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Toekomstwaardig wonen op historische grond

11 Stadswoningen en eengezinswoningen in Hart van Zuid
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Van historisch
fabrieksterrein tot
eigentijdse woonwijk

De Smelterij:
Alles dichtbij

11 eengezinswoningen:
Welk type kies jij?

Sfeer plattegronden

Groen, duurzaam en energiezuinig

Je nieuwe huis inrichten was nog
nooit zo leuk

Een nieuwbouwwoning kopen,
het kan wel

De woonconsulent van
Van Wijnen, helpt je verder

Voordelen van een Van Wijnen
nieuwbouwwoning
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Hoe stedelijk wil jij wonen?

Ooit was hier onder
meer de smelterij van
machinefabriek Stork
gevestigd. Later was de
firma G. Dikkers & Co.
op deze plek actief. De
naam van het huidige
Dikkerscomplex aan
de Esrein herinnert aan
oprichter Gerard Dikkers,
de schoonzoon van C.T.
Stork. Tegenwoordig kun
je op deze voormalige
industrielocatie geweldig
wonen. Het jonge
stadsdeel Hart van Zuid
telt straks zo’n duizend
woningen. Je woont hier in
een dynamische omgeving,
dicht bij het station en het

Nieuwbouwwoning kopen van

centrum van Hengelo.

Van Wijnen: zo werkt het

Jouw adviseurs

2

3

Hoe stedelijk
wil jij wonen?
Een historische locatie direct tegen de binnenstad. Dicht
bij station, winkels, horeca en cultuur. Het komt niet vaak
voor dat zo’n geweldige plek beschikbaar komt voor
nieuwbouwwoningen. In het jonge stadsdeel Hart van Zuid in
Hengelo heeft die unieke kans zich voorgedaan.
Sinds 2000 is hier in fasen op de voormalige bedrijfslocatie van
Stork een bruisende nieuwe wijk tot bloei gekomen. Hart van
Zuid beslaat een gebied van vijftig hectare. Dat zijn ongeveer
vijfenzeventig voetbalvelden. Waar ooit fabrieksgebouwen
stonden, is nu volop ruimte voor wonen, werken, leren en
ontmoeten. Ondertussen blijven op verschillende plekken de
sporen van een rijk industrieel verleden zichtbaar.
Direct aan de entree van Hart van Zuid, vlak bij het station,

Voorwoord

verrijst binnenkort een gloednieuw deelproject. Als eerbetoon
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aan het verleden draagt het de passende naam De Smelterij.
Het plan ligt aan een groenstrook evenwijdig aan de Laan Hart
van Zuid en biedt voor elk wat wils.
Het aanbod is gevarieerd: van stedelijk – appartementen en
stadswoningen met balkon, dakterras of stadstuin – tot groenstedelijk – eengezinswoningen met diepe tuinen. In deze
brochure lees je alles over de 11 rijwoningen uit het plan.
Ga jij voor Brons of voor Messing? Lees snel verder en ontdek
welk type bij jou past.

5

A35

Borne

A1

Randstad/
Amsterdam

N743

N342

Hengelo

A35

N346

NS station

Twentekanaal
N739

6

7

De Smelterij:
Alles dichtbij
Hart van Zuid, gelegen op de historische

trein richting Randstad. Op weg naar

Stork-locatie in Hengelo, is volop in

het station kom je langs Metropool, het

ontwikkeling. Hier ‘smelten’ verschillende

veelzijdige pop- en cultuurpodium van

woongebieden samen tot een bruisende,

Hengelo.

nieuwe stadswijk voor jong en oud.
Levensader van de Hart van Zuid is de

Vanaf De Smelterij steek je zo de straat over

gelijknamige laan, met aan weerszijden

naar Winkelcentrum Esrein. Of je wandelt

bomenpracht en afwisselend brede

naar het stadscentrum om gezellig uit te

groenstroken. Deelplan De Smelterij

gaan of te shoppen. Op een steenworp

verrijst aan deze laan, niet ver van het mooie

afstand ligt ook het Industrieplein met een

station van Hengelo, met de opvallende

skatebaan voor de jongeren. Naar het ROC

klokkentoren.

van Twente is het maar zo’n vijf minuten
lopen.

Je woont hier als het ware aan de entree
van Hart van Zuid. Van hieruit fiets je in

Met de auto zit je zo op de snelweg

vrijwel een rechte lijn in een kwartier naar

A35. Daarmee is De Smelterij de ideale

Universiteit Twente. Of je stapt na slechts

uitvalsbasis voor wie snel op zijn

zo’n vijf minuten lopen op de rechtstreekse

bestemming wil zijn.
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RIJWONINGEN

comfortabele
en duurzame
rijwoningen aan
een groene laan
De 11 rijwoningen verschillen
van elkaar als het gaat om
ligging, indeling, kavelgrootte en

Op het groene grasveld langs Laan Hart van Zuid, tegenover het winkelcentrum, komt

buitenruimte. Daardoor bieden ze

nieuwbouwplan De Smelterij. Hier smelt alles samen: een duurzaam en gevarieerd

voor elk wat wils: gezinnen, stellen

woningaanbod op een centrale locatie in Hengelo. Van Wijnen ontwikkelt en bouwt

en stedelijke genieters. Welk huis

hier in totaal zo’n 60 woningen: stadswoningen, eengezinswoningen (koop en

past bij jou?

particuliere huur) en appartementen.
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Bouwnummer 14

Volop lichtinval

U-vormige living met

In het oog springen de hoge ramen van

open keuken

de rijwoningen, die doorlopen tot op

Het dagelijkse gezinsleven speelt zich af

de vloer. Hierdoor vang je binnen volop

boven het maaiveld, op de eerste woonlaag.

daglicht. De rijwoningen van type Messing

Hier bevindt zich bij de bouwnummers

hebben allemaal een woonoppervlakte

18 t/m 22 een grote U-vormige living met

van 135 vierkante meter. De kavelgrootte

open keuken. De woning op de ‘kop’,

varieert van ruim 100 tot ongeveer 135

bouwnummer 23 is een verhaal apart.

vierkante meter. Straatparkeren kan aan de

Hierover zo meteen meer. Op de tweede

achterzijde en zijkant van de woningen.

verdieping bevinden zich drie slaapkamers
en de badkamer. Bouwnummers 20, 21

Type Brons: zeer royale

en 22 beschikken ook nog over een derde

stadswoningen met veel variatie

verdieping, die vrij indeelbaar is en toegang

In ‘de staart’ van plan De Smelterij komen

biedt tot een dakterras.

6 rijwoningen die zeer geschikt zijn voor
stedelijke genieters en ondernemende
huishoudens. Vrijwel geen woning is
hetzelfde. De verschillen zitten in het
aantal woonlagen – drie of vier – en het type
buitenruimte: stadstuin, (inpandig) balkon
of dakterras.

Stadswoningen en
eengezinswoningen:
welk type kies jij?

Type Messing: klassieke eengezinswoning met een industriële touch
Je zou kunnen spreken van een klassieke
eengezinswoning: royale living met open
keuken, drie slaapkamers en een badkamer op de
verdieping plus een lekkere zolderverdieping die

Wat is jouw nieuwe huis? Een royale

je naar eigen voorkeur kunt indelen. Voeg daarbij

eengezinswoning met drie slaapkamers en

nog een tuin met een berging. Belangrijk kenmerk

een tuin? Of een grote stadswoning met

is verder dat de woonkamer gesitueerd is aan

als buitenruimte een balkon, dakterras of

de tuin. Vanuit de open keuken kijk je uit op de

stadstuin? De Smelterij biedt beide.

groenstrook langs de Laan Hart van Zuid.
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Begane grond

Bouwnummer 18

De begane grond biedt volop ruimte voor
kleinschalige bedrijvigheid aan huis of
thuiswerken. Ideaal als thuiskantoor, studio of
atelier of een ander aan huis gebonden beroep.
De plattegrond omvat een royale hal, werkruimte,
inpandige berging en wc.

Inpandige balkons
Tot slot het al genoemde hoekhuis, bouwnummer
23. Het onderscheidt zich van alle andere
woningen wat betreft ligging en indeling. Op de
begane grond een enorme woonkeuken van 25
vierkante meter, een grote inpandige berging van
9,5 vierkante meter en een besloten terras van
maar liefst 22 vierkante. Zie jij je hier al zitten voor
een diner met vrienden?
Op de eerste verdieping een grote overloop
en een (tweede) woonkamer. Vervolgens de
tweede verdieping met twee slaapkamers en
een badkamer en op de derde verdieping een vrij
indeelbare zolder. Maar wat deze woning echt
uniek maakt, is de aanwezigheid van een inpandig
balkon op het zuiden op alle verdiepingen.
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M E S SIN G

BRONS
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HOEK- EN TUSSENWONING
Bouwnummer 13 t/m 17

•

Drielaags

•

Woonoppervlakte: 136 m2

•

Perceeloppervlakte: 98-129 m2

•

Buitenruimte: Tuin

•

Berging: uitpandig
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B E G AN E GR OND

HOEK- EN TUSSENWONING
Bouwnummer 13 t/m 17

EER ST E VER DIEPING
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HOEK- EN TUSSENWONING

ME SSIN G

Bouwnummer 13 t/m 17

20

T W E E DE V E R DIEPING
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HOEK- EN TUSSENWONING
Bouwnummer 18 en 19
•

Drielaags

•

Woonoppervlakte: 142 m2

•

Perceeloppervlakte: 67 - 80 m2

•

Buitenruimte: stadstuin en dakterras/balkon

•

Berging: Inpandig
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B E G AN E GR OND

HOEK- EN TUSSENWONING
Bouwnummer 18 en 19

EER ST E VER DIEPING
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HOEK- EN TUSSENWONING

BRONS

Bouwnummer 18 en 19
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T W E E DE V E R DIEPING
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TUSSENWONING

TUSSENWONING

Bouwnummer 20 en 21

•

Vierlaags

•

Woonoppervlakte: 174 m2

•

Perceeloppervlakte: 51 - 58 m2

•

Buitenruimte: stadstuin, (inpandig)

Bouwnummer 20 en 21

balkon of dakterras
•

Berging: Inpandig
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B E G AN E GR OND

EER ST E VER DIEPING
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TUSSENWONING

TUSSENWONING

Bouwnummer 20 en 21

28

Bouwnummer 20 en 21

T W E E DE V E R D IEPING

DER DE VER DIEPING
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TUSSENWONING

TUSSENWONING

Bouwnummer 22

•

Vierlaags

•

Woonoppervlakte: 162 m2

•

Perceeloppervlakte: 46 m2

•

Buitenruimte: balkon of dakterras

•

Berging: Inpandig
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Bouwnummer 22

B E G AN E GR OND

EER ST E VER DIEPING
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TUSSENWONING

TUSSENWONING

Bouwnummer 22

Bouwnummer 22
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T W E E DE V E R DIEPING

DER DE VER DIEPING
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HOEKWONING

HOEKWONING

Bouwnummer 23

•

Vierlaags

•

Woonoppervlakte: 174 m2

•

Perceeloppervlakte: 73 m2

•

Buitenruimte: stadstuin, (inpandig)

Bouwnummer 23

balkon of dakterras
•

Berging: Inpandig
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B E G AN E GR OND

EER ST E VER DIEPING
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HOEKWONING

HOEKWONING

Bouwnummer 23

Bouwnummer 23
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T W E E DE V E R DIEPING

DER DE VER DIEPING
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H OEKW O NING
Bouwnummer 23
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Groen, duurzaam
en energiezuinig
Alle woningen in De Smelterij zijn duurzaam, energiezuinig en natuurlijk gasloos. Alle
woningen zijn aangesloten op Warmtenet, de stadsverwarming in Hengelo. Je kunt het
vergelijken met een centrale verwarming, maar dan voor een hele stad.
Vanzelfsprekend is het warme water in je woning afkomstig van een gasloze
warmtebron. In dit geval is dat de Decentrale Energiecentrale Centrale (DEC) Noord op
de hoek van Laan Hart van Zuid met Langelermaatweg.
Dankzij de duurzame energievoorziening door Warmtenet en een goede isolatie
leveren de woningen een energieprestatie die voldoet aan de nieuwe BENG-normen.
BENG staat voor Bijna EnergieNeutrale Gebouwen.
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Een nieuwbouwwoning heeft aantrekkelijke voordelen.
Zo mag je bijvoorbeeld je eigen keuken en badkamer

Je nieuwe huis
inrichten was
nog nooit zo leuk

uitzoeken. Ook heb je inspraak in de afwerking van je
woning. Bij Van Wijnen wordt het je extra makkelijk
gemaakt. De persoonlijke woonconsulentie van
Van Wijnen helpt je bij het verwezenlijken van al je
woonwensen. De woonconsulente denkt mee, geeft
advies en biedt technische oplossingen vanaf de koop
tot na de oplevering.

De Woonwinkel van Van Wijnen
Allereerst nodigt de woonconsulente je uit voor
een bezoekje aan de Woonwinkel in Lelystad. De
Woonwinkel is ruim 3000 vierkante meter groot en
bestaat uit de showrooms van Van Wijnen en Total
Project, preferred partner van Van Wijnen. Hier
kun je op één plek kiezen uit een uitgebreid en luxe
assortiment. Dankzij de samenwerking kun je tegen
een scherpe prijs kiezen uit een heel scala aan keukens,
badkamers, merken en materialen.

Showrooms vol wooninspiratie
Een nieuwbouwwoning kun je volledig inrichten naar
eigen smaak. Vloer, keuken en badkamer precies zoals
jij graag wilt. De uitgebreide sanitair- en deurencollectie
ontdek je bij de Van Wijnen Woonwinkel in Lelystad.
De keuken is niet standaard inbegrepen bij de prijs van
je nieuwe woning. Maar ook hiervoor kun je je laten
inspireren in de Woonwinkel.
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Duurzaamheidskorting

Offertetermijn 12 maanden

bestaande woning, maar in de praktijk kunnen

renteaanbod 3 maanden geldig. Een

Een nieuwbouwhuis lijkt duurder dan een

Doorgaans is een hypotheekofferte met

de maandlasten vaak juist lager uitvallen.

hypotheekofferte van Rabobank heeft

Kies je voor een nieuwbouwwoning, dan

een geldigheidsduur van 6 maanden. Kies

heb je bijvoorbeeld meteen al een duurzame

je voor een Rabobankhypotheeklening

rentekorting over de hypotheekrente te

met zogenoemde plusvoorwaarden dan

pakken. Je bespaart op energiekosten en je

is de offerte zelfs 12 maanden geldig.

maandelijkse hypotheeklasten, twee vliegen

Bij nieuwbouw kan zo’n ruime termijn

in een klap.

Extra lenen
mogelijk

Ook andere regelingen
belonen de keuze

voor een duurzame,
energiezuinige

nieuwbouwwoning.

belangrijk zijn. Je loopt

E E N NI E U W B O U W H U I S
LIJKT DUURDER DAN EEN
B E S TA A ND E W O NI NG , M A A R
I N D E P R A K TI J K K U NNE N D E
M A A ND L A S TE N VA A K J U I S T
L A G E R U I TVA L L E N.

Bovenop het bedrag

doorgaans kosten met

zich mee: je moet opnieuw

dan kan je dat stress en financiële zorg
besparen.

Hypotheeklening van 106 procent
Voor een woning mag je in principe 100
procent van de woningwaarde lenen.

Meerwerk meefinancieren

Goed om te weten: maak je gebruik van

In De Smelterij krijg je de mogelijkheid om je

energiebesparende maatregelen dan is

woning naar eigen smaak en voorkeuren in te

het mogelijk om meer te lenen, dan 100

delen. Meerwerkopties mag je tot 20 procent

procent van de waarde van de woning. Je

meefinancieren in je hypotheeklening.

hypotheekadviseur kan je meer vertellen over

Verrekend in de maandlasten, blijkt ook hier

de voorwaarden.

meer mogelijk dan je denkt.

Meer weten? Kijk voor de actuele informatie

Meerwerk dat het volume van je huis vergroot,

en de voorwaarden op rabobank.nl/

telt niet mee voor bovengenoemde regeling

hypotheken of vraag direct een kosteloos

van 20 procent. Denk daarbij aan een uitbouw,

oriëntatiegesprek aan bij je Rabobank.

berging, schuur, dakkapel of serre. Afhankelijk
van je inkomen, kun je deze aanpassingen

Natuurlijk kun je ook bij je eigen

Dan heb je dus nog 20 procent van de nieuwe

Vraag de hypotheekadviseur dan naar de

zo vanuit je hypotheeklening financieren.

hypotheekaanbieder een lening afsluiten.

vrij-op-naamprijs over voor woonwensen als

financiële mogelijkheden.

ander sanitair of luxere tegels.
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hypotheekofferte brengt

op van 9.000 tot 15.000 euro bij een energie-

hebben.

mogelijkheden voor je op een rijtje.

uitloopt. Verlengen van een

Teken je een hypotheekofferte bij Rabobank,

toetsingsinkomen van minimaal 33.000 euro

verwacht. Samen met partner Rabobank zet Van Wijnen, ontwikkelaar van De Smelterij, de

het nieuwbouwproject

betalen en mogelijk zelfs annuleringskosten.

komen voor de extra lening, moet je wel een

naar de financiële mogelijkheden, dan ziet het kostenplaatje er vaak gunstiger uit dan

doordat de planning van

dat je op basis van je inkomen kunt lenen,

neutrale woning. Om in aanmerking te

Bij het kopen van een nieuwbouwwoning is meer mogelijk dan je denkt. Kijk je goed

offerte voortijdig verloopt,

advies- en afsluitkosten

mag je extra lenen. Dit extra bedrag loopt

Een nieuwbouw
woning kopen,
het kan wel

minder risico dat de
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Een nieuwbouwwoning kopen kan best spannend

zelf het sanitair voor in de badkamer uitzoeken.

zijn. Je nieuwe woning bestaat namelijk alleen nog

Ook andere zaken, zoals een eventuele uitbouw

op papier. Toch moet je al belangrijke beslissingen

of een schuifpui en vloer- en wandafwerking,

nemen, bijvoorbeeld over hoe je de keuken wilt

kun je vaak helemaal zelf bepalen. Zo voldoet

opstellen en waar je de stopcontacten geplaatst

je woning volledig aan jouw woonwensen. De

wilt hebben. Dan is het fijn dat je een vaste

woonconsulent staat natuurlijk voor je klaar om

contactpersoon hebt om al je woonwensen mee te

alle mogelijkheden met je te bespreken.

bespreken: de woonconsulent.
De keuken
Het is zover
De gesprekken
met de makelaar,
financieel adviseur en

Z O K U N J E O O K TI J D E NS H E T
BOUWPROCES MET EIGEN OGEN
Z I E N H O E D E B O U W VA N J E
NI E U W E W O NI NG VO R D E R T.

De Woonwinkel van
Van Wijnen biedt in
samenwerking met
Total Home Concept

notaris zijn afgerond.

een grote variatie aan

Dan is het tijd om

keukenopstellingen. Bij

echt na te gaan denken over de inrichting en

Total Home Concept kun je in gesprek gaan met

afwerking van je nieuwe woning. Hoe wil je de

een keukenadviseur. Die helpt jou graag met

verschillende ruimtes gaan gebruiken? En wat

het samenstellen van jouw perfecte keuken.

heb je daar allemaal voor nodig? Wanneer je

Als het keukenontwerp compleet is, zal de

een nieuwbouwwoning koopt, moet je veel

woonconsulent je informeren over de eventuele

beslissingen nemen. Om je hierbij te helpen, stelt

bijkomende kosten.

Van Wijnen een woonconsulent beschikbaar. De

De woonconsulent
van Van Wijnen
helpt je verder
Bij Van Wijnen heb je altijd een vast aanspreekpunt voor alle vragen rond de
afwerking en oplevering van je nieuwbouwwoning: de woonconsulent.
Zo sta je er na de aankoop van je nieuwe huis niet alleen voor.

woonconsulent denkt mee, geeft advies en helpt

Tijdens de bouw

je met technische zaken vanaf de koop tot na de

Ook na het meer- en minderwerktraject ben je

oplevering.

natuurlijk benieuwd naar de vorderingen van het
bouwproces. Van Wijnen organiseert daarom

Shoppen in de Woonwinkel

verschillende momenten om een kijkje te nemen

Allereerst nodigt de woonconsulent je uit om

op de bouwplaats. Zo kun je ook tijdens het

langs te komen in de Woonwinkel van Van

bouwproces met eigen ogen zien hoe de bouw van

Wijnen in Lelystad. Tijdens het bezoek aan

je nieuwe woning vordert.

de Woonwinkel kun je rondkijken en ideeën
opdoen voor je nieuwe woning. Ook laat de

Daarnaast krijg je regelmatig een update van de

woonconsulent je graag het standaard sanitair

woonconsulent over de voortgang van de bouw.

en tegelwerk zien. Is dit toch niet helemaal naar

Hierdoor heb je een duidelijk beeld van hoe de

je smaak? Dan bekijk je hier ook de alternatieve

bouw vordert en hoe lang het duurt voor je je

opties. Een nieuwbouwwoning heeft namelijk

woning kunt betrekken. Zo leef je ontspannen toe

aantrekkelijke voordelen: je kunt bijvoorbeeld

naar de verhuizing.

meedenken over de indeling van je woning en
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Wie een nieuwbouwwoning koopt, profiteert van veel voordelen. En niet alleen
financieel. Een woning van Van Wijnen biedt nog een aantal extra voordelen.

Minder kosten

Nauwelijks onderhoud
Het mooie van een nieuwbouwwoning is dat je

Je bespaart vele euro’s als

je als koper voorlopig niet druk hoeft te maken.

je voor nieuwbouw kiest.

Omdat alles nog nieuw is, heb je de eerste jaren

Nieuwbouw wordt vrij op

geen of nauwelijks onderhoud. Dit scheelt geld,

naam geleverd. Daarnaast

overlast en tijd.

spaar je eventuele makelaarsen taxatiekosten uit. Let op:
bij vrij op naam moet je als
koper de notariskosten voor
de hypotheekakte en de

Eigen inrichting

afsluitkosten van de hypotheek

Je kunt je woning volledig inrichten naar eigen

wel zelf betalen. Voordeel

smaak. Vloeren, keuken, badkamer en toilet precies

van nieuwbouw is verder dat

zoals jij graag wilt. In de Van Wijnen Woonwinkel in

je niet voor onaangename

Lelystad kies je het allemaal zelf uit.

verrassingen komt te staan
zoals oud leidingwerk, houtrot

Voordelen van een
Van Wijnen
nieuwbouwwoning

of andere ellende.

Veilig
Nieuwbouwwoningen zijn gebouwd volgens de
modernste veiligheidseisen.
Je toekomstige woning is daarom uitgerust met
kwalitatief uitstekend hang- en sluitwerk en
standaard voorzien van rookmelders. Dit zorgt voor
een veilig gevoel.
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Nieuwbouwwoning
kopen van Van Wijnen:
zo werkt het
Een nieuwbouwwoning kopen van Van Wijnen, wat
houdt dat precies in? We zetten de verschillende
stappen voor je op een rijtje: van de start verkoop tot de
oplevering van jouw nieuwe droomhuis.

woning vrij op naam: de verkoper betaalt

8. Grond passeren

de bijkomende kosten. Denk hierbij aan de

Vervolgens wordt de grond jouw eigendom:

notariskosten, makelaarscourtage, standaard

de grond gaat passeren. Je tekent hiervoor

sanitair en BTW (21%). Kosten die je nog zelf

een akte van levering bij de notaris. Indien

moet betalen zijn: kosten voor de keuken,

een financiering plaatsvindt met behulp

eventueel meer- en minderwerk, rente over de

van een hypotheekgever, teken je ook een

grond vanaf de start van de bouw en eventuele

hypotheekakte bij de notaris.

tuininrichting.

9. Start bouw

5. Tekenen van de koop- en

woonconsulent maakt voor jou een

aanneemovereenkomst

prognoseplanning: zo weet je wat je van de

Wanneer je de koop- en

bouwplanning kunt verwachten. Hier begint

aanneemovereenkomst goed hebt

ook de betaling van je woning. De bouw en de

doorgenomen, kun je deze digitaal

betaling is in stappen opgedeeld. Zodra Van

ondertekenen. Vanaf het tekenmoment

Wijnen een stap verder is met de bouw, wordt

heb je nog 7 dagen bedenktijd. Binnen deze

er een termijn gefactureerd.

termijn kun je zonder gevolgen afzien van

de koop. Ook nemen de meeste mensen

10. Kijkmomenten

een financieringsvoorbehoud op in de

Wil je een kijkje komen nemen op de

overeenkomst. Zodra de opschortende

1. Inschrijving

Vanaf de start verkoop kun je je inschrijven

3. Optie nemen

woonaccount aan op de projectsite. Op het

er een gesprek ingepland met de makelaar.

voor de woning. Daarvoor maak je eerst een

Zodra de woning aan je is toegewezen, wordt

inschrijfformulier geef je onder andere de

Tijdens dit gesprek neem je samen de contract-

voorkeur van jouw bouwnummer(s) aan. Is

en/of verkoopstukken door en kun je een optie

je huidige woning een koopwoning? Vraag

nemen op de woning. Dit betekent dat je de

dan de makelaar naar de verkoopkansen.

woning als het ware reserveert. De optietermijn

Informeer ook bij je financieel adviseur naar je

duurt 1 a 2 weken. Wil je toch niet overgaan

mogelijkheden. Met deze informatie vergroot je

tot koop? Dan kun je je tijdens de optietermijn

je kansen bij de toewijzing.

zonder gevolgen nog terugtrekken.

2. Toewijzing

4. Nieuwbouwwoning kopen

Nadat de inschrijftermijn is verlopen, kijken

Besluit je tot aankoop over te gaan?

Van Wijnen en de projectmakelaar wie er het

Dan krijg je van de makelaar een

meest geschikt is voor de woning. Hierbij wordt

concept koopovereenkomst en

er onder andere gekeken naar het voorbehoud

aannemingsovereenkomst. Hierin zijn de

van financiering, voorbehoud van de verkoop

rechten en plichten van de koper, de verkoper

van de eigen woning en of je al een financiële

en de aannemer geregeld. Deze documenten

check hebt gehad bij een hypotheekadviseur.

zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De

De meest geschikte kandidaat wordt

koopovereenkomst regelt de aankoop van de

toegewezen op het bouwnummer. Zijn alle

grond waarop je woning wordt gebouwd. In de

geïnteresseerden even geschikt? Dan wordt er

aannemingsovereenkomst worden de bouw en

geloot om wie de woning toegewezen krijgt.

bouwplaats? Tijdens het bouwproces kun je

voorwaarden zijn verstreken, gaat de bouw

enkele keren langskomen. Hiervoor worden

definitief door. Heb je de financiering rond?

er speciale kijkmomenten ingepland. Zo kun

Gefeliciteerd! Dan is de koop definitief. Houd bij

je op een veilige manier onder begeleiding de

de financiering wel rekening met de geldigheid

bouwplaats verkennen en betreed je voor het

van de offerte: deze moet lang genoeg zijn.

eerst je nieuwe woning. Naast de kijkmomenten
ontvang je een maandelijkse nieuwsbrief met

6. Woonconsulent

informatie over de voortgang van de bouw en

Bij Van Wijnen krijg je een persoonlijke

de planning.

woonconsulent toegewezen die je het hele

traject van de voorbereiding tot de oplevering

11. Oplevering

begeleidt. Met hem of haar bespreek je je

Het is dan bijna zover: de oplevering van jouw

individuele wensen en de mogelijkheden van je

nieuwe huis. Twee weken voor de oplevering

woning.

en sleuteloverdracht kun je langskomen om

het huis te controleren op onvolkomenheden:

7. Startbouwbrief

de zogeheten voorschouw. De definitive

Zodra de opschortende voorwaarden komen te

oplevering is een belangrijk juridisch

vervallen, versturen we de start bouw brief. Dit

moment, dus neem vooral een bouwkundig

kunnen onder andere zijn: onherroepelijke

specialist mee die het huis controleert in jouw

bouwvergunning is verstrekt, we het SWK

belang. Is alles in orde? Dan maken we alles

Garantiecertificaat hebben ontvangen, de grond

gereed voor de overdracht en ontvang je de

in eigendom is en 70 procent van de woningen

sleutels. Gefeliciteerd, je bent eigenaar van je

is verkocht.

nieuwbouwwoning, klussen maar!

de afbouw van je huis geregeld. Je koopt de
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Jouw nieuwe woning in De Smelterij
moet nog worden gebouwd. Het

Euverman & Nuyts

bestaat op dit moment alleen nog

Wout Leerink en Kristel Mulder
T. 074 291 2421
euvermannuyts.nl

op papier. Daarom heb je behoefte
aan heldere uitleg en onderbouwd
advies. De adviseurs van
De Smelterij zorgen daarvoor.
De adviseurs nemen ruimschoots
de tijd om plattegronden,
geveltekeningen en technische
omschrijvingen met je door

Meer dan bouwen
In 1907 begonnen we bij Van Wijnen met

opdrachtgevers en leveranciers. Onze omgang

timmerwerk. Daarna zijn we doorgegroeid tot

met mensen is open, eerlijk en direct. De

bouwers en inmiddels is ons bedrijf veel meer

lijnen zijn kort: tussen elkaar, maar ook tussen

dan dat. We helpen mens en maatschappij aan

ons en iedereen die met ons werkt. We zijn

gebouwen die de kwaliteit van het wonen, werken,

vakliefhebbers. We willen uitblinken in alles wat

leren en leven verhogen. We ontwikkelen,

we doen. Bevlogen professionals die van elkaar

bouwen, beheren en onderhouden.

willen leren en elkaar sterker willen maken. Omdat

te nemen. Zo weet je van
tevoren precies waar je aan toe
bent. Heb je vragen over de
nieuwbouwwoningen van De
Smelterij? Stel ze zo veel en vaak
als je wilt.

Nieuw Wonen Twente

Jet Boonstra, Kelly ten Hag en Maarten Tuiten
T. 085 273 2377
nieuwwonentwente.nl

Jouw adviseurs staan voor je klaar.

we trots zijn op het werk dat we doen.
Dat doen we op lokaal niveau, vanuit 25
verschillende locaties in Nederland. Duurzaam

Samen bouwen we aan ruimte voor een beter

en dicht bij de klant en leveranciers. Dat verbindt

leven. Dat is meer dan bouwen. Het is ons

ons met mensen: we spreken de taal van

levenswerk.
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Jouw adviseurs

Verkoop en informatie

Verkoopmanager Van Wijnen
Simone Hoekstra
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Deze brochure is met zorg samengesteld. De op tekeningen
aangegeven maten zijn circa-maten. De artist-impressions,

vogelvluchtafbeeldingen en plattegronden zijn een voorbeeld
van hoe de woningen er straks uit kunnen zien. Aan deze
brochure kunnen geen rechten worden ontleend.
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