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Voorwoord

Een mooi vooruitzicht...
Voor u ligt het magazine van plan Den Bergh. Schitterende
appartementen, die in het nieuwe dorpshart van Soesterberg worden
gerealiseerd. Met recht noemen wij dit een mooi vooruitzicht, omdat
wonen op deze locatie op alle fronten prachtig is. Er zijn verschillende
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onderwerpen die in belangrijke mate bijdragen aan het wooncomfort,
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Wonen in
het dorpshart van
Soesterberg
Elk dorp heeft een hart nodig. Een centrale plek waar mensen elkaar kunnen
ontmoeten en een plek die een dorp kracht en identiteit geeft. Plan Den Bergh
wordt het nieuwe dorpshart van Soesterberg. Een prachtig centrumplan waardoor
het dorp weer energie en elan krijgt. Met ruimte voor horeca en maatschappelijke
functies, maar ook een bijzondere plek om te wonen.

De locatie van het nieuwe dorpshart ligt aan de
ontsluitingswegen van Soesterberg. Hierdoor is de locatie een
belangrijke entree voor het dorp. Daarmee is de bestaande
winkelstraat (Rademakerstraat) een belangrijke as door
het dorp. De nieuwe woonlocatie is hiermee onderdeel
van het winkelgebied en geeft Soesterberg een belangrijk
verblijfsgebied waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.
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Alles is
in de buurt

woonlocatie hoog waarderen door de ligging:
midden in het groen van de Utrechtse
Heuvelrug en met de reuring van de grote
steden praktisch om de hoek. In Soesterberg
is de enorme rijkdom van de natuur altijd
dichtbij. Door het dorpse karakter is wonen
in Soesterberg gemoedelijk, terwijl u de

Soesterberg, centraler kunt u bijna niet wonen in Nederland.

Utrecht

Midden op de Utrechtse Heuvelrug. Daarbij is de bereikbaarheid

20 min.

van het dorp uitstekend. De A28 en de N237 zorgen voor een
perfecte ontsluiting. Het resultaat: u woont hier in alle rust, maar
met 20 minuten rijden geniet u van de levendigheid in Utrecht of
Amersfoort. Bus 52 rijdt door het dorp en brengt u naar Utrecht,
Zeist of Amersfoort. U heeft alles comfortabel in de buurt!
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Wist u dat inwoners van Soesterberg de

Amersfoort
15 min.

Amsterdam

stad en alle regionale voorzieningen binnen
handbereik heeft.

"DICHTBIJ ALLES
ALLES DICHTBIJ"

45 min.
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Welkom in Den Bergh

In plan Den Bergh worden appartementen en penthouses gerealiseerd die worden gebouwd volgens de eisen van deze
tijd. Met materialen die duurzaam zijn en weinig onderhoud vergen en met verschillende type appartementen, die
de ruimte bieden voor uw woonwensen. In dit magazine vindt u alle typen die beschikbaar zijn op de verschillende
woonlagen. Elk appartement biedt de mogelijkheid om zelf de inrichting van de keuken te kiezen. Hiervoor kunt u
contact opnemen met de specialisten die hiervoor al ideeën klaar hebben liggen. In dit magazine geven wij u al tips
en ideeën om uw appartement in te richten zoals u dat wenst. Welkom in uw nieuwe appartement.
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Begane grond

type E1 en B2

Appartementen type E1 en B2 worden
gerealiseerd op de begane grond. Beide
appartementen zijn ruim bemeten 3
kamer appartementen. Ze hebben een
ruime woonkamer-keuken met toegang
tot een royaal balkon, twee ruime
slaapkamers, een toilet, aparte ruimte
voor de wasmachine en een royale

E1
Bouwnr. 01

B2
Bouwnr. 02

Entree parkeerkelder

badkamer met 2e toilet.

De entree is indrukwekkend. Een groots en
ruimtelijk vormgegeven entreehal met een
imposante trap en met toegang tot de lift.
Toegang met alure wat zéker het ‘wauwgevoel’ zal geven.
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Interieur impressie appartement type B1
12
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U wilt een rustige uitstraling?

U wilt een vrolijke uitstraling?

Om een rustige sfeer te creëren, kunt u het beste kiezen voor

Een sprankelend appartement. Fit, vitaal, vrolijk, uitbundig… Tijd

de volgende uitgangspunten. De kleuren die u hiervoor kunt

voor plezier. Felle contrasten van vrolijke en intense kleuren geven

gebruiken zijn lichte en vergrijsde natuurtinten toegepast in ton

een dynamisch en energiek gevoel in uw appartement. U hoeft

sur ton combinaties. De structuren die u het beste kunt gebruiken

geen angst te hebben, want alles mag en alles kan. Combineer

zijn matte oppervlakten met een fluwelig uiterlijk in combinatie

deze kleuren met glanzende oppervlakten. Ze brengen speelsheid

met metallic accenten. Om het optimale effect te bereiken zijn pure

en diepte in uw interieur.

materialen als linnen, katoen, hout en riet het beste. Natuurlijke
materialen geven namelijk een weldadig gevoel.

KIES DE KLEUR
VOOR UW
INTERIEUR
Kleur voegt meteen iets toe aan uw interieur. Veel mensen
onderschatten de kracht van kleur in een interieur. Bij de juiste keuze
van kleur in uw appartement die past bij u als bewoner en bij de sfeer
van uw appartement maakt kleur het verschil tussen een exclusieve
uitstraling of een net-niet-effect. Wij hebben enkele handige tips voor
het creëren van de juiste sfeer in uw nieuwe appartement. Kies de
kleur die bij u past, want met kleur brengt u sfeer in uw interieur.

U wilt een luxe uitstraling?

U wilt een mystieke uitstraling?

Kwaliteit kun je voelen. Ook in uw appartement. Wanneer u luxe,

Om een chique, intieme sfeer te creëren kunt u kiezen uit een

stijl en charme in uw appartement wilt, dan kunt u het beste

palet van warme, donkere paarstinten en vergrijsde intense

kiezen voor de volgende uitgangspunten. De kleuren waarmee u

kleuren. Hiermee zorgt u voor een schitterende mystieke

dit effect het beste kunt bereiken zijn de doorleefde grijstinten,

decadente sfeer. De materialen die u hiermee combineert zijn

gecombineerd met frisse kleuraccenten. De combinaties zijn

mat, in combinatie met diepglanzende metallics en fonkelende

schitterend en geven het gevoel van tijdloze luxe. Zéker wanneer

highlights. Hout, oud metaal en veel stoffen, kussens en kleden

u verschillende texturen gebruikt en robuuste, eerlijke materialen

met verschillende structuren maken het geheel compleet en

gebruikt met een stoere structuur.

uniek.

Kijk voor meer kleur-inspiratie op www.flexa.nl / www.histor.nl / www.kleur-advies.nl / www.wonenonline.nl
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Eerste verdieping

type A1, A2, A3, B1,
C1, C2, E2, E3
Vanuit deze appartementen heeft u uitzicht over het paardenweitje

Elk appartement op deze etage heeft een
ruime woonkamer-keuken met toegang
tot een balkon. De appartementen
hebben twee ruime slaapkamers, een

C1

E3
Bouwnr. 03

toilet, aparte ruimte voor de wasmachine
en een royale badkamer met 2e toilet.

B1

B1

B1

Bouwnr. 04

Bouwnr. 05

Bouwnr. 06

Bouwnr. 07

Daarnaast hebben enkele appartementen
de mogelijkheid voor een ligbad.

A2

A1
Bouwnr. 09

Bouwnr. 10

C2
Bouwnr. 08

E2
Bouwnr. 12

A3
HET ATRIUM

Bouwnr. 11

Het atrium is het hart van het gebouw. Een centrale

Vanuit deze appartementen heeft u
uitzicht over het centrale plein.
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open ruimte die voor elke bewoner toegangkelijk is.
Om te ontspannen, om te ontmoeten, om te genieten.
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Interieur impressie appartement type E2 en D2
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Tweede & DERDE verdieping

type A1, A2, A3, B1,
C1, C2, D1, D2
Vanuit deze appartementen heeft u uitzicht over het paardenweitje

Op zowel de tweede als de derde etage

C1

worden 10 appartementen gerealiseerd.
Beide etages hebben exact dezelfde
indeling met een goed perspectief
om comfortabel te wonen. Een ruime

D1

B1

Bouwnr. 13
Bouwnr. 23

Bouwnr. 14
Bouwnr. 24

woonkamer-keuken met toegang

B1

B1

Bouwnr. 15
Bouwnr. 25

Bouwnr. 16
Bouwnr. 26

Bouwnr. 17
Bouwnr. 27

tot een balkon. De appartementen
hebben twee ruime slaapkamers,
een toilet, aparte ruimte voor de
wasmachine en een royale badkamer
met 2e toilet. Daarnaast hebben enkele
appartementen de mogelijkheid voor
een ligbad.

A2

A1

C2

Bouwnr. 20
Bouwnr. 30

Bouwnr. 19
Bouwnr. 29

Bouwnr. 18
Bouwnr. 28

D2
Bouwnr. 22
Bouwnr. 32

A3
Bouwnr. 21
Bouwnr. 31

Vanuit deze appartementen heeft u uitzicht over het centrale plein.
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De keuken is vaak het middelpunt van een appartement. Het is
belangrijk dat een nieuwe keuken beantwoordt aan al uw wensen. Voor
deze appartementen hebben wij een keukenspecialist gevraagd uit te
leggen welke stappen moeten worden genomen voordat u kunt genieten
van een keuken die helemaal past bij uw smaak en gebruikswensen.
De appartementen worden exclusief een keuken

noodzakelijk zijn en waar die moeten komen.

Start op tijd

geleverd. Een keuken is zó smaakgebonden

Deze informatie is van belang voor het

Wij adviseren u om tijdig te starten met het

dat wij u hiermee de ruimte willen bieden om

bouwbedrijf en de installateur. Alles moet

uitzoeken van uw nieuwe keuken. De reden

een keuken te kiezen die past bij uw wensen.

kloppen en goed op elkaar worden afgestemd.

hiervoor is dat u dan ruim voor de uiteindelijke

Wanneer u zich gaat oriënteren voor een nieuwe

De adviseurs van Den Bergh zorgen er samen

bouw weet hoe het komt. Dan kan iedereen in

keuken, dan is het verstandig dat u een goed

met u voor dat deze informatie tijdig bij iedereen

het bouwproces daar vroegtijdig rekening mee

gedetailleerde bouwtekening meeneemt naar

bekend is.

houden. Dat werkt beter en voorkomt stagnatie

de keukenspecialist. Bij onze projectshowroom

en misverstanden. Bovendien is het ook leuk

zijn deze tekeningen al aanwezig. Hiermee

Bespreken van de laatste details

kunt u namelijk veel gerichter praten, voorkomt

Bij veel keukenspecialisten worden klanten

u misverstanden achteraf en biedt u het

een paar weken voor de oplevering opnieuw

Onze projectshowroom

keukenbedrijf alle noodzakelijke informatie die

uitgenodigd in de showroom.

Eigenhuis Projecten

van belang is voor een juiste offerte.

Veel keukenspecialisten kiezen voor deze

Astronaut 8f, Amersfoort

werk om een keuken uit te zoeken toch?!

aanpak omdat dit u de mogelijkheid biedt

033 - 456 0555

Kies de stijl die bij u past

om op het laatste moment nog kleine details

www.eigenhuisprojecten.nl

U heeft tegenwoordig keuze uit talrijke

zoals front keuze e.d. te kunnen veranderen.

mogelijkheden. Zowel qua stijl als

Installatietechnische aanpassingen zijn dan niet

functionaliteiten. Laat u daarin adviseren door

meer mogelijk. Wij adviseren u om dit ook te

een keukenspecialist en maak dan de keuze

doen, want wanneer de keuken eenmaal is

die u voor ogen heeft. Tegenwoordig kunnen

geplaatst, kan er moeilijk iets veranderd worden.

keukenbedrijven uw keuze in 3D uitwerken
waardoor er een goed beeld ontstaat van de

Na de oplevering

toekomstige situatie. Wij raden u aan om dit wel

Zoals het met de oplevering van het

te laten uitvoeren omdat u dan nog kunt wijzigen

appartement standaard gebruikelijk is, adviseren

als het u toch niet helemaal bevalt.

wij u om ook met de keukenleverancier een
opleveringsmoment af te spreken. Hierin kunt

Technische tekeningen

u samen de geleverde keuken beoordelen en

Na de keuze van uw keuken, maakt de

eventuele mankementen dan direct met elkaar

keukenspecialist een technische tekening. Daar

doornemen.

staat exact op aangegeven welke aansluitingen

De appartementen worden exclusief
de keuken geleverd
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De badkamer, we gebruiken hem elke dag. Om ‘s morgens

Een badkamer gaat jaren mee. Maak daarom

definitief tot het verleden. De moderne

Laat u inspireren

weloverwogen keuzes bij het inrichten en

badkamer is voorzien van alle comfort.

Wilt u zien uit welke mogelijkheden u kunt

lekker fris te douchen of voor een fijn ontspanmoment. De functie van

aankleden van de ruimte. Er zijn tegenwoordig

Een oase van rust; uw ultieme plek voor

kiezen voor de inrichting van de badkamer,

volop mogelijkheden, technieken en

ontspanning.

bezoek dan onze projectshowroom.

de badkamer is dus duidelijk veranderd. Dat heeft ook invloed op de
keuzes die u straks gaat maken voor uw badkamer. De appartementen
in Den Bergh worden geleverd met een ingerichte badkamer. Deze kunt
u naar wens laten aanpassen. Een ideaal vertrekpunt.
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accessoires die uw comfort bij het baden
Alle appartementen in Den Bergh worden

Plieger Amersfoort

zijn niet meer van deze tijd. De inloopdouche

geleverd met een compleet ingerichte

Nijverheidsweg Noord 95 (ingang aan de Neonweg)

wint aan populariteit. Goed toegankelijk en

badkamer. Wilt u het net even anders? Ook

gemakkelijk schoon te maken. Welk type

dat is mogelijk. Wij hebben een project-

douche wilt u? Er zijn tegenwoordig veel

showroom waar u naar wens kunt kiezen

mogelijkheden. Hoe zit het met verlichting?

voor een andere inrichting van de badkamer.

Het zijn stuk voor stuk aandachtspunten

De adviseurs helpen u graag bij uw keuze en

die bepalend zijn voor de badkamer van

leggen u graag uit wat in uw appartement de

uw dromen. De standaard douche behoort

mogelijkheden zijn.

vergroten. Douchecabines met een drempel

3812 PL Amersfoort
T. 033 422 0750
E. toonzaal.amersfoort@plieger.nl
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VIERDE verdieping

type F, G, H, J, K, L, M
Vanuit deze appartementen heeft u uitzicht over het paardenweitje

Op de vierde etage worden
appartementen en ruime penthouses
gerealiseerd. Volop mogelijkheden om
te wonen op hoog niveau. Wilt u twee
badkamers of wilt u een extra ruim terras?

F

G

H

J

Bouwnr. 34

Bouwnr. 35

Bouwnr. 36

Bouwnr. 33

L
Bouwnr. 38

K
Bouwnr. 37

M

Vanuit deze appartementen heeft u uitzicht over het centrale plein.

Bouwnr. 39
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Het atrium is het hart van het gebouw. Een centrale open ruimte die voor elke bewoner
toegangkelijk is. Om te ontspannen, om te ontmoeten, om te genieten.
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Het is waar: met persoonlijke accessoires geeft u een interieur karakter. In
elk interieur valt altijd wel een voorwerp te ontdekken dat iets zegt over
de bewoner. Hetzelfde geldt voor het gebruik van kleuren, de keuze van
meubelstoffen, vloerbedekking of raambekleding. Grote gebaren wisselen
af met zorgvuldig gecomponeerde details. Wie wil kan echt een individuele

HET
ACCENT
OP
SFEER
IN HUIS

stempel drukken op de sfeer in huis.

Het ligt voor de hand om daarbij eerst te

voorkeur verdienen in appartementen met

uitbundige patronen. Op tafels en dressoirs

denken aan meubels. Toch zijn het vooral

kinderen of huisdieren, omdat die vloeren

kunt u het eilandenthema laten terugkeren

de kleur van de muur en het materiaal op

gemakkelijk zijn schoon te maken. Glad

dat u in het groot al zag bij het zitgedeelte.

de vloer die de toon zetten. De basis van

hoeft niet direct kil te zijn. Robuuste houten

Zet bijvoorbeeld een platte schaal neer met

een persoonlijke touch ligt dan ook op deze

vloerdelen hebben hun eigen warmte, en

daarop een aantal stoere kaarsen. Groepeer

vlakken. De tijd van gebroken witte muren

kurk voelt zelfs zacht aan, terwijl het toch

in een hoek, of juist langs een kale wand, een

ligt nu wel achter ons. Als we ze nu nog

heel onderhoudsvriendelijk is. Bovendien is

aantal planten in afwisselende hoogte. Met

tegenkomen, dan altijd in combinatie met

er keuze uit een grote variëteit aan kleuren.

de keuze voor de potten brengt u vanzelf

een wand in een contrasterende, sprekende

Hetzelfde kunnen we zeggen over linoleum

weer een persoonlijke touch aan. Lezers

kleur. De eerste streken van die verf doen u

of artoleum. Wie daarvoor kiest heeft een

scheppen veel trots in hun boekenkast en dat

wellicht even schrikken, maar juist dat grote

duurzame, gemakkelijk schoon te houden

is natuurlijk bij uitstek een meubel waarmee

gebaar geeft uiteindelijk rust én karakter

vloer, die aangenaam voelt en oogt, en zich

de bewoners hun voorkeuren en interesses

aan de ruimte. Met een goed gekozen kleur

prima leent voor creatieve vlakverdeling. Denk

etaleren. Bovendien geeft de verzameling

bepaalt u echt de stemming in de kamer, geeft

bij de keuze voor de vloerbekleding ook aan de

titels al gauw aanleiding tot een gesprek.

u invulling aan de ‘couleur’ die bij u past. Denk

akoestiek van de ruimte. Plavuizen doen geluid

er aan dat u korte muren een donkerder kleur

in de kamer heel anders klinken dan dik tapijt.

geeft dan lange, dan is de ruimtelijke werking
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Dat gesprek kan zich ook richten op kunst
aan de wand. Die gekleurde muur waarover

zo gunstig mogelijk. Daarbij helpt het ook om

Dan komen we toch bij de meubels.

we het eerder hadden, kan best een boeiend

de plinten langs de vloer heel licht te houden,

Buitengewoon afhankelijk van persoonlijke

‘centerpiece’ verdragen. Wees daarbij niet

zodat ze de vloer niet te veel inkaderen.

smaak, maar niettemin geldt ook hier dat

bescheiden in het formaat, want juist een

een goede basis veel plezier geeft bij de

groot schilderij kan echt sfeerbepalend zijn.

Wat doet u op de vloer?

verdere invulling met accessoires. Stoelen

Een blikvanger van de eerste orde, de keuze

Dat hangt natuurlijk sterk af van hoe de

of banken in rustige kleuren laten zich

die veelzeggend is over de smaak van de

ruimte gebruikt wordt en wat uw smaak is.

bijvoorbeeld uitstekend combineren met

bewoners!

In het algemeen geldt dat gladde vloeren de

opvallende kussens in felle kleuren of

31

Goed om te weten...
Het kopen van een appartement is een grote stap in uw leven. Het is dan ook zaak
dat u duidelijkheid heeft over wat er allemaal bij komt kijken. Daarom hebben wij
een aantal belangrijke aandachtspunten voor u op een rij gezet. Heeft u na het
lezen nog vragen? De makelaars helpen u graag verder.
Even voorstellen

ondertekende overeenkomst in handen hebt

Service en Woningborg-garantie

Wat betekent de Woningborg garantie voor u?

Den Bergh is een initiatief van Den Bergh Ontwikkeling

gekregen. Gedurende de bedenktijd kunt u de

Om extra zekerheid te kunnen geven hebben wij ons

Als u een woning met Woningborg garantie

BV. De verkoop van de appartementen wordt verzorgd

overeenkomst ontbinden zonder opgaaf van

aangesloten bij Woningborg. Dit instituut hanteert

koopt, betekent dat onder andere het volgende:

door Typisch 22. De bouw van de appartementen

redenen en zonder verdere consequenties.

strenge selectienormen voordat een bouwondernemer

•	Met de aanmelding van het bouwplan en

kan worden ingeschreven. Denkt u daarbij bijvoorbeeld

de afgifte van het Woningborg waarborg-

wordt uitgevoerd door Bouwonderneming Van
Bekkum BV te Amersfoort. Van Bekkum is voor u

Opschortende voorwaarden

aan: vakbekwaamheid, deskundigheid, technische

certificaat verplicht Bouwonderneming Van

dan ook de contractpartij waarmee u de koop-/

In de koop-/aannemingsovereenkomst worden

kwaliteit van de uitvoerders, kredietwaardigheid enz.

Bekkum BV zich tot de garantie op de kwaliteit

aannemingsovereenkomst sluit en zal ook de

meestal enkele opschortende voorwaarden

Bij elk bouwplan dat voor garantie bij het Woningborg

van het appartement. Deze is zes jaar van

kopersbegeleiding verzorgen. Die bestaat onder

opgenomen, gekoppeld aan de datum

wordt aangemeld, wordt niet alleen nauwkeurig

kracht.

andere uit afhandeling van uw meer- en minderwerk

waarop de bouw naar verwachting van de

bekeken of het voldoet aan alle technische eisen

en alle informatieverstrekking omtrent de bouw. Van

bouwer kan starten. Voor het verstrijken

die door het instituut worden gesteld, maar ook of

Bekkum zal de bouwtermijnen bij u in rekening brengen.

van deze opschortingsdatum ontvangt u

de omvang van het plan de financiële en technische

De eigendomsoverdrachten en afhandeling van de

van de bouwer bericht of de opschortende

capaciteiten van de bouw ondernemer niet te boven

overeenkomst is overeenkomstig het model

overige juridische onderdelen zijn ondergebracht bij de

voorwaarden zijn vervuld. Zo ja, dan is de koop-/

gaat. Pas als aan alle eisen wordt voldaan, mag

van Woningborg. U heeft dus altijd een veilig

projectnotaris: VBC Notarissen te Amersfoort.

aannemingsovereenkomst bindend. Zijn de

de woning onder Woningborg garantie worden

voorwaarden (nog) niet vervuld, dan krijgt u een

verkocht en ontvangt de koper na het tekenen van de

nieuwe opschortingsdatum voorgesteld.

overeenkomst het waarborgcertificaat.

aannemingsovereenkomst af met Bouwonderneming

Eigendomsoverdracht

Bouwonderneming Van Bekkum BV is het

Van Bekkum BV. Deze overeenkomst brengt

De eigendomsoverdracht bij de projectnotaris vindt

aanspreekpunt voor service en garantie. Van

verplichtingen met zich mee. Zo verplicht u zich als

plaats nadat:

Bekkum hanteert voor haar projecten zeer hoge

koper de koopprijs en de aanneemsom te betalen.

•

Eventuele opschortende voorwaarden

standaardnormen. Daarnaast worden eveneens

niet meer kunnen worden ingeroepen;

de normen en eisen van het Woningborg in

•

U (indien nodig) overeenstemming 		

acht genomen. Deze stichting maakt zich

	appartement zitten wanneer er iets tijdens

Deze verplichting kan alleen vervallen wanneer er

heeft bereikt met uw hypotheek-

sterk voor uw belangen als koper. Zo heeft u

eventuele opschortende voorwaarden uit de koop-/

verstrekker.

dankzij het Woningborg bijvoorbeeld onder alle

Koop-/aannemingsovereenkomst

Bouwonderneming Van Bekkum BV neemt de
•

aannemingsovereenkomst worden ingeroepen. Nadat

Op sommige onderdelen is dit korter
(bijvoorbeeld 1 jaar op schilderwerk).

•	De tekst van de koop-/aannemings-

contract.
•

De verkoopdocumentatie is samengesteld
volgens de richtlijnen van Woningborg.

•

Als u een appartement koopt, sluit u een koop-/

verplichting op zich om uw appartement te bouwen.

•

Bij het tekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst ontvangt u het door

	Woningborg uitgegeven boekje ‘Woningborg
Garantie’, waarin u nog gedetailleerder alle
bijzonderheden over Woningborg kunt vinden.
U blijft nooit met een half afgebouwd
de bouw mis mocht gaan met de
bouwondernemer. Door bemiddeling van

omstandigheden de absolute garantie dat uw

	Woningborg wordt uw appartement door een

de overeenkomst is ondertekend, ontvangt u een

Zodra aan deze twee voorwaarden is voldaan,

appartement wordt afgebouwd. Verder heeft

ander afgebouwd, terwijl de eventuele schade

kopie. Het origineel gaat naar de projectnotaris die de

ontvangt u een ‘akte van levering’. Voor de datum

Woningborg een belangrijke taak als het gaat om

door Woningborg wordt gedragen.

notariële akte van levering opstelt. Verder wordt na het

van de levering ontvangt u van de notaris de

de garantie op uw appartement. Deze garantie

tekenen van de overeenkomst het waarborgcertificaat

(concept) nota van afrekening. Op deze nota ziet

wordt verstrekt door Bouwonderneming Van

van Woningborg aangevraagd.

u welk bedrag u op de datum van levering moet

Bekkum BV terwijl Woningborg ervoor borg staat

hebben betaald. Op de leveringsdatum worden in

dat alle verplichtingen die in de garantie zijn

Bedenktijd

het algemeen twee akten getekend; die van de akte

opgenomen, ook daadwerkelijk worden nagekomen.

Na ondertekening van de koop-/

van levering (de kosten hiervan zijn voor rekening

Als koper heeft u dus altijd de volledige zekerheid

aannemingsovereenkomst heeft u één kalender-

van de bouwer) en de (eventuele) hypotheekakte

dat uw appartement aan de strenge Woningborg

week bedenktijd. Deze bedenktijd gaat in één

(de kosten hiervan zijn voor uw rekening).

kwaliteitsnormen voldoet.

•

Wanneer er geschillen zouden ontstaan
overde kwaliteit van uw appartement, kan

	Woningborg uitspraak doen die bindend is
voor koper én bouwer.

dag nadat u uw exemplaar van de compleet
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PARKEERKELDER

Hoe comfortabel is het. Parkeren in uw
eigen parkeergarage? In Den Bergh kan
dat. Onder het appartementencomplex
wordt een parkeergarage gerealiseerd met
voor elk appartement een parkeerplek.
De woonetages zijn met de lift vanuit de
parkeergarage bereikbaar. Comfortabel
en veilig. Voor elk appartement is ook
een berging beschikbaar. De bergingen
zijn verdeeld over de begane grond en de
parkeerkelder.
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Gasloos wonen.
Alles elektrisch!
De appartementen worden gasloos gebouwd. Dat betekent dat deze voldoen
aan de nieuwste wet- en regelgeving en dat u klaar bent voor de toekomst.
Alles in huis is elektrisch dus! De verwarming wordt gerealiseerd door
elektrische radiatoren, hoogwaardige isolatie en een wtw-installatie. Voor het
warme water wordt gebruik gemaakt van een warmtepomp.
Elektrisch koken
Alles elektrisch, betekent ook elektrisch koken. De meest bekende zijn
Inductie en Keramisch. Dat is niet alleen erg handig om schoon te maken, het
oogt ook strak. Voor elektrisch koken heeft u wel aparte pannen nodig. Met
een vlakke onderkant. Die zijn volop verkrijgbaar in elk gewenste stijl.
Er zijn ook fabeltjes over elektrisch koken. Dat u bijvoorbeeld niet meer
kunt wokken, grillen of sudderen. Niets is minder waar. Er zijn voldoende
kookplaten en pannen te koop waarmee u elektrisch alles kunt bereiden wat
u maar wilt. Bijvoorbeeld een wok- of grillpan met een platte bodem of een
kookplaat met een wokkuil.
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Wilt u meer weten?
Wij informeren
u g raag
Bent u op zoek naar een mooi appartement en heeft u
interesse in de schitterende locatie die wij u met plan
Den Bergh aanbieden? Laat u dan informeren over de
mogelijkheden die wij u hierbij bieden. U kunt hiervoor
contact opnemen met onze makelaars. Wilt u eerst
meer informatie over de appartementen? Bezoek
dan onze website www.dorpshart-soesterberg.nl

Informatie en verkoop

Kamperstraat 17, 8011 LJ Zwolle
Jasja Scholtens
06 - 25 08 51 24
Martine Wienbelt
06 - 10 10 12 80
info@typisch22.nl www.typisch22.nl

Kantoor Zeist 030 - 692 02 04
zeist@molenbeek.nl
www.molenbeek.nl

Thuis in Den Bergh

Ontwikkeling
Den Bergh Ontwikkeling bv.
een samenwerkingsverband tussen:

Een mooi vooruitzicht
Uitvoering

© Den Bergh BV 2018 Dit is een uitgave van Den Bergh Ontwikkeling B.V.
Het magazine is bestemd als informatie- en inspiratiebron voor de toekomstige
bewoners van Den Bergh Appartementen in Soesterberg. Niets uit deze uitgave
mag worden gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van Den Bergh B.V.
Alle perspectief tekeningen, plattegronden en afbeeldingen in dit magazine geven een
impressie weer en dienen als illustratie. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
Dit magazine maakt geen deel uit van de contractstukken. Tijdens het gesprek met de
makelaar worden de contractstukken van de appartementen verstrekt.
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