA Den Haag
T 070 200 81 39
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Duurzaamheid

PAREL MOERWIJK
GOED VOOR DE NATUUR

KLEURT GROEN

Parel Moerwijk is duurzaam en klimaat adaptief. 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.

BADKAMER
die bij jou past
Lekker ontspannen na een lange dag of fris ontwaken? In de badkamer van Parel Moerwijk is
het elke dag weer genieten.
De appartementen worden uitgevoerd met
modern sanitair van Villeroy & Boch, type
Architectura. Het sanitair in de toiletruimte
bestaat uit een witte vrij hangende closetcombinatie en een fontein. Het sanitair in
de badkamer bestaat uit een witte wastafel,
spiegel, betegelde inloopdouche met mengkraan en glazen douchescherm.
In de badkamers komen standaard Mosa
Residential wand- en vloertegels. Dit zijn
kwalitatief hoogwaardige tegels, modern
en tijdloos. Je hebt de keuze uit allerlei
kleuren. Gegarandeerd jarenlang mooi!
Uiteraard zijn ook persoonlijke wensen en
ideeën bespreekbaar. Het casco opleveren
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van de badkamer of het toilet is niet mogelijk, daarom bieden we u de mogelijkheid
om via onze leveranciers te kiezen voor
diverse andere mogelijkheden. Zo is een
ligbad in sommige appartementen ook
mogelijk. Houd er wel rekening mee dat dan
ook een aanpassing aan de boiler van de
warmtepomp nodig is. Daarbij is het prettig
dat de badkamer en het toilet worden afgewerkt voor de oplevering.
Het grote voordeel van het kopen van een
nieuwbouwappartement is dat alles nieuw
is in je woning en er dus geen ‘erfenis’ is
van vorige bewoners. In de technische omschrijving van je woning staat wat je mag
verwachten.

DAT IS FIJN!

De woningen zijn gasloos. Koken doe je dus op inductie
of keramisch. De woningen hebben ieder hun eigen
water-water warmtepomp die de warmte en koude
onttrekt aan de bodem. In huis zorgt de warmtepomp
voor jouw warm water en verwarming. De warmte
opwekkinginstallatie huur je, waardoor je geen zorgen
hebt om het onderhoud en het verhelpen van storingen.
Met de vloerverwarming kun je trouwens je appartement
een aantal graden laten afkoelen. Heel comfortabel! Dat
comfort wordt nog groter door de uitstekende isolatie.
Tocht heb je hier niet. Om toch te zorgen voor een fris
huis wordt er een uitgebalanceerd ventilatiesysteem
aangelegd met warmteterugwinning.

ZONNEPANELEN

Op het dak van de appartementen liggen standaard
zonnepanelen, waarvan er minimaal één paneel per
appartement gekoppeld is aan de huisinstallatie.
De overige panelen zijn gekoppeld aan de installatie van
de algemene ruimten.
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 uw woonwensen
en denken met u mee. Een ervaren wooncoach
helpt u stap voor stap bij het maken van de juiste
keuzes om uw droomwoning te realiseren.

STICHTING GARANTIEWONING

Kwaliteit staat bij ons centraal. Naast de persoonlijke begeleiding tijdens het aankopen en
bouwen van uw appartement is dit terug te zien
in het gebruik van duurzame materialen en een
zorgvuldige afwerking.
Om u extra zekerheid te geven draagt Van
Wijnen het keurmerk van Stichting GarantieWoning. Zo weet u dat uw appartement 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 uw appartement.

54

“SAMEN
BOUWEN WE
AAN RUIMTE
VOOR EEN
BETER LEVEN”
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Advies &

BEGELEIDING

WELKE WOONWENSEN EN IDEEËN HEB JE?

Bij een nieuw huis is alles nieuw. Het grote voordeel
als je een nieuwbouwappartement koopt! De badkamer, het toilet en de keuken richten we in de basis
voor je in. Bespreek met ons hoe je wilt wonen en wij
vertalen je wensen in de indeling van je appartement.
Wil je bijvoorbeeld een inloopkast? En welke deuren
en welk deurbeslag kies je? De wooncoach bespreekt
dit allemaal met jou. Ook jouw wensen voor een
tweede tv-aansluiting, extra stopcontacten en wensen
over de verlichting. Alle mogelijkheden zijn opgenomen in de woonwensenlijst. Dit soort details lijken
nu misschien onbelangrijk, maar niemand wil toch
verlengsnoeren in een prachtige, splinternieuwe
woning?

VAN AANKOOP TOT OPLEVERING

“VAN WENSENLIJSTJE NAAR
DROOMWONING”

HOE BEREIDEN WIJ JE VOOR OP AL DEZE KEUZES?

ONZE
WOONCOACHES
DENKEN MET
JOU MEE

Een nieuw appartement 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 uit woonwensen. Bij Van Wijnen sta je
er niet alleen voor. Vanaf het moment van aankoop
tot de oplevering kun je rekenen op persoonlijke
begeleiding. Onze wooncoaches denken met je mee
en geven je graag advies.
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WAAROM EEN WOONCOACH?

Als je hebt besloten een nieuw appartement te kopen,
moet je in korte tijd veel keuzes maken. Van welke
woonwensen wil je gebruikmaken en wat heb je in
gedachten voor sanitair en de keuken? De wooncoach
zorgt ervoor dat je precies weet wat je kunt kiezen
en wanneer je in actie moet komen. Verder mag je
rekenen op professioneel advies. Onze wooncoaches
hebben veel ervaring en weten precies hoe ze je
moeten begeleiden tot de realisatie van jouw droomwoning.

Om te beginnen ontvang je van ons een ideeënboekje
met uitdrukmeubels. Heel handig! Hiermee krijg je een
goed gevoel bij de ruimte en mogelijkheden.
Met het ideeënboekje maak je een eerste stap om jouw
woonwensen helder te krijgen. Wanneer je bij ons op
gesprek komt, nemen wij al jouw woonwensen door.
Wij denken mee en adviseren. Vaak kunnen wij tijdens
het gesprek al laten weten of jouw wensen uitvoerbaar
zijn. Zo creëren we samen een huis dat helemaal past
bij jouw wensen!
JE EIGEN KOPERSPORTAAL

Ervaring leert dat klantinformatie een belangrijk
onderdeel is na de aankoop van een nieuwbouwhuis.
Hiervoor maakt Van Wijnen gebruik van een digitaal
kopersportaal. Via dit platform kun je je nieuwbouwhuis van A-Z goed volgen.
Met het digitale en interactieve kopersportaal word
je geïnformeerd over alle gebeurtenissen rondom
je nieuwe woning. Hier vind je alle belangrijke
documenten zoals offertes, opdrachtbevestigingen en
informatie over de stand van de bouw. De wooncoach
is ook actief op dit digitale platform waardoor alle
informatie optimaal op elkaar is afgestemd. We zijn
vanaf aankoop tot de oplevering jouw vaste aanspreekpunt. Je kunt bij ons terecht met al jouw vragen. Een
berichtje op ons kopersportaal en wij zorgen voor een
antwoord. Met het kopersportaal heb je alle
belangrijke informatie altijd bij de hand!

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 gronden 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, zogeheten 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 hebt het SWK certificaat 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 tech-nische 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

PAREL MOERWIJK IS EEN ONTWIKKELING VAN:

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

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

