
Riant wonen rond
een gezellig hofje

17 ruime eengezinswoningen

NIEUW-VENNEP



Na de drooglegging van de  Haarlemmermeer 

 halverwege de 19e eeuw werden er twee plaatsen 

 gesticht: Hoofddorp én  Nieuw-Vennep. Waar 

Nieuw-Vennep eerst nog Venneperdorp heette, 

kreeg het dorp in 1868 zijn huidige naam. En dat 

Nieuw-Vennep echt een dorp is, merk je nog 

steeds. Met die typische dorpse gezelligheid, het 

rijke verenigingsleven en de meeste  voorzieningen 

op loopafstand, voel je je hier al snel thuis. Op 

weg van je werk naar huis kom je altijd wel een 

 bekende tegen.

Het traditionele dorpsgevoel? 
Dat vind je in Nieuw-Vennep

Het beste van het verleden  
met de moderne gemakken van nu

Geniet van 
de typisch 

dorpse 
gezelligheid

Op steenworp afstand van het centrum, op de 
plek van de voormalige  boerderij De Brecht aan de 
Hoofdweg 1428, worden  zeventien eengezins-
woningen ontwikkeld. De stijl van het traditionele 
boerenerf wordt daarbij zoveel  mogelijk  behouden. 
Zo wordt de karakteristieke tuinderswoning nage-
bouwd. Daarachter komen zestien geschakelde 
 woningen met woonoppervlaktes van ca. 130 m2, 
die worden  ontsloten vanuit een  intieme, collectie-
ve tuin. 

Bovendien  krijgt elke woning een privé-tuin. Deze 
wordt begrensd door een  afscheiding die over de 
volledige breedte loopt. Deze vormen als het ware 
het contour van een  ‘schuur-ensemble’. De nieuwe 
invulling blijft volgens Katja de Winter en Dana 
Ponec van Ponec de Winter architecten dan ook 
“dicht bij de karakteristiek van het huidige erf met 
tuinderswoning en grote schuur.” 
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Comfortabel en 
zorgeloos 

wonen
De nieuwe woonomgeving heeft een heel eigen en krachtige 
identiteit. Zo vormde de rationaliteit van een agrarisch gebouw de 
inspiratie voor de schuur. De buitencontour is deels gemetseld, een-
voudig en met een heldere ritmiek. Dit vormt een contrast met de 
zachte houten binnenzijde, als het ware het interieur van de schuur. 
De tuinderswoning staat voor de schuur en licht net wat op door 
de kleur en het detail van het metselwerk. En hoewel de woningen 
een dikke knipoog naar het verleden zijn, zijn ze straks  natuurlijk wel 
voorzien van alle moderne gemakken.

Over elk  
element
is nagedacht
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Geniet van wat de natuur  
te bieden heeft

Ook over de buitenruimte is natuurlijk goed nagedacht. 
De  inrichting van de onbebouwde ruimte is volgens 
 landschapsarchitect Joost Vos gebaseerd op het  boerenerf 
met streekgebonden producten, inheemse  beplanting, 
een groene begrenzing, een open fruittuin, een rode 
kolombeuk bij de inrit en een functioneel  achtererf. Dit 
draagt bij aan de dorpse,  gemoedelijke sfeer.

Alles dat je nodig hebt  
op loopafstand

Wonen in De Brecht is ideaal. Hier geniet je van de gezellig-
heid van het wonen in een hofje. En met het winkelhart op 
loopafstand profiteer je van alle gemakken. Ook scholen, 
restaurants en  andere voorzieningen vind je in de buurt. En 
er is alle ruimte om je  kinderen lekker te laten spelen. Een 
ideale plek voor jonge  gezinnen dus. Vanuit het dorp ben je 
via de N207, A4 en A44 ook snel in de omliggende steden. 
In een half uurtje sta je in hartje Amsterdam of Den Haag en 
binnen 25 minuten ben je in Leiden. 

Ook het openbaar vervoer is goed geregeld. Nieuw- 
Vennep heeft een eigen treinstation en met de bus ben 
je snel in de omliggende plaatsen. Er is tevens een snelle 
R-Net busverbinding naar Schiphol en Amsterdam.

stadscentrum de Witte Kerk

wandelpark

park

NS station 
Nieuw-Vennep

kinderboerderij

basisschool

basisschool

sport accomodaties

sport accomodaties

basisschool 

sport accomodaties

woonzorgcentrum

speeltuin

biologische  
buurt moestuin

n207

n207

richting A4 en A44
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    impressie woningtypes A, B, & C

    impressie interieur type E   impressie woningtype E

Spelende  
kinderen

hebben hier  
nog alle ruimte

De woningen type A, B en C krijgen een 
 heerlijk ruime woonkamer en een open 
keuken. Op de eerste verdieping komen 
drie riante  slaapkamers en een fijne 
badkamer. Zo heeft iedereen in het gezin 
voldoende ruimte. De kapverdieping 
daarboven deel je precies in zoals jij dat 
handig vindt. Hier creëer je gemakkelijk 
een extra slaapkamer, maak je een twee-
de badkamer en kun je nog wat spullen 
kwijt die je niet dagelijks gebruikt. 

Voor het gemak wordt jouw woning met 
sanitair en  tegelwerk opgeleverd. De keu-
ken regel je zelf. Zo behoud je de vrijheid 
om je droomkeuken uit te zoeken en te la-
ten installeren. Ook de rest van je woning 
richt je natuurlijk helemaal naar wens in. 
Zie jij jezelf hier al wonen? 

Kies je voor de semi-vrijstaande woning (type E) dan heb 
je een royale woonkamer en een aparte woonkeuken. Ook 
hier vind je op de eerste verdieping drie ruime  slaapkamers 
en een fijne badkamer. Op de overloop heb je bovendien 
de mogelijkheid om een werkplek te maken. 

De woonkeuken wordt dé plek in huis waar je uren wilt 
verblijven. Die creëer je daarom ook volledig zelf. Het geeft 
je alle ruimte om de keuken van je dromen te realiseren. En 
natuurlijk bepaal je de inrichting van je prachtige nieuwe 
woning ook helemaal zelf. 

Duurzaam leven,  
duurzaam wonen
 
Een fijne woning is natuurlijk ook een duurzame 
en toekomstbestendige woning. Je nieuwe 
woning wordt dan ook gasloos, voorzien van een 
warmtepomp met bodembron en  zonnepanelen. 

Via InWarmte/InEnergieBreed Projecten B.V. huur 
je de warmtepomp met bodemwarmte en zon-
nepanelen. Tegen een vast maandbedrag instal-
leren en onderhouden de monteurs het systeem. 
Liever het systeem kopen? Ook dat is mogelijk. 

Dit huis
wordt straks 
een heerlijk 

thuis
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Ruime eengezinswoningen  

ontsloten vanuit een intieme, 

collectieve binnentuin
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De Brecht
Hoofdweg 1428, Nieuw Vennep

Situatie
Blad: 01 Datum: Schaal 1:250
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variërend van  
ca. 130 tot 145 m2
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Woning
Type A Van dit type zijn er 3 woningen in  

De Brecht. Ruime  gezinswoningen met 
fijne  achtertuin en stenen berging.

• Ruime living met een grote eetkamer
• 3 slaapkamers en badkamer op eerste  

verdieping.
• Vrij indeelbare zolderverdieping.
• Separate berging in de achtertuin.
• 2 eigen parkeerplaatsen.
• Volledig gasloos, energielabel A+++.
• Perceeloppervlakte van ca. 119 m2.
• Woonoppervlakte van ca. 130 m2.

Heerlijke hoekwoning met karakteristieke elementen

Begane grond

1e verdieping

2e verdieping
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Woning
Type A (sp) Diverse mogelijkheden om je 

woning helemaal eigen te maken

Begane grond

1e verdieping

2e verdieping
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 impressie 

interieur  

type B
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Woning
Type B De ruime tussenwoningen liggen in 2 rijen 

van 6 woningen tegenover elkaar.
• Begane grond met gescheiden woon- en  

eetkamer gedeelte.
• 3 royale slaapkamers op eerste verdieping.
• Badkamer met mogelijkheid voor bad én 

douche. 
• vrij indeelbare zolderverdieping.
• Separate berging in de achtertuin.
• 1 eigen parkeerplaats.
• Volledig gasloos, energielabel A+++.
• Perceeloppervlakte van ca. 113 m2.
• Woonoppervlakte van ca. 133 m2.

Ruime tussenwoningen aan intiem binnengebied

Begane grond

1e verdieping

2e verdieping
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Woning
Type B (sp) 

Het hofje aan de  
voorzijde van de woning  

biedt een veilige speelruimte 
voor kinderen

Begane grond

1e verdieping

2e verdieping
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 impressie 

interieur  

type B
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Woning
Type C

Deze woning is nét iets anders dan type A doordat 
deze gekoppeld is met de tuinderswoning (type E).

• Ruime gezinswoning met achtertuin op het zuidwesten. 
• Begane grond met gescheiden woon- en eetkamer 

gedeelte. 
• 3 royale slaapkamers en badkamer op eerste verdieping.
• Vrij indeelbare zolderverdieping.
• Separate berging in de achtertuin.
• 2 eigen parkeerplaatsen.
• Volledig gasloos, energielabel A+++.
• Perceeloppervlakte van ca. 119 m2.
• Woonoppervlakte van ca. 130 m2.

Alle ruimte  
voor een  

groot  
gezin!Geschakelde hoekwoning 

Begane grond

1e verdieping

2e verdieping
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Woning
Type E

Deze unieke woning met een hoog 
afwerkingsniveau ligt op de plek van de 
voormalige boerderij De Brecht. 

• Riante woonkamer met separate, royale 
woonkeuken.

• Stompe binnendeuren met hardhouten 
kozijnen.

• 3 ruime slaapkamers en badkamer met  
mogelijkheid voor bad én douche op  
eerste verdieping.

• Ruime entree met bordestrap en op  
overloop ruimte voor bijv. een werkplek.

• Achtertuin op het zuidwesten.
• Berging gekoppeld aan de woning,  

desgewenst bij de woonkamer te betrekken.
• 2 eigen parkeerplaatsen.
• Volledig gasloos, energielabel A+++.
• Perceeloppervlakte van ca. 191 m2.
• Woonoppervlakte van ca. 145 m2.

Karakteristieke 
semi-vrijstaande 
tuinderswoning 

Begane grond
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Drie grote slaapkamers
en een heerlijke badkamer

1e verdieping
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 impressie 

interieur  

type E
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Creëer jouw  
ideale  

woning
Je woning moet natuurlijk aan al je wensen voldoen. En 
passen bij je leefstijl. Daarom kun je kiezen uit diverse op-
ties om je woning helemaal af te maken. 

Wil je wat extra leefruimte, kies dan voor een uitbouw van 
2,4 meter. Wil je liever de keuken aan de achterzijde van je 
woning? Beiden is mogelijk, met uitzondering van type E. 

Optioneel is het ook mogelijk om de schuifdeuren naar de 
achtertuin te vervangen door openslaande deuren. En denk 
je aan andere  binnendeuren voor je woning? Via het online 
deurenportaal kies je tegen meerprijs eenvoudig de deuren 
die je wenst. 

Zo maak jij  
je woning  
helemaal af Ben je straks de eigenaar van de tuinderswoning? Dan 

beschik je standaard al over stompe deuren en hardhouten 
binnenkozijnen. De berging is gekoppeld aan de woning en 
kun je desgewenst ook bij de woonkamer trekken.

Natuurlijk zijn er niet alleen opties voor de benedenverdie-
ping. Want wil je graag een  i nloopkast in je slaapkamer? 
Dan kun je ervoor kiezen om slaapkamers 2 en 3 te laten 
samenvoegen tot één grote slaapkamer. Je hebt dan alle 
ruimte voor een riante inloopkast. 

Ook is het mogelijk om de badkamer en/of slaapkamer 2 
te laten vergroten. En wil je de onbenoemde ruimte op de 
tweede verdieping opdelen, dan kan dat. We maken er dan 
een hobbyruimte en een technische ruimte van.

Verder kun je kiezen uit een scala aan kleinere opties. Van 
het toevoegen van loze leidingen en wandcontactdozen tot 
het  plaatsen van extra pv panelen en het wijzigen van het 
type  schakelaar. Door het toevoegen van opties die passen 
bij je leefstijl, creëer je jouw ideale woning.

3534
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Je keuken is allang niet meer alleen de plek om te koken. 
Je ontbijt er, drinkt er een borrel met vrienden, kunt er uren 
tafelen en geniet hier elke dag van de verhalen van je gezin. 
In de weekenden eet je hier een croissantje met de ramen 
open. Vervolgens drink je een heerlijke cappuccino terwijl 
je de kinderen hoort spelen in de woonkamer. De perfecte 
zondagochtend start dan ook in je keuken.

Een groot voordeel van een nieuwbouwwoning is dat je 
precies de keuken kunt kiezen die je voor ogen hebt. Maak 
je van dat gedroomde kookeiland werkelijkheid? Plaats 
je hier die heerlijke grote eettafel? Ga je voor landelijk, 
klassiek of spreekt modern of industrieel je meer aan? Of 
misschien kies je wel voor een combinatie van stijlen. Wat 
je ook kiest, hier laat je al je wensen uitkomen. Prachtige 
materialen, praktische overwegingen, over elk detail kun je 
uitgebreid nadenken. Zo zorg je voor die ideale keuken.  

De keuken koop je bij de voor jou meest geschikte keu-
kenspecialist. Doe je dit op tijd dan zorgen wij ervoor dat 
de aansluitpunten en leidingen op de juiste plaats worden 
aangebracht.

Maak van jouw keuken 
de fijnste plek in huis

De plek om volledig tot rust te 
komen. Waar kan dat beter dan in de 
badkamer? Na een lange dag werken, 
pak je hier jouw  moment van ontspan-
ning. Al dan niet in een heerlijk ligbad. 
Maar natuurlijk moet een badkamer met 
een gezin ook praktisch zijn. Naar school, 
naar werk. Je moderne  badkamer is straks 
ook helemaal ingericht op de dagelijkse 
tactiek. Je nieuwe badkamer is straks per-
fect ingedeeld en ingericht. Helemaal klaar 
voor de toekomst.

In de showroom kun je een keuze maken uit 
een ruim aanbod tegels en sanitair. Dit rege-
len we voor oplevering alvast voor je. Uiteraard 
is het ook mogelijk om badkamer en toilet 
casco te laten opleveren

Jouw ideale badkamer: 
modern, praktisch en 
rustgevend
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Een woning die helemaal bij je past 
Bij een nieuwbouwwoning heb je alle vrijheid om de woning helemaal 
naar jouw wensen in te richten. Van de stijl en kleur van je keuken en 
de vloeren van alle kamers tot aan de trapbekleding. Je bepaalt het 
allemaal zelf. En doorgaans kun je ook nog meerwerkopties toevoegen. 
Zo hoef je die uitbouw of dakkapel niet te realiseren als je er al woont. 
En ben je dus in één klaar. Zo geniet je optimaal van je woning als jij er je 
intrekt neemt. 

Energiezuinig en toekomstbestendig
Jouw nieuwe gasloze woning krijgt een warmtepomp en zonnepanelen 
en is dus energiezuinig. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook 
voor je energierekening. Via InWarmte/InEnergieBreed Projecten B.V. 
huur je de warmtepomp met bodemwarmte en zonnepanelen. Tegen 
een vast maandbedrag installeren en onderhouden de monteurs het 
systeem. Liever het systeem kopen? Ook dat is mogelijk.

Meteen contact met je buren
In een nieuwbouwproject ben je niet alleen. Je buren vinden het 
traject waarschijnlijk net zo spannend als jij. Want zij moeten dezelfde 
beslissingen nemen. Bij de eerste kijkdag is die Whatsapp groep dus zo 
gemaakt waarna jullie vervolgens uitgebreid tips en ervaringen kunnen 
uitwisselen. En mag je de woning in, dan is er niets leuker dan samen te 
proosten op jullie nieuwe woning.

Hypotheek: ruimere mogelijkheden
Koop je een nieuwbouwwoning, dan heb je meer mogelijkheden wat 
betreft je hypotheek. Zo bestaan er diverse duurzaamheidshypotheken. 
Je kunt meer lenen, krijgt extra korting op je hypotheekrente en je kunt 
meerwerk volledig meefinancieren. Ook in dat opzicht heeft nieuwbouw 
dus voordelen.

Geen overdrachtsbelasting
En dan is er nóg een financieel voordeel. Een nieuwbouwwoning wordt 
vrij op naam verkocht. Je betaalt dus als koper geen overdrachtsbelast-
ing voor het op naam stellen van de woning.

Voor de komende jaren zit je goed en eventuele nieuwe bewoners ook
Omdat alles nieuw is, weet je zeker dat je de komende jaren geen 
omkijken hebt naar onderhoud. Dat scheelt geld én een hoop gedoe. En 
mocht je de woning binnen een paar jaar weer verkopen, dan is dat ook 
meteen een pluspunt voor de nieuwe kopers. Want zij hoeven niet na te 
denken over onderhoud. Of over de verduurzaming van de woning. 

Woningborg
De woningen hebben een Woningborg certificaat. Belangrijke risico’s 
bij de bouw zijn daarmee afgedekt. Zo zijn de koopcontracten gecon-
troleerd en goedgekeurd. En mocht de aannemer in een uitzonderlijk 
geval failliet gaan, dan wordt jouw woning door een andere partij afge-
bouwd of je wordt schadeloos gesteld.

Nieuwbouw?  
Daarom is het 
verstandig

Een woning kopen. Een spannende beslissing waarbij je niet 

over 1 nacht ijs gaat. Ga je voor een bestaande woning of kies 

je toch voor nieuwbouw? Je hebt dan fijn alles nieuw, maar er 

zijn bijvoorbeeld ook voordelen voor je hypotheek. Waarom 

het verstandig is te kiezen voor nieuwbouw boven bestaande 

bouw? Wij sommen de voordelen voor je op.

Stap 1: je woning kopen
De makelaar heeft alle informatie over 
de woningen. In een persoonlijk gesprek 
krijg je deze informatie en heb je alle 
ruimte om vragen te stellen. Je kunt 
een optie op de woning van je voorkeur 
nemen.  Vervolgens kun je alle voors en 
tegens nog afwegen voordat je besluit 
om al dan niet te kopen. De makelaar 
begeleidt het volledige koopproces. De 
koopover eenkomst teken je dan ook hier. 
Ook  eventuele meerwerkopties bespreek 
je met de makelaar en leg je hier vast. 
Daarna moet je een hypotheek afsluiten 
en gaan alle stukken naar de notaris. Hier 
teken je de definitieve leveringsakte.

Stap 2: de voorbereiding en de bouw
De papieren zijn getekend en de bouw 
gaat van start. Ook dan wil je natuurlijk 
de benodigde vragen kunnen stellen. 
De  uitvoerder is van alle details op de 
hoogte en is tijdens de bouw je directe 
aanspreekpunt. Tijdens de bouw worden 
ook een aantal kijkdagen gepland. Zo 
kun je zelf de vorderingen bekijken, maar 
 kunnen ook leveranciers van bijvoorbeeld 
de keuken en vloer naar binnen om de 
maten goed op te kunnen meten.

Stap 3: oplevering en garantie
En dan is het zover: je woning wordt 
 opgeleverd. Eerst volgt dan nog de 
 opname waarbij eventuele onvolkomenen 
worden genoteerd. Een paar dagen later 
is de sleuteloverdracht en is de woning 
helemaal van jullie.

Stappenplan
Stap 1 Stap 2 Stap 3

Oplevering /  
garantie

Voorbereiding  
& bouw

Aankoop

Mijlpaal
Tekenen van de 

koopovereenkomst

Mijlpaal
Sleuteloverdracht

Mijlpaal
Start van de bouw

Informatie via makelaar

Optie op woning

Gesprekken met  
koperbegeleiders

Afstemming keuzes  
en opties

Bouw van  
de woningen

Informatiemiddagen  
op de bouw

Oplevering van  
de woning

Hypotheek

Leveringsakte

Garanties en  
onderhoud

Veel woonplezier!
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