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De Lindenlaan
lekker gevarieerd
Statige
architectuur
Welke woning
kies jij?

In dit
magazine:

Gewoon
bijzonder!
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Wonen aan de Lindenlaan. Het klinkt bijna als een

Je eigen luxe
badkamer

belofte van vroeger. En ergens is het dat ook, juist omdat Ooltgensplaat de waarden van vroeger zo goed heeft

Jouw nieuwe woning

weten te bewaren. Hier mogen kinderen nog kind zijn,

om hier je kinderen te laten opgroeien. Omdat je elkaar
hier nog kent, lekker de ruimte hebt en toch verrassend
centraal woont. Gewoon bijzonder, dat zijn de nieuwe
woningen in de Lindenlaan ook. Mooie en praktisch
ingedeelde gezinswoningen, met veel kamers, royale
ruimtes en voorzien van eigentijds comfort en een
luxe badkamer. Het beste van vroeger gecombineerd met
de kwaliteit van nu.
Loop je mee langs de Lindenlaan?

gloednieuwe keuken.

fraaie badkamer en

De nieuwste trends...

toilet.

Misschien wel als je uit Ooltgensplaat komt. Maar dat
heel bijzonder. We begrijpen heel goed dat je ervoor kiest

komt natuurlijk een

opgeleverd met een

buurman spreekt ze er zelfs nog op aan. Heel gewoon?
‘gewone’ maakt het wonen in Ooltgensplaat ook wel weer

In een gloednieuw huis

wordt compleet

buiten lekker vies worden en kattenkwaad uithalen. De

10
Statige
architectuur

Statig maar ook vriendelijk,
met een knipoog naar het
verleden.

Dat is de Lindenlaan
ten voeten uit.

30
Feest! Je
nieuwe keuken
uitzoeken
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Liesbeth
leerde
Lukas
lopen
in de Lindenlaan...

Als je jong bent denk je dat alles vanzelfsprekend is. Niks zo gewoon als
thuis. Pas als je zelf kinderen krijgt, ga je de waarde zien van de jeugd die
je zelf hebt gehad. Onbezorgd opgroeien in een fijn huis met een mooie tuin.
Naar school gaan in het dorp, dat groot genoeg is om alle voorzieningen
te hebben, maar klein genoeg om niet anoniem te blijven. Wonen met vrij
uitzicht, ruimte en natuur om je heen.
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Bus
station

linden
laan

Wonen aan de Lindenlaan in
Ooltgensplaat, betekent ook:
overal verrassend dichtbij!
Voor de eerste voorzieningen
kun je prima in het dorp
terecht. En je staat ook zo in
de ‘grote’ stad. Lekker even
uitwaaien met het gezin en
de hond aan de haven? Het is
maar een paar minuten lopen.

haven

02 min.

willem
stad

15 min.
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De Lindenlaan wordt een
gezellige en kleinschalige wijk
met mooie tweekappers,
forse vrijstaande woningen
en ruime gezinswoningen. De
speelse indeling doet denken
aan de natuurlijke ontwikkeling van een dorp, en biedt
bovendien veel privacy.

Type D

Zomer
eik

Type E

Kas
tanje

Tweekapper
Aantal slaapkamers
3
Gebruiksoppervlak tot 134 m2
Kavels tot
292 m2
Inhoud tot
389 m3
Garage
71 m3

Vrijstaand
Aantal slaapkamers
4
Gebruiksoppervlak tot 173 m2
Kavels tot
399 m2
Inhoud tot
502 m3
Garage
71 m3

Type C

Es
doorn
Type B

Pla
taan
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Multifunctioneel
Aantal slaapkamers
2
Gebruiksoppervlak tot 113 m2
Kavels tot
297 m2
Inhoud tot
328 m3
Garage
71 m3

Tussenwoning
Aantal slaapkamers
3
Gebruiksoppervlak tot 111 m2
Kavels tot
137 m2
Inhoud tot
322 m3
Berging
16 m3

Type A

Lei
linde

Hoekwoning
Aantal slaapkamers
3
Gebruiksoppervlak tot 106 m2
Kavels tot
216 m2
Inhoud tot
307 m3
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Een wijk die zou passen in Ooltgensplaat, maar vooral
ook zou voldoen aan de wensen van de nieuwe
bewoners. Dat stond architect Joop Marechal voor
ogen: “Enige tijd geleden hebben de bewoners van
Ooltgensplaat hun woonwensen kenbaar gemaakt via
een enquête. Dat heeft geresulteerd in een mix van
woningen in prijsklasse, volume en aantal kamers.
De wijk vormt daarbij een fraaie eenheid door de
uniformiteit van de gevels en de consequent door
gevoerde kleuren. Diep donkergrijs voor de daken,
donkergrijs rond de voordeur met daaromheen wit
gesausd metselwerk. Het geheel straalt eenvoud en
rust uit, ook door vlakverdeling in de ramen. Overigens
in mooi Hollands witte kunststof kozijnen.”
Van binnen kenmerken de woningen zich door heel
veel praktische ruimte. Joop: “Door de hoge daklijn
is de bovenverdieping bijvoorbeeld bijna geheel op
sta
hoogte. De hoge goot versterkt bovendien het
‘herenhuis-gevoel’, waardoor de wijk mooi aansluit bij
de traditionele bebouwing in het dorp. Door de groene
opzet en verspringende gevellijn ontstaat een totaal
beeld dat voornaam, rijk en vriendelijk aandoet.”

statige
architectuur

Architect Joop Marechal
van Algra en Marechal
Architecten B.V.:

“Statig maar ook
vriendelijk door
de geschilderde
steen en
antraciete pan”

Statig maar ook vriendelijk, met hun witte steen en donkergrijze pan.
Fraaie details in de gevel geven een knipoog naar het verleden, de architectuur van de streek.
Tegelijkertijd is de architectuur ook nuchter. Eigentijds maar met een bijzonder karakter.
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Hoekwoningde [A]
type Leilin

[B]
type Plataan
Tussenwoning

t
imte als je kieles
Nog meer ruon
ap
kk
da
e
el
voor de opti

mer 6
Bij bouwnum
voor
en
ez
kun je ki ele
een option
Tuitgevel

Type A

Lei
linde
Type B

Pla
taan

Licht en ruim
12

voor ‘t hele gezin

Ruime en moderne gezinswoningen
Een prachtig straatbeeld met de speelse variatie in de gevel: de statige
zijgevel van de hoekwoningen, de verspringende raampartijen boven en
natuurlijk de fraaie dwarskappen. Elke woning is daardoor anders dan die
van de buren. Alle gezinswoningen hebben een fijne voortuin en een
achtertuin met berging. De achtertuin is diep genoeg om je living aan de
achterzijde een stuk uit te bouwen, één van de standaard opties. Dan heb je
echt een zee aan ruimte op de begane grond!
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oonkeuken met
Een gezelligedewels in de erker
de eettafel

Type A

Lei
linde
Hoekwoning met erker
aan de zijkant
heeft standaard een erker aan de zijkant.
Deze is bij de eerste hoekwoning (bnr. A1)
optioneel. Hij breekt de gevel en geeft een
opvallend ruimtelijk effect aan de living. Dit

D
NOOR

Deze laatste hoekwoning van de wijk (bnr. A7)

33 m
2

wordt versterkt door het zonlicht dat door
de glazen zijpui naar binnenvalt. De erker
heeft een speels en intiem karakter. Het

Bijn
aa
cht
me
ter!

maakt dat de living nog meer gericht is op
de forse tuin rondom. Let op de brede en
diepe achtertuin!

lek
Met een werkp
ben je
onder de trapbeetje bij!
er toch een

Kenmerken

• Ruime living van ca. 7,9 meter diep
• Keuken aan de voorzijde

Vijf
met
er v
ijfen
zesti
g

• Living met erker opzij en glazen pui
naar terras
• 3 slaapkamers op de verdieping
• 4e kamer op zolderverdieping mogelijk
• Inclusief complete badkamer
• Vrijstaande berging in de achtertuin

14

Type A

AANTAL SLAAPKAMERS
Gebruiksoppervlak tot
KAVELS tot
INHOUD tot
berging

3
111
247
322
16

M2
M2
M3
M3

Type A

is inclusief
kwaliteitsbadkamer met o.a.
Ħ Sani tair Life Welness
Ħ	life wellness kranen
en douchegarni tuur
Ħ	wandcloset Life Welness
Ħ	keuze ui t diverse
kleuren vloertegels
Ħ	grote wandtegels
	glanzend of mat
	getegeld tot aan
	het plafond

6,3 m2!

9,9 m2!
22,3 m2!

11,4 m2!

plete badkamer
Een mooie com
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Type B

Pla
taan

Alle ruimteooie
voor een m l
eetkamertafe

Ruime tussenwoning met
of zonder tuitgevel
Deze eigentijdse gezinswoning beschikt
over een lichte living met glazen achterpui
naar de tuin. Boven vind je drie slaapkamers
De zolder is vrij in te delen en met de optionele dakkapel, makkelijk om te toveren
tot een vierde slaapkamer. Wil je er uitspringen? Dan kies je voor de markante
tuitgevel met dwarskap (bnr. 3 of optioneel

e uitbouw
Deze optionelm
aakt je
m
0
van 2,4
ruimer!
og
n
er
woonkam

m2
8
,
2
4

bij bnr. 6). Niet alleen mooi, maar ook nog

a
jn
Bi

eens extra ruimte. Wordt het een hobby- of
werkkamer of een vierde slaapkamer?

r
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n
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m
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Vi

Kenmerken
• Ruime living van bijna 8 meter diep
• Tuingerichte zithoek met glazen pui
naar terras
• 4 kamer op zolderverdieping mogelijk
e

• Inclusief complete badkamer
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Type B

AANTAL SLAAPKAMERS
Gebruiksoppervlak tot
KAVELS tot
INHOUD tot
berging

3
111
137
322
16

M2
M2
M3
M3

g!
rti
vee

• 3 slaapkamers op de verdieping

r
ete
m
ee
Tw

• Keuken aan de voorzijde

Natuurlijk daglicht in alle kamers,
zelfs de badkamer

g kun je kiezen
Bij deze woneline zolderindeling,
voor de option
(slaap)kamer
met een extrtea technische ruimte
en een apar

Type B

is inclusief
kwaliteitsbadkamer met o.a.
Ħ Sani tair Life Welness
Ħ	life wellness kranen
en douchegarni tuur
Ħ	wandcloset Life Welness
Ħ	keuze ui t diverse
kleuren vloertegels
Ħ	grote wandtegels
(33x25) glanzend of mat
	getegeld tot aan
	het plafond

6,3 m2!

9,9 m2!

29,5 m2!
de optionele de
Kies je voor et
bijbehoren tweede
m
Tuitgevel
wordt de
n
dwarskap, daeens nog
in
g
n
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verd
véél ruimer!

11,4 m2!

rbedroom
Royale masttebi
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Type B

Pla
taan
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Kenmerken

Type C

Es
doorn
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Multifunctionele woning

• Royale achtertuin

Woningtype Esdoorn is een royale hoekwoning en bestaat uit twee woon-

• Volledig woonprogramma

lagen. Standaard is deze woning uitgerust met het volledige woonprogramma

op de begane grond

op de begane grond. Wil je ook boven een badkamer? Ook dat is mogelijk!

• Complete, luxe badkamer

Juist daarom noemen wij type Esdoorn een multifunctionele woning.

• Ruime keuken aan de achterzijde

Standaard is de verdieping lekker ruim met een tweede slaapkamer en

• Tuingerichte zithoek met glazen pui

een een hobbyruimte. Daarnaast beschikken de meeste bouwnummers
over een eigen garage met oprit.

naar terras
• Extra slaapkamer én hobbyruimte
op de 1e verdieping
• Eigen oprit en garage
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Type C

AANTAL SLAAPKAMERS
Gebruiksoppervlak tot
KAVELS tot
INHOUD tot	
berging/garage tot

jna
Bi

2
113
297
328
71

Wonen
en slapen
op de
begane
grond
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M2
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Type C
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Type C

is inclusief
kwaliteitsbadkamer met o.a.

Als optie kun je kiezen voor een tweede
badkamer op de verdieping

Ħ Sani tair Life Welness
Ħ Life Wellness kranen
en douchegarni tuur
Ħ	wandcloset Life Welness
Ħ	keuze ui t diverse
kleuren vloertegels
Ħ	grote wandtegels
(20x50) glanzend of mat
	getegeld tot aan
	het plafond

5,6 m2!

14,5 m2!

12,8 m2!

obbykamer
Een lekkere h
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pkamer
Een tweede hsletaaeen logeerkamer?
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Hou je van koken? Dan is het kopen van een nieuwe woning natuurlijk helemaal een feest.
Voor je nieuwe huis koop je uiteraard ook een nieuwe keuken! Met eindelijk dat semiprofessionele fornuis, of ga je toch voor een kookeiland? Bijvoorbeeld met een stoere bar of
houten eetkamertafel. Waar je minstens met 6 man tegelijk kan aanschuiven.

Feest!

Je nieuwe keuken uitzoeken...

Trends van het moment
Je keuken is al lang niet meer de plek waar je noodgedwongen je avondeten bereidt. De keuken van nu is een leefkeuken. De plek waar je het na
een drukke dag samen gezellig maakt. In je woonkeuken schuiven gasten
al aan tijdens het koken. Als ze al niet met je mee komen braden of bakken,
want koken is een hobby die steeds meer mensen ontdekken. Niet voor
niets is het kookeiland ongekend populair.

Professioneel
Dat zie je ook aan de apparatuur die steeds professioneler wordt. We zien
veel strak en (semi-)professioneel  RVS, waarbij apparaten ook steeds
energiezuiniger worden. Een opvallende nieuwe trend is het zogenaamde
‘Pitt Cooking’ waarbij de kookpitten verspreid liggen in je werkblad.
Niet alleen mooi, maar ook praktisch te reinigen en het kan op bijna
alle werkbladen.

Robuust
Bruin is terug. En hoe! Brons en koper, diepe bruinen, warme witten
en natuurlijke materialen – met hout als nieuwe aanvoerder. Hout is echt
een hoofd
thema – van kunststof houtlook tot robuust houtfineer. Het
topppunt is natuurlijk echt hout, met een stoere grove nerf, uiteraard

wel duurzaam!

Industrieel
Een laatste trend die nog steeds aan terrein wint: lichtbeton werkbladen.
Lichtbeton heeft de eigenschappen van beton, maar is 60% lichter. Het staat
stoer en industrieel, maar combineert ook nog eens schitterend met RVS
en robuust hout.

Kom langs!
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Tieleman keukens
Korendreef 15
3241 AS Middelharnis
www.tielemankeukens.nl
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Kenmerken
• Royale voortuin

Statige tweekapper met garage

• Ruime keuken aan de voorzijde

Deze royale twee-onder-éénkapwoningen ogen heel voornaam. De twee

• Tuingerichte zithoek met openslaande

woningen vormen samen een prachtige éénheid en behouden elk toch

deuren naar het terras

onmiskenbaar hun eigen identiteit. Binnen zijn dit zonder meer ruime

• 3 slaapkamers op de verdieping

woningen te noemen, met drie slaapkamers op de verdieping en de

• Extra slaapkamer én hobbyruimte

mogelijkheid om er met gemak nog twee te realiseren op de tweede

mogelijk op de 2 verdieping
e

• Complete, luxe badkamer
• Eigen oprit en garage
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verdieping. Beide woningen zijn voorzien van een eigen oprit en garage.

Type D

Zomer
eik
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AANTAL SLAAPKAMERS
Gebruiksoppervlak tot
KAVELS tot
INHOUD tot	
berging/garage

48

3
134
292
389
71

M2
M2
M3
M3

NOORD

Type D

zes
en
zev
en
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Type D

is inclusief
kwaliteitsbadkamer met o.a.

Drie totaal verschillende slaapkamers
op de eerst verdieping

Ħ Sani tair Life Welness
Ħ Life Wellness kranen
en douchegarni tuur
Ħ	wandcloset Life Welness
Ħ	keuze ui t diverse
kleuren vloertegels
Ħ	grote wandtegels
(20x50) glanzend of mat
	getegeld tot aan
	het plafond

6,7 m2!

10,7 m2!
31,7 m2!

13,7 m2!

g kun je kiezen
Bij deze woneline zolderindeling,
voor de option
op een extra
met een overerloén een hobbyruimte
slaapkam
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plete badkamer
Een mooie com
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Je
eigen
luxe
badkamer

Luxe

Badkamer
Wist je dat een oude badkamer met gedateerd sanitair en lekkende
kranen tot de grootste ergernissen van een oud huis behoren? Des te
meer is het genieten van de nieuwe, moderne badkamer in je nieuwe
woning. Jarenlang genieten wel te verstaan.
Jouw nieuwe woning wordt compleet opgeleverd met een fraaie badkamer
en toilet. Voor het sanitair werd gekozen voor het kwaliteitsmerk LifeWelness. Voor de vloertegels heb je de keus uit verschillende eigentijdse
kleurcombinaties en de wandtegels kun je kiezen in glanzend of mat.
Hoe mooi en degelijk de geselecteerde tegels en het sanitair ook zijn, je
hebt natuurlijk altijd de vrijheid om te kiezen voor een geheel eigen
badkamer. Laat je inspireren in de mooie showroom met schitterende
sanitaircollecties en de nieuwste trends op het gebied van badkamer
en toilet bij Esselink.

Badkamertrends
Onthaasten doen we steeds meer in een luxe, gezellige badkamer met
mooie sfeerverlichting. Met aangelichte zwevende kastjes of zelfs baden
met ingebouwde verlichting. De badrand wordt lekker breed voor een

Kom langs!
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Bouwcenter Esselink
Industrieweg 35
3241 MA Middelharnis
www.esselink.nl

gezellig momentje samen. Verder blijven grote tegels de trend net als
minimalistische kranen, die overigens heel slim en water-efficiënt zijn.
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Type E

Kas
tanje

Familiehuis
40

voor grote gezinnen

Vrijstaande woning met eigen garage

Kenmerken
• Grote kavel met tuin rondom

Deze vrijstaande woning is een echte familiewoning. Waar je met niet al

• Grote L-vormige living

te veel moeite een gezellige drukte voor je ziet, als iedereen ‘s avonds

• Woonkeuken aan de achterzijde

thuiskomt in de warme woonkeuken. De L-vormige living biedt alle

met openslaande deuren naar het terras

ruimte voor een vorstelijke loungehoek en een eetkamertafel voor 8 of 10

• 4 slaapkamers op de verdieping

personen. Op de eerste verdieping komen standaard 4 kamers, op de

• 5e of 6e kamer en berging op

tweede verdieping kunnen nog eens 2 extra kamers en een berging
worden gerealiseerd. Kortom, ruimte genoeg voor het hele gezin…

2e verdieping mogelijk
• Eigen oprit en garage
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Type E

AANTAL SLAAPKAMERS 		 4
Gebruiksoppervlak tot	
173 M2
KAVELS tot
399 M2
INHOUD tot
502 M3
berging/garage
71 M3

Type E

is inclusief
kwaliteitsbadkamer met o.a.

Vier slaapkamers op de eerste
en optioneel nog twee op de zolder

Ħ Sani tair Life Welness
Ħ	life wellness kranen
en douchegarni tuur
Ħ inloopdouche met luxe 		
	douchegoot
Ħ	wandcloset Life Welness
Ħ	keuze ui t diverse
kleuren vloertegels
Ħ	grote wandtegels
(20x50) glanzend of mat

10,3 m2!

6,6 m2!

33,6 m2!
11,4 m2!
8 m2!

ers
Vier slaapkam
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studeerkamer
Je kunt er ee, nof een logeerkamer.
van maken bergruimte is ook
Maar extra
handig!

45

comfort

Nooit meer koude voeten
In je nieuwe woning in de Lindenlaan geniet je van het duurzame comfort
van vloerverwarming op de begane grond (optioneel uit te breiden naar de
verdiepingen). Vloerverwarming is duurzaam en heeft minder energie
nodig om je huis warm te houden omdat de warmte veel langzamer wordt
afgegeven. Bovendien levert dit een heel comfortabele en gelijkmatige
warmte – en wat vooral lekker is: je hebt nooit meer koude voeten.

Optimale isolatie
Hoe minder warmte je verliest uit je woning, hoe minder energie je nodig
hebt om je huis comfortabel warm te houden. De R-waarde of warmte
weerstand geeft het warmte-isolerend vermogen van een materiaallaag
aan. De R is de warmteweerstand van een materiaallaag. Met Rc wordt de
totale R-waarde aangeduid van een constructie, bijvoorbeeld een wand
of dak. De Rc-waarden in de Lindenlaan:
n

Begane grond Rc 3,5

n

Plat dak Rc 6,0

n

Gevels Rc 4,5

n

Schuin dak Rc 6,0

Luchtwarmtepomp
De woning wordt voorzien van een luchtwarmtepomp ter vervanging van de
CV-ketel. De warmtepomp wordt gebruikt om het hele huis warm te krijgen
en al het tapwater te verwarmen. Het tapwater wordt verwarmd door een
300 liter voorraadvat met water. De spiraal in het water geeft de warmte uit
de bron af en brengt daarmee het water in het voorraadvat op temperatuur.
Bij een warmtepomp bijna altijd gekozen voor vloerverwarming.
Vloerverwarming kan op warme dagen ook worden gebruikt om de woning
enigszins te koelen (topkoeling). In plaats van warm water wordt dan niet
verwarmt water door de leidingen gepompt. De leidingen nemen dan een
deel van de warmte op uit de woning.

Ventileren zonder verlies
Warmte wil je binnenhouden, maar ongezonde lucht moet naar buiten
kunnen. Daarom is je woning uitgerust met mechanische ventilatie. Het
ventilatiesysteem wordt aangestuurd door een hoofdbediening met digitaal
scherm. Het systeem heeft zelfregulerende raamroosters en levert een be
sparing op basis van een mechanische afvoer van lucht in diverse ruimten.

Energie label A++
De woningen in de Lindenlaan zijn duurzaam en energiezuinig volgens de laatste eisen. Hoe energiezuinig je woning is
wordt aangeduid met de zogenaamde Energie Prestatie Coëfficiënt of EPC. De EPC van de woningen in de Lindenlaan is 0,4.
Goed voor een energielabel A++. Dit wordt bereikt door isolatie met onder meer HR++ isolatieglas. H(oog) R(endement)++
heeft een zogenaamde U-waarde van 1,1 W/m2k. De U-waarde houdt in: Watt per m2 Kelvin (Kelvin is een temperatuureenheid).

jeroen luykx
gebroeders blokland

project dock187 in Middelharnis
door gebroeders-blokland

Ervaren,
gedegen,
ondersteunend
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Tegelijkertijd met de eerste aanzet tot de tweede fase van de woningen
aan De Lindenlaan in Ooltgensplaat zocht Gebroeders Blokland de samenwerking met Roggeband Bouw uit Zierikzee. Arco Wijkhuijs, directeur
van Roggeband Bouw, licht de rol van zijn bouwbedrijf toe.

Vrijstaande villa’s in zierikzee
door roggeband bouw

“Een vaste
contactpersoon biedt
steun bij alle
beslissingen”

arco wijkhuijs
roggeband bouw

Dankzij de naadloze samenwerking tussen Gebroeders Blokland en
Roggeband Bouw weet de vaste klantbegeleider welke opties de koper
heeft uitgekozen. Desgewenst ondersteunt hij de koper bij onder meer
bij optiekeuzen. Binnen de kaders van het bouwproject bestaat de
mogelijkheid om individuele wensen aan te geven. Wijkhuijs: “Ook
daarbij krijgt de koper alle begeleiding. Het gaat om extra uitgaven, dan
moet je ook weten wat de mogelijkheden en beperkingen zijn.”
“Roggeband Bouw heeft zijn sporen verdiend in de woningbouw en we

Gebroeders Blokland benaderde Roggeband Bouw om in gezamen-

zijn daar nog steeds groeiend in”, vervolgt de directeur. “Met meer dan

lijkheid de verkoop en bouw van de Lindenlaan te verzorgen. Daarbij

honderd jaar ervaring zijn we goed geworteld in het zuidwesten van

tekent Gebroeders Blokland voor de projectontwikkeling en verkoop.

Nederland. Onze mensen komen van de Zuid-Hollandse en Zeeuwse

Roggeband Bouw verzorgt de bouw en klantbegeleiding.

eilanden en voelen zich verbonden met dat werkgebied. Ze zijn trots op

“Dat laatste is minstens zo belangrijk als de bouw zelf”, vindt Arco

de woningen die we er bouwen en gebouwd hebben.”

Wijkhuijs. “Voor veel kopers is het bouwen van hun huis een nieuwe
ervaring waarbij het soms lastig is om de consequenties van beslis-

De samenwerking tussen beide bouwbedrijven leidt tot een nog hoger

singen te overzien. Wij zorgen ervoor dat elke koper na ondertekening

niveau van het project. “We hebben dezelfde hoge kwaliteitseisen voor de

van het koopcontract een vast contactpersoon krijgt. De koper kan tot

bouw en dezelfde gedreven inzet voor de kopers. Met dit project kunnen

en met de oplevering met alle vragen rond de bouw en afwerking bij

we de nieuwbouw aan de Lindenlaan op een fraaie manier afronden. De

deze klantbegeleider terecht.”

belangstelling is groot, de eerste verkoopgesprekken zijn al gaande.”
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Ook in fase 2 van nieuwbouwproject de Lindenlaan zullen weer veel mooie
woningen gebouwd worden. Misschien zelfs uw droomhuis! De Vos Financiële
Diensten helpt u graag deze droom ook daadwerkelijk te kunnen realiseren.
Uw droomhuis vinden is stap één, een passende hypotheek vinden is een
ander verhaal.

Hypotheekadvies bij u in de buurt
Wijs worden uit alle informatie over hypotheken is niet eenvoudig. Er zijn
talloze aanbieders, hypotheekvormen, rentevormen en voorwaarden. Ziet u
door de bomen het bos nog? Onze Erkend Hypotheekadviseur vergelijkt
voor u alle hypotheekaanbieders om de voor u best passende hypotheek te
kunnen vinden. Of het nu voor uw eerste woning is, u uw huidige hypotheek
wilt meenemen naar een nieuwe woning of u nu een woning huurt en

Het financiële

plaatje

benieuwd bent of het kopen van een woning financieel aantrekkelijk is.
		
Adriaan Osseweijer,
Erkend Financieel Adviseur

Ervaring

Door onze jarenlange ervaring en lokale betrokkenheid zijn wij als geen
ander bekend met uw (toekomstige) woonomgeving. Bel, mail, app of kom

“Wij helpen u
graag bij het
vinden van een
passende
hypotheek”

eens langs voor een geheel vrijblijvend en oriënterend hypotheekgesprek.
Wij helpen u graag uw droomhuis te kunnen realiseren.

De Vos Financiële Diensten
0187 63 14 55
Prins Bernhardstraat 4
info@de-vos.nl
3257 AT Ooltgensplaat
www.de-vos.nl

Lindenlaan
fase
II
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Welk huis
wordt jouw

thuis?
disclaimer De inhoud van dit magazine is met de grootst mogelijke zorg
samengesteld. Aansprakelijkheid t.a.v. wijzigingen, maatvoeringen of
onvolledigheden kan evenwel niet worden aanvaard. De getoonde
impressies zijn slechts bedoeld om een algeheel sfeerbeeld te
creëren. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Kennelijke
(typ)fouten  en vergissingen in dit magazine of wijzigingen voor
behouden. Ontwerp en technische specificaties onder voorbehoud van
uitwerking aan de hand van geldende regelgeving en bouwkundige
mogelijkheden. © gebroedersblokland.nl 190530

Heb jij je droomhuis in de Lindenlaan gevonden? Dan is het
tijd voor de volgende stap. Als ontwikkelaar en aannemersbedrijf zorgen wij ervoor dat jouw woning wordt gebouwd en
opgeleverd, precies zoals jij hebt afgesproken. Met de grootst
mogelijke zorg en aandacht voor de kleinste details. Omdat
we niet zomaar een serie huizen bouwen: we bouwen jouw huis.
En juist die details maken straks jouw thuis.

www.lindenlaan.info
of mail verkoop@lindenlaan.info

