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Welkom

welkom in Dock187 fase 4

“De vierde fase alweer van dit unieke project. Met weer schitterende
op hun plek in DOCK187. Fase 4 ligt overigens zeker zo mooi als
de eerste drie fasen: aan de achterzijde, pal aan het Vliedpark
en met vrij uitzicht over de polder. En natuurlijk net zo dicht bij alle
winkels en horeca, plus nog geen 30 autominuten van de grote

stad… Zie jij jezelf hier ook wel wonen? Maak dan gewoon eens een
afspraak zodat we samen kunnen kijken wat er
voor jullie mogelijk is. Met mijn jarenlange werkervaring
in de financiële planning denk ik graag mee over jullie
droomwoning en het financiële plaatje!
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Eén lange winkeldijk

Het winkelcentrum is in feite één lange winkeldijk
(in dialect ‘diek’). Je begrijpt wel dat iedereen
van Goeree-Overflakkee hier komt winkelen! In
de zomer trekt het uiteraard ook veel toeristen
en is een groot deel van de winkelsdagelijks
gezellig tot 19 uur open.

Middelharnis

Wereldwinkel

Loop eens binnen bij De Wereldwinkel voor
originele, eerlijke cadeaus en levensmiddelen uit
andere culturen. Mét de garantie dat de producenten
- zoals zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren - er een rechtvaardige prijs voor krijgen.

Lunchen bij Elles

Bij en rond de jachthaven in Middelharnis strijk
je lekker neer op een van de leuke terrasjes. Als je
je tenminste halverwege niet hebt laten verleiden
door een lunch of taartje bij Elles!

oneindig shoppen op d’n Diek
Op d’n Diek in Middelharnis vind je ‘City Center Goeree-Overflakkee’
met meer dan 100 winkels en horecazaken. Het City Center loopt helemaal
van de haven tot Sommelsdijk. Je vindt er vestigingen van landelijke ketens,
Genoteerd: Zwartbolfoods
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Hét adresje voor unieke food specialiteiten
zoals kazen, delicatessen, noten, zuidvruchten
en charcuterie. Van de beste streekproducten tot
rechtstreekse import van exclusieve truffels uit
Italië. Niet voor niets genoteerd in de top 10 van
beste Nederlandse Foodspecialisten.

maar vooral ook veel leuke kleine winkeltjes. Je kunt hier oneindig shoppen!
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Goe
ree
over
flak
kee
Rust en ruimte om te ontdekken
Wonen op Goeree-Overflakkee
is elke dag genieten van rust, ruimte en
heerlijk ver wegkijken over de polder.
Maar vergis je niet! Het is ook een
verrassend veelzijdig eiland waar je
van alles kunt doen, ontdekken en beleven.
Het is natuurlijk niet voor niets dat zoveel
mensen ieder jaar er hun vakantie
komen vieren. Als je hier mag wonen heb je

watersport
Op het eiland zijn de
Brouwersdam en
de Grevelingendam
de hotspots voor (kite)
surfen, zwemmen,
duiken, vissen,
zeilen, blokarten en
powerkiten.
schilderachtig
Het zonlicht heeft
vrij spel in het vlakke
landschap. De
zonsondergang en
zonsopkomst over de
uitgestrekte polders
zijn in één woord
indrukwekkend.
vliedpark
Direct achter je wijk
ligt het Vliedpark:
de metershoge,
avontuurlijke en
sportieve ontmoetingsplaats met hoogte
verschillen en alle
ruimte om te ravotten.

Het eiland wordt aan alle zijden omringd door
water: in het zuiden ligt Het Grevelingenmeer, het
grootste zoutwatermeer van West-Europa. In het
zuidoosten ligt het Krammer-Volkerak dat wordt
afgesloten door de Philipsdam naar Tholen en
de Hellegatsdam naar de Hoeksche Waard en
Brabant. Het Haringvliet ligt tussen de eilanden
Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee. Deze twee
eilanden worden verbonden door de Haringvlietsluizen. Door al dat water kun je op het eiland
elke denkbare tak van watersport beoefenen.
Daarnaast zijn er op het eiland verschillende
gezellige watersporthavens en grotere en kleinere
zwemstranden.
Fiets of wandel je graag in de natuur? Ook dan
kun je op Goeree-Overflakkee je hart ophalen. Je
vindt er prachtige brede duinen en mooie natuur
gebieden. Hier kun je uren lopen met de hond of
avonturen beleven met de kinderen. En wil je een
dag hard werken van je afschudden, dan stap je
vanaf huis zo op je mountainbike: aan het eind
van de straat begint de uitgestrekte polder. In de
zomer lekker in het zonnetje, in de herfst een
echte uitdaging met een stevige tegenwind.

eigenlijk elke dag een beetje vakantie.
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Restaurant
L’ Ambiance
De gerechten uit de Franse

lunchroom
werelds inside

keuken zijn met moderne
kooktechnieken bereid,

Je moet het even weten maar

smaak. En zoals de naam

is gevestigd in het pand van

belooft: je dineert in

Tieleman Keukens.
Laat je verrassen door
werelds lekker eten.
korendreef 15

5x uit eten in
Middelharnis

verrassend en puur van

dé lunchroom van Middelharnis

een smaakvolle ambiance.
brasserie
‘t Vingerling

Vingerling 19-21

De brasserie dankt haar
naam aan een van de
prachtige monumentenpanden aan de jachthaven
waarin ze is gevestigd.
Culinair genieten met

restaurant
Het Genot
van Menheerse

uitzicht!
Vingerling 23

Bij Het genot van
Menheerse (Flakkees
dialect voor Middelharnis)
wordt het eten bereid met
dagverse streekproducten:
vlees direct van de slager
en vis van de afslag.
Vingerling 3

Niet voor niets komen
zowel toeristen als
mensen van het eiland
naar Middelharnis om
lekker te eten in een
van de vele gezellige
lunchrooms en
restaurants. Dit zijn
de adresjes die je móet
kennen...

eetwinkel
bij elles
Bij Elles kokkerellen ze
zo verantwoord en puur
mogelijk. Voor vleeseters,
vegetariërs én veganisten.
En ze bakken zelfs
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glutenarme taarten.
Nieuwstraat 40
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Zo mooi
wordt jullie nieuwe wijk

Aan bovenstaande afbeelding kunnen geen rechten worden ontleend.

0

Hofwoning type Boomvliet

0

Poortwoning type Krammer

0

Vrijstaande woning type Manezee

0

2-onder-1 kapwoning type Watering

DOCK187 is een bijzondere en verrassende wijk in Middelharnis, met een grote
diversiteit in steenkleur en gevels en een opvallend rijke detaillering in deuromlijstingen,
gevellijsten en zinken hemelwater afvoeren... Vakmanschap van toen en het comfort
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van nu. Ook in de vierde fase, woon jij in DOCK187, precies zoals jij dat wilt.
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het

poortwoning

Plan
Hofwoningen

2-onder-1 kapwoningen

VRIJSTAANDE WONING

poortwoningen

De vierde fase van DOCK187 ligt achter de eerste deelfasen van
de wijk die al zijn of worden gebouwd. Er komen hoek- en midden
woningen aan het autovrije hart van de wijk, en aan de buitenring
komen fraaie vrijstaande woningen en tweekappers. De witte poort-
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woningen markeren aan de achterzijde de entree van de wijk.
Zo heeft ook in deze fase elke woning zijn eigen unieke karakter.
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Krammer
poortwoning

Kijk voor de
plattegronden van
bovenstaand type
op pagina 20.
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CV-verd.

3,15 m

1500+ vl

4,03 m

vl
Deze ruime2600+
drie-onder-een1500+ liggen
vl
kapwoningen
achter aan
de entree naar de autovrije hof.
De bijna 9,5 meter diepe living
met open keuken is door de
brede, glazen pui heerlijk op
de tuin gericht. De beide
hoekwoningen hebben
bovendien een extra zijraam.
Boven bevinden zich de
badkamer, de master bedroom
en twee kinderslaapkamers.
Het leuke bij deze woning is dat
je als optie kunt kiezen voor
zolderindeling met een royale
vierde kamer met een extra
dakkapel die toegang geeft tot
een luxe dakterras. Dat wordt
vechten wie hier mag slapen!

9,40 m
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5,40 m
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3,00 m
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1500+ vl
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2,37 m
5,40 m
5,70 m

2,18 m
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2,23 m

3,33 m
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Begane grond

5,70 m

bouwnummer 9

2,96 m

16

2,37 m

3,15 m

2,18 m
5,40 m

Tweede verdieping
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5,40 m
5,40 m

Dromen

over je nieuwe interieur

Impressie bouwnummer 10
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4,63 m

Deze halfvrijstaande
poortwoning aan de entree aan
de achterzijde van de wijk, is
indrukwekkend van buiten én
van binnen. De living is ronduit
vorstelijk te noemen: de
afmetingen zijn al fors maar wie
nog groter wil kan kiezen voor
een uitbouw van 1.2 of 2,4 meter.
Door de standaard uitbouw aan
de zijkant is het mogelijk een
aparte eethoek te creëren.
3,62 m
Hierdoor oogt de living nog
3,62 m
groter en lichter.
Op de eerste verdieping vind je
naast de badkamer en luxe
masterbedroom met maar liefst
twee extra slaapkamers.
En dan hebben we het nog niet
over de zolder…
Kies je als optie voor dakkapellen
én een zolderindeling op de
tweede verdieping, dan heb je
zomaar ineens drie extra
kamers!
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5,46 m

Begane grond
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WM
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5,46 m

2600+ vl

2,13 m

5,76 m

2,37 m

2600+ vl

3,02 m

2,96 m
3,26 m
2,96 m

2600+ vl

5,76 m
5,46 m

2,43 m

2,13 m
2,43 m

1500+ vl

2,37 m

3,02 m
5,46 m

10,00 m

2,37 m

2,71 m

Verl
a

agd

CV-verd.

3,26 m
5,46 m
3,62 m

Tweede verdieping
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Boomvliet
hofwoning
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hofwoning

De hofwoningen met hun
bijzondere, afwisselende gevels
liggen aan de centrale autovrije
hof. Vanuit de keuken aan de
voorzijde kijk je hier direct op uit.
Deze woningen hebben in basis
al een diepe living van ruim 8,5
meter. Maar wil je nog meer
ruimte, kies dan voor een
uitbouw van 1.2 of 2.4 meter.
Zo heb je alle vrijheid om je eigen
5,40 m
indeling te bepalen.
De diepte van je woning vertaalt
5,40 m
zich op de eerste verdieping
natuurlijk ook in drie grote
slaapkamers. Een heerlijke
gezinswoning met alle ruimte
voor het hele gezin.
Op de tweede verdieping heb je
nog de mogelijkheid om een
vierde kamer te realiseren.
Zeker als je kiest voor een gevel
met dwarskap!
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Begane grond
bouwnummer 3

Tweede verdieping
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Impressie bouwnummer 2
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Een vrij in te delen zolder?

WM

Wat
kies
jij?

Meer woonruimtew?van 1.20 of 2.40 m!
Kies een aanbou

MV

PV

In DOCK187 is elke woning uniek.
En dan hebben we het niet over de keus
of je wel of niet een dakkapel wilt; dan
bedoelen we ook écht uniek. Je hebt om

te beginnen al heel veel keus in het

type woning en de ligging in de wijk die je het
meest aanspreekt, maar ook in de

gevel die je leuk vindt, de steenkleur,

MW

de kleur van je voordeur… In DOCK187 is

MV
MV

daarom de keus aan jou!

of trapgevel?

PV

Of 3 extra kamers en een dakkapel?
Kies de indeling die het beste
bij jou past

Halsgevel
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Ga je voor een hals- of een trapgevel?
Hoe speelser en gevarieerder het straatbeeld wordt, hoe leuker je straks woont!
Daarom kun je bij de hofwoningen, als je kiest voor woning met een dwarskap,
als extra optie kiezen voor een gevelafwerking met een knipoog naar de
authen
tieke oudhollandse hals- of trapgevels. Dan heb je pas echt een
bijzondere woning die er helemaal uitspringt in de rij! Deze optie is mogelijk
bij vier verschillende hofwoningen: bouwnummers 2, 3 en 5.

De woningen in DOCK187 voldoen ruimschoots
aan wat de meeste mensen willen in hun ideale
woning, zoals een grote living en minstens drie
mooie slaapkamers. Maar meer kan ook! Je kunt
de living uitbouwen en met een dakkapel of dak
raam in combinatie met een alternatieve indeling op zolder nog één of meer kamers maken.
Wil je twee slaapkamers samenvoegen, al dan niet
met inloopkast? Met de online woningconfigurator
kun je eindeloos variëren en kijken wat het beste
bij jou (en je portemonnee) past!
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Krammer
poortwoning

2-onder-1 kapwoning

Watering
30
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2600+

2600+

WM

WM

2,37 m
5,70 m
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1500+

2,84 m

PV

2,33 m2,33 m

5,70 m
5,70 m
3,30 m

2,75 m

Begane grond
bouwnummer 11

2,33 m
5,70 m

2600+

9,40 m

9,40 m
3,00 m
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4,17 m
6,20 m

2,84 m
4,17 m

3,42 m
4,17 m

MV
WM
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3,30 m

2,75 m2,75 m

5,70 m
5,70 m
3,26 m

WPU

2,84 m

3,95 m

2,37 m2,37 m

MV

1500+

1500+ 1500+

2600+

3,26 m
3,26 m

WPU

5,70 m

m
Tweede 6,05
verdieping
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PV

MV

PV

3,42 m

3,42 m

De twee-onder-eenkapwoningen Watering liggen
2600+
WPU
aan de buitenring van de wijk en
1500+
kijken uit op het Vliedpark achter
1500+
de wijk.
Deze grote woningen hebben een
riante living met open keuken,
en een aangebouwde berging2600+
die
via de hal bereikbaar is.
Op de bovenverdieping vind je,
naast een ruime badkamer,
drie grote slaapkamers en op de
tweede verdieping
is alle
ruimte
5,70 m
5,70 m
om te kiezen voor
een
6,05 m 6,05 m
alternatieve indeling met nog
eens één of twee kamers.
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Watering

2600+ 2600+
1500+
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2600+

2-onder-1 kapwoning

5,16 m

3,42 m

1500+

9,40 m

5,16 m

1500+

3,00 m

9,40 m

5,16 m

5,38 m

3,00 m

afneembaar luik

9,40 m

5,54 m

afneembaar luik

5,549,40
m m

5,38 m

3,42 m

Eerste verdieping

Dromen

over je nieuwe interieur

Impressie bouwnummer 11
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Manezee
vrijstaande woning
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Begane grond
bouwnummer 17
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CV-verd.

CV-verd.
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MV

WM
PV

3,07 m
2,62 m

6,00 m

4,03 m 4,03 m

4,53 m 4,53 m

2,69 m

De vrijstaande woning type
Manezee oogt statig van buiten
en biedt een zee aan ruimte
van binnen: je beschikt over drie
volwaardige woonlagen van ca.
10 meter diep en bijna 6 meter
breed. In de living is er alle
ruimte voor een luxe keuken met
kookeiland, een royale eethoek
en een forse loungehoek.
Heel prettig is dat er aan drie
5,37 m
zijden licht binnenvalt.
6,00 m
Op de eerste verdieping bevinden
5,37en
m
zich vier (slaap-)kamers
6,00
de badkamer met toilet
enm
inloopdouche. Voor de tweede
verdieping is een alternatieve
indeling voorbereid, waarmee
nog eens twee of drie forse extra
kamers kunnen worden
gerealiseerd.

MV

2,80 m 2,80 m

3,75 m

3,75 m

CV-verd.

CV-verd.

10,40 m10,40 m
3,75 m 3,75 m
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5,76 m

2,48 m

2,62 m

5,76 m
6,00 m

6,50 m 6,50 m
5,56 m 5,56 m

CV-verd.
CV-verd.

5,76 m

6,00 m

2,48 m

2,48 m

6,00 m

WPU

5,76 m
6,00 m

3,21 m

2,62 m
5,76 m

WPU

3,21 m

2,48 m

3,07 m

6,00 m

WPU

3,21 m

3,07 m

WPU

3,21 m

2,69 m

Manezee
vrijstaand

PV

WM

10,40 m

5,56 m

2,48 m

5,76 m

CV-verd.

CV-verd.

6,00 m

10,40 m
5,56 m

2,69 m

2,48 m
5,76 m

3,21 m

6,50 m

6,50 m

3,75 m

WPU

3,21 m

2,80 m

CV-verd.
CV-verd.

6,50 m

10,40 m 10,40 m

WPU

CV-verd.

5,56 m

CV-verd.

5,56 m

6,50 m

4,53 m

Eerste verdieping

WM

3,07 m
5,76 m
6,00 m

2,62 m

PV

2,62 m

5,76 m

5,37 m

6,00
6,00
m
5,37 m

m

m
Tweede6,00
verdieping
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PV

Dromen

over je nieuwe interieur

Impressie bouwnummer 17
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Home
Made By
Home
Stories
Geïnspireerd op de typische Nederlandse architectuur en

designtraditie, de wisselende jaargetijden en een ingetogen
kleurenpalet hebben wij onze nieuwste Loft 08, Barn 08
en Park 08 collecties gecreëerd. Vol met hoogwaardige en
toch betaalbare materialen voor de aankleding, inrichting
en het onderhoud van jouw (t)huis. We hopen je leven te
verrijken met deze prachtige verhalen die we onze Home
Made By Home Stories noemen, zorgvuldig ontworpen en
samengesteld door Nederlands beste Interior Designers.
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mijn keuken, mijn favoriete

tor
In de woningconfscigura
hebben we ver hiopgl endenoemen
keukenindelingen
basis

Een nieuwe keuken uitkiezen! We zetten de laatste trends voor je op een rij.
Raw Rituals is de nieuwe trend voor 2020 welke is gericht op meer ruimte en rust
in een tijd dat we steeds vaker met veel prikkels geconfronteerd worden.
Persoonlijke details en stijlelementen maken het niet zomaar een moderne
of landelijke keuken, maar helemaal jouw keuken. Wist je trouwens dat je
keuken kan worden meegefinancierd in je nieuwe hypotheek?

Aan het woord is Bas den Besten, projectbegeleider bij Tieleman Keukens. “Ook voor deze fase
heeft Gebroeders Blokland opnieuw gekozen voor
de fijne en unieke samenwerking met Tieleman
Keukens. Hoewel er geen standaard keuken in
deze woning is opgenomen, hebben we toch weer
voor de samenwerking gekozen om jullie als
koper zoveel mogelijk te ontzorgen. Alle informatie over de standaard aansluitpunten en het
eventuele meer- of minderwerk van de keuken
zijn verwerkt door ons en bekend bij alle
verkopers in het team.”

Tip van Tieleman:er
met een Quook
maak je thee in een
handomdraai
het kopen van een keuken
moet een feest zijn!
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Kiezen voor een Tieleman keuken, is kiezen
voor kwaliteit. “Onze filisofie is dat jullie keuken
onze zorg is. Wij letten niet alleen op de kwaliteit
van de keuken zelf, maar ook op die van de
appparatuur. De Tieleman keuken kun je daarom
ook geheel naar eigen inzicht en smaak samenstellen in onze unieke showroom te Middelharnis.
Onze adviseurs nemen de mogelijkheden graag
met je door. Daarbij stellen ze heel wat vragen om
je van een optimaal advies te kunnen voorzien,
desgewenst ondersteund met een driedemensionale tekening van je nieuwe keuken op onze
LivingWall. Je plannen worden dan ineens tastbaar. Ik nodig jullie graag uit voor een bezoek aan
onze showroom. Om je goed te kunnen adviseren
raad ik je aan om vooraf een afspraak te maken.”
Korendreef 15, 3241 AS Middelharnis
T 0187 - 475 400

Graag tot ziens in onze showroom!
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lagune

Khaki

LAKE

blanc

De contrastkleur in

Deze sprekende

Een zachte tint

Een subtiele

deze kleurenwaaier.

tint geelgrijs, met

blauw die neigt

bijna non-kleur

Eveneens een pure

een subtiele zweem

naar het grijze.

die uitgesproken

en natuurlijke tint,

groen, heeft zijn

Een neutrale maar

kleuren in de

die volledig tot

positie stevig

zeker geen koele

inrichting op

zijn recht komt in

verankerd en is

kleur die het goed

natuurlijke wijze

neutraal, tijdloos

in het moderne

doet op grote

absorbeert.

design maar met

interieur niet meer

oppervlakken,

Prachtig als matte

dezelfde elegantie

weg te denken.

het interieur kan

tint te combineren

in pastel of retro

Met recht een

dragen maar zich

met andere warme

interieur.

tijdloze klassieker.

nooit opdringt.

en koelere grijzen.

Kleur
lagune

Khaki

LAKE

blanc

de trends voor 2020

Hoewel sommige kleuren eigenlijk altijd blijven,

zijn er ook ieder jaar weer echte trendkleuren in het

interieur. De tinten die getipt worden voor de komende
periode zijn verrassend neutraal van karakter. Het warme
‘khaki’, het serene ‘blanc’, het zachte ‘lake’ blauw en de opvallende accentkleur ‘lagune’ creëren samen de sfeer van nu.
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Relaxed wakker worden
in je nieuwe badkamer
Hoe ziet jouw ultieme badkamer eruit?
Combineer je eigen smaak met de nieuwste
trends, en je badkamer wordt niet alleen een
prachtige ruimte, maar ook een perfecte
aanvulling op jouw levensstijl.
De schitterende badkamer die werd samengesteld voor DOCK187 biedt er alle ruimte voor…

beginnen
laat de dag maar

Tegels bepalen de uitstraling

De badkamers krijgen een heel eigentijds karakter
door de stijlvolle, langwerpige wandtegels (20 x 50
cm) en forse vloertegels (45 x 45 cm). Combineer
de grote wandtegels, in mat wit of glans wit, met
een lichte vloertegel om je badkamer nog groter te
laten lijken… of kies je voor contrast met stoer
zwart of antraciet?

Ideale basis voor elke smaak
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Ook in het design sanitair is gekozen voor de
kracht van de eenvoud. De wastafels en de spiegel
hebben een vierkante basis van 60 x 60 cm.
Uiteraard wordt je badkamer compleet opgeleverd met onder meer strakke RVS kranen, en
een RVS doucheset en douchegoot. Een ideale
basis voor wie van eenvoud houdt, maar ook
als je wilt knallen met kleuraccenten in je
accessoires. Laat je inspireren in de showroom
van Bouwcenter Esselink!
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17 gasloze woningen EPC < 0,1!

duurzaam wonen
Gas is niet langer de toekomst voor
het verwarmen van woningen. Daarom
hebben we ervoor gekozen de woningen
te voorzien van een energiezuinig en
duurzaam klimaatsysteem.
Elke woning heeft een eigen energiezuinige
modulerende warmtepomp en bodemlus die je
woning voorziet van duurzame warmte om te
verwarmen, te douchen en koude om te koelen. De
bodemlus wordt gebruikt om warmte of koude
te onttrekken aan de bodem. De installatie is
aangesloten op een warmtepomp en de vloer-

MECHANISCHE VENTILATIE
(AFVOER) MET
C02 METING IN
DE WOONKAMER
ZELFREGULERENDE
ROOSTERS
DUBBEL GLAS

verwarming. In de winter is de woning aangenaam warm en in de zomer lekker koel en
comfortabel. Elke elektrische warmtepomp is
voorzien van een royale boiler van 178 liter (netto).
Een groot deel van de elektriciteit die nodig is
om te verwarmen, koelen, te ventileren en het
huishoudelijk verbruik wek je op met je eigen
PV panelen op het dak. Wel zo duurzaam en je
bespaart jaarlijks ook nog eens op je energierekening!

Vaanster Energie

De energiezuinige warmtepomp, bodemlus en de
PV panelen in je woning worden geleverd door
Vaanster. Vaanster is marktleider in Nederland op

8 STUKS
300 WP/PANEEL
ZONNECELLEN

OPTIONELE
DOUCHE
WARMTE
TERUGWINNING

het gebied van het leveren van duurzame warmte
en koude aan particulieren en zakelijke afnemers.
Zij verzorgen hiertoe de realisatie en exploitatie
van WKO (Warmte Koude Opslag) projecten en
leveren aan meer dan tienduizend particuliere
afnemers dagelijks warmte en koude. Dit doen
zij met individuele en collectieve warmtepomp
systemen.

Huur concept

Vaanster is gedurende 25 jaar eigenaar van de
installatie en verantwoordelijk voor het “all-in” onderhoud van je warmtepomp, bodemlus en de PVpanelen. Dit betekent dat er naast de vaste maandelijkse huur van de warmtepomp, bodemlus en
de PV installatie geen bijkomende kosten zijn
(behoudens de gebruikelijke energiekosten). De
elektriciteit die de PV panelen opwekken kunt
je vrij gebruiken waardoor je aanzienlijk bespaart
op je jaarlijkse energiekosten. Alle kosten voor
onderhoud, beheer en vervanging (o.a. warmtepomp na 10-15 jaar) zijn onderdeel van het huurtarief en voor rekening en risico van Vaanster.
Mocht er iets mis zijn met je installatie hoeft je
alleen maar Vaanster te bellen en het wordt
geregeld. Het enige wat je zelf hoeft te doen is de
panelen reinigen met een zachte borstel.

•

•
•
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•
•
•
•
•

Vast bedrag per maand
Duurzame en toekomstbestendige woning
Eigen opwekking van elektriciteit
25 jaar all-service overeenkomst
Het comfort van de bewoner staat voorop

KOOP VARIANT

Wilt u niet huren, maar direct bij oplevering eigenaar zijn van de installatie? Dat kan voor een
bedrag vanaf € 12.584,- incl. BTW. Daar is dan nog
wel een 10-jarig all-inn service- en onderhoudscontract aan gekoppeld van € 37,50 incl. BTW
per maand. Waarmee u de gehele garantie van
de installatie afkoopt voor 10 jaar.

All-service
overeenkomst
Maandelijkse
huur € 130,00
incl. BTW

Je klimaatsysteem bestaat uit vier
componenten:

BEDIENING MET
(SLAAP-)KAMER
THERMOSTAAT

VOORRAAD
178 L (netto)
WARM WATER

Middels een 25 jaar all-service overeenkomst
kun je zorgeloos wonen. Geen onderhoud- en
vervangingskosten. De voordelen hiervan zijn:

Klimaatsysteem

•

VLOERVERWARMING/
KOELING

Zorgeloos wonen

Vloerverwarming en -koeling: warmte
en koude wordt aanen afgevoerd met een
warmtepomp.
Ventilatie: verse buitenlucht wordt
aangevoerd middels zelfregulerende
roosters boven en in de kozijnen en
gebruikte lucht mechanisch afgevoerd
middels C02 sturing
Tapwater: 178 liter (netto) tapwatervat
Zonnestroom: 8 stuks PV-panelen
op je dak wekken stroom op die
je zelf gebruikt of teruglevert aan
je elektriciteitsleverancier.

lagere
energiekosten?
Kies dan voor de
optionele WTW douchepijp. Deze zorgt ervoor
dat koud aanvoerwater
opgewarmd wordt
door het warme
wegstromende water.
Of investeer in
extra PV-panelen.
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buitenkeuken
Lange zomeravonden,
natafelen met vrienden op
je nieuwe terras… dat is pas
echt vakantiegevoel.
Een buitenkeuken mag
natuurlijk niet ontbreken.

regenton
Milieuvriendelijk

mooie
tuin

besproeien? Dat kan
met een regenton in
je tuin. Je bespaart
drinkwater en belast
het riool minder.
Bovendien bevat
regenwater veel
minder kalk. Kies je
een kunststof of een
klassieke houten ton?

Terrastegels
Groot formaat tegels
van 60x60 cm blijven
populair, maar in 2018
wordt het nog een
maatje groter: met
afmetingen van 90x 90
tot 100x100 cm!

Sommige planten zijn dol op direct zonlicht andere groeien prima
op een schaduwrijk plaats. Je kunt planten en bloemen
buiten zetten zodra de vorstperiode voorbij is. Maar helemaal leuk is de
zaadjes opkweken in je keuken. Zodra de vorst echt voorbij is, verplaats je de
plantjes naar buiten. Zo is je tuin in één keer een stuk groener!

robotmaaier: nooit meer maaien
Wat is er mooier in je tuin dan een
goed bijgehouden, strak gemaaild
gazon. Een robotmaaier
is een ideale oplossing!
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Nu je je huis hebt gekocht, komen er
best wel wat keuzes en beslissingen
op je af. Met een aantal belangrijke
keuzes heb je al kennis gemaakt in

in
spi
ra
tie

het Inspiratiecentrum van Gebroeders

Blokland. Het Inspiratiecentrum hebben
we niet alleen daarvoor ingericht:
we willen je als koper ook laten zien

waar je voor hebt getekend: degelijke
materialen, doordacht wooncomfort

en tastbare techniek. Kwaliteit die zorgt
voor blijvende waarde van je woning.
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Degelijke kwaliteit

In het Inspiratiecentrum in gebouw Westpoort
in Hardinxveld-Giessendam hebben wij de
uitvoering van je nieuwe woning zo concreet
mogelijk gemaakt. Bij Gebroeders Blokland kiezen
we standaard voor een goede kwaliteit en een
degelijke uitvoering, en dat willen we je graag zelf
laten zien. Wil je kiezen voor een extra optie, dan
kun je deze van afstand en van dichtbij bekijken,
en de materialen aanraken. Zo willen we jou als
koper helpen bewust te kiezen voor afbouwopties
die bij jou passen. Je ziet de hele woning al voor je
en kunt de kwaliteit ervaren, nog voordat je tekent.

Warme en koude kant

Bij de rondleiding in het Inspiratiecentrum heb
je de verschillende afbouwopties in alle rust

kunnen doorlopen. Daar hebben we het Inspiratiecentrum speciaal voor ingedeeld met een ‘koude’
en ‘warme’ kant. Aan de ‘koude’ kant hebben we
je meegenomen door de techniek; installaties, domotica en bijvoorbeeld zonnepanelen of verwarming. Aan de ‘warme’ kant door de inspirerende
comfortproducten waar je voor kunt kiezen, zoals
de afbouwpakketten.

Themawanden

Iedereen heeft zijn eigen smaak, en toch zien
we dat kopers in basis vaak kiezen voor dezelfde
kleuren in plinten, schilderwerk en behang.
Aan de ‘warme’ kant van het Inspiratiecentrum
hebben we themawanden ingericht in drie
verschillende stijlen: industrieel, warm en natuur.
compleet.
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Wonen
Werken
Recreëren
Of het nu gaat om woningbouw, een sporthal, vakantiepark of
binnenstedelijke vernieuwing: bij het ontwikkelen en bouwen
van hedendaagse nieuwbouw hebben onze klanten doorlopend
nieuwe wensen. Gebroeders Blokland vertaalt deze behoefte
door middel van een gestandaardiseerd product, een functioneel en doelmatig product of een maatpak. Als daadkrachtige
ontwikkelaar en/of aannemer nemen wij risicodragend positie
in locaties en of samenwerkingsverbanden: in ontwikkeling,
verkoop en bouw.

www.gebroedersblokland.nl

