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Een aantrekkelijk dorp 
met voorzieningen op 
stadsniveau

Wie het beste van twee werelden zoekt, voelt zich snel thuis in 

Sliedrecht. Enerzijds door het dorpse karakter, waar mensen elkaar 

kennen en een oogje in het zeil houden. Anderzijds biedt Sliedrecht 

voorzieningen en bedrijvigheid op het niveau van een stad. 

Sliedrecht, groen en gezellig wonen



Het zijn de kleine dingen die Sliedrecht zo sympathiek maken. 

Een ontmoeting op de markt, een kopje suiker lenen bij de buren, 

kinderen die op straat spelen, ‘bootjes kijken’ in de Havenstraat, 

even zwaaien naar een kennis van de sportclub of boodschappen 

doen in een winkel met streekproducten.

Een plek voor iedereen
Sliedrecht telt ruim 24.000 inwoners. De mensen kennen en respecte-

ren elkaar. Het dorp biedt een plek aan mensen met een verschillen-

de levensbeschouwing; er zijn kerken, een moskee en een synagoge. 

Kinderen zijn welkom op één van de zes basisscholen, op de school 

voor speciaal onderwijs of op één van de middelbare scholen. Verder 

kan iedereen hier zijn of haar sportiviteit en creativiteit de vrije loop 

laten. Sliedrecht telt meer dan vijftig sportclubs, tien zangverenigingen, 

twee toneelclubs, twee muziekverenigingen, een muziekschool en 

een kunstuitleen. 

Praktische voordelen
Wonen in Sliedrecht heeft ook praktische voordelen. Denk aan de 

uitstekende bereikbaarheid per auto en het openbaar vervoer. 

Directe treinverbindingen met Gorinchem/Geldermalsen en 

Dordrecht en een directe busverbinding met Rotterdam. Sliedrecht 

zelf telt twee winkelcentra. Zeer gezellig is ook de woensdagmarkt. 

Verder zijn er uitstekende medische voorzieningen, met o.a. een 

locatie van het Albert Schweitzer ziekenhuis. 

Ligging aan de rivier
Bedrijvigheid zit in de ‘roots’ van Sliedrecht, gelegen aan één van 

de drukst bevaarde rivieren van Nederland: de Beneden Merwede. 

Het dorp is de bakermat van de baggerindustrie. In de haven 

liggen binnenvaart- en recreatieschepen voor onderhoud en 

kunnen passanten aanmeren. In het Nationaal Baggermuseum in 

Sliedrecht maak je kennis met het baggerbedrijf.
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“Even met de trein naar Dordrecht om te 
winkelen of naar een concert in Rotterdam”
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Een laan met bomen vormt de toegang tot de wijk 

Baanhoek-West: een modern tuindorp met veel groen, 

pleintjes en singels. Hier kennen bewoners elkaar en 

spelen kinderen heerlijk buiten. In de wijk vind je een 

basisschool, een kinderopvang, een kerk en een 

medisch centrum met apotheek. Baanhoek-West is 

uitstekend bereikbaar, vlakbij de op- en afrit van de 

A15. Ook is er een halte aan de MerwedeLingelijn. 

Handig als je naar werk, school of familie gaat of wilt 

winkelen of uitgaan in de Drechtsteden of Rotterdam. 

Alle woningen zijn aangesloten op razendsnel 

glasvezel.

Baanhoek-West: 
een eigentijds tuindorp

“In deze wijk kennen de 
bewoners elkaar”
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De natuur in je achtertuin
Ten zuiden van de wijk ligt een wandelpad met zicht op de Beneden 

Merwede. Via de Baanhoekbrug fiets je direct nationaal park De 

Biesbosch in. Als je noordwaarts gaat, ben je zó in het Groene Hart.

Duurzame wijk
Baanhoek-West is een duurzame wijk. De meeste woningen hebben 

zonnepanelen op het dak en zijn energiezuinig. Appartementencom-

plex Best B’West heeft naast zonnepanelen ook een sedumdak. Dit 

dak ziet eruit als een tuin, levert zuurstof, absorbeert het regenwater 

zodat dit niet in het riool komt en heeft een isolerende werking. 

Verder zijn de straten voorzien van een waterpasserende verharding, 

die ervoor zorgt dat het relatief schone regenwater niet naar de 

waterzuiveringsinstallaties gaat, maar afgevoerd wordt naar het 

oppervlaktewater.

Nieuwbouw: ja, graag!
Baanhoek-West biedt voor elk wat wils. Van praktische rij- of twee-

onder-een-kapwoningen voor (jonge) gezinnen tot appartementen 

voor mensen die compact willen wonen. Een nieuwbouwhuis heeft 

heel veel voordelen: je deelt het in zoals jullie zelf willen, jullie kiezen 

zelf het sanitair en de keuken en je hebt er voorlopig geen onder-

houd aan. Bovendien zijn nieuwbouwhuizen energiezuinig en dat 

scheelt in de portemonnee. Ook handig: parkeren voor de deur, 

trein- en bushaltes op loopafstand en winkels voor de dagelijkse 

boodschappen op fietsafstand. 
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Situatietekening

Kerk

School

Best B’ West

In ontwikkeling

In ontwikkeling

Type Tonica in aanbouw

Type Tonica in aanbouw
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Gevelbeelden

Eengezinswoningen type Vivaldi

Eengezinswoningen type Vivaldi

Eengezinswoningen type Verdi (deze woningen zijn in werkelijkheid gestiueerd in een rondlopend blok)

Bnr. 18

Bnr. 1

Bnr. 8

Bnr. 13

Bnr. 10

Bnr. 15

Bnr. 9

Bnr. 14

Bnr. 11

Bnr. 16

Bnr. 12

Bnr. 17

Bnr. 19

Bnr. 2 Bnr. 3 Bnr. 4 Bnr. 5 Bnr. 6 Bnr. 7

Bnr. 21 Bnr. 23Bnr. 20 Bnr. 22 Bnr. 24 Bnr. 25

Eengezinswoningen type Verdi (deze woningen zijn in werkelijkheid gesitueerd in een rondlopend blok)

Eengezinswoningen type Verdi (deze woningen zijn in werkelijkheid gesitueerd in een rondlopend blok)



Woningtype Vivaldi
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Woningtype Vivaldi

In deze praktische woningen kun je met de ruimte werkelijk alle kanten 

op. Bij het ontwerp van dit woningtype is namelijk rekening gehouden 

met allerlei indelingsopties op de bovenverdiepingen. Wil je vier ruime 

slaapkamers? Dat kan. Liever een grote, open hobbyruimte, werkplek, 

fitnessruimte of speelzolder voor de kinderen? Geen probleem: dankzij 

het deels platte dak kun je iedere meter volop benutten. De architect 

heeft daarnaast gezorgd voor veel lichtinval overal in huis. Bovendien 

profiteer je dankzij de standaard zonnepanelen op het dak direct van 

een lagere energierekening!

Zonnige woonkamer
De ‘Delftse stoep’ vormt een welkome entree in jouw nieuwe thuis. 

Hier kun je op een bankje genieten van de ochtendzon en bijpraten 

met buurtgenoten terwijl de kinderen op straat spelen. De voorgevels 

in dit rijtje verspringen subtiel, zodat er altijd veel licht naar binnen valt. 

’s Ochtends schijnt de zon via de grote ramen in de open keuken naar 

binnen. Dankzij de grote raampartijen aan de achterzijde heb je ook 

‘s middags het zonnetje in huis. De woonkamer is verrassend groot. 

Er is ruimte voor een ruime en tóch gezellige zithoek en een fijne 

woonkeuken waar iedereen aan tafel kan aanschuiven. 

Ook boven is veelbelovend!
De trap in de woonkamer zorgt voor een prettig contact tussen het 

woongedeelte en de verdiepingen. Op de eerste verdieping zijn twee 

grote slaapkamers over de volledige breedte van de woning. Bij de 

hoekwoningen is de achterslaapkamer extra groot vanwege de rechte 

gevel. Op deze etage bevindt zich ook de complete badkamer die al 

voorzien is van een douche en wastafel. De badkamer biedt voldoende 

ruimte voor een bad of tweede toilet. Je kunt ook kiezen voor een apart 

tweede toilet op deze verdieping. Op de tweede verdieping is nog een 

grote kamer én een royale ruimte die je kunt indelen zoals je wilt: één 

grote open ruimte of liever een extra kamer. Hoe dan ook, voor 

iedereen is er een eigen plek in huis. 

Middagzon
Deze woningen hebben een fijne achtertuin op het westen of zuiden. 

Zet de achterdeur in de woonkamer open en je bent klaar om van het 

buitenleven te genieten. Er is alle ruimte voor verschillende zithoeken 

in de zon of schaduw, een speelplek voor de kinderen, een barbecue, 

een hangmat, een moestuintje… De tuin heeft bovendien een berging 

waar je onder andere de fietsen kunt stallen. 

Eengezinswoningen type Vivaldi 

Kenmerken
 Woonoppervlakte vanaf ca. 117 m2

 Ruime woonkamer met open keuken

 Standaard vloerverwarming op de begane grond

 Trap en handige optionele bergkast in de woonkamer

 Diepe achtertuin met zon en schaduw, berging 

 en achteruitgang

 Twee grote slaapkamers op de eerste verdieping 

 Complete badkamer met douche en wastafel, 

 optioneel: bad of tweede toilet

 Derde (slaap)kamer op de tweede verdieping

 Standaard zonnepanelen op het dak

 Mogelijkheid tot uitbouwen met 90 of 180 cm
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Woningtype Vivaldi, begane grond



14

Woningtype Vivaldi, eerste verdieping

De hoekwoningen bouwnummers 1, 7, 18 en 25 hebben op de 
eerste verdieping een afwijkende plattegrond. Bekijk de 
technische plattegronden op www.wonenindebaanhoek.nl.
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Woningtype Vivaldi, tweede verdieping

De hoekwoningen bouwnummers 1, 7, 18 en 25 hebben op zolder 
een afwijkende plattegrond. Bekijk de technische plattegronden 
op www.wonenindebaanhoek.nl.
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Woningtype Vivaldi, optie uitbouw 1,80 m begane grond
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Woningtype Vivaldi, optie indeling tweede verdieping



Interieurimpressie woningtype Vivaldi
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Woningtype Verdi
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 “Terwijl ik sta te 
koken, hou ik een 
oogje op de kinderen 
die op straat spelen”
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Woningtype Verdi

Aan de noordkant van Baanhoek-West worden tien verrassend grote 

eengezinswoningen gebouwd. Dit woningtype Verdi heeft drie volledige 

verdiepingen, waar je iedere meter volop kunt benutten. De woning 

heeft standaard drie slaapkamers op de eerste verdieping én nog eens 

drie kamers op de tweede verdieping. Kortom, iedereen vindt hier zijn 

of haar eigen plek… en misschien nog wel een hobbykamer waar je je 

spullen lekker kan laten slingeren.

Verrassend van buiten en binnen
Deze huizen worden gebouwd tegenover de duurzame huizen aan de 

Rondo. Ze komen in de ronding van het ovaal, waardoor ze een beetje 

taps toelopen. Dat geeft het blok een speels effect, net als de voorgevels 

die uitspringen. De ruimtes binnen zijn net even anders dan anders, met 

verrassende ‘knikjes’ in het oppervlak. Dankzij de grote raampartijen aan 

de voor- en achterkant is de woonkamer bovendien opvallend licht. 

Plek voor iedereen
Bij binnenkomst valt de breedte van de hal meteen op. Hier kun je 

alle jassen en schoenen netjes kwijt. Stap je de woonkamer binnen, 

dan word je vast blij van de woonkeuken. Via het grote raam in de 

voorgevel valt hier veel licht naar binnen. Met ruim vier meter 

breedte kan je met de keukenopstelling alle kanten op; zelfs een 

kookeiland is mogelijk. Hier kan je samen ‘barhangen’ en bijpraten 

na een drukke werk- of schooldag of juist rustig ontbijten met een 

krant erbij. De zithoek aan de tuinkant biedt alle ruimte voor gezellig 

samenzijn. Op verjaardagsfeestjes is er bovendien plek genoeg voor 

alle visite. Wil je meer ruimte? Dan kan je dit huis aan de achterkant 

uitbouwen met 90 cm of 180 cm. Of je kiest voor het linker hoekhuis, 

waar de achterzijde bijna acht meter breed is als je kiest voor de 

optionele zijuitbouw! Het hoekhuis rechts heeft dan weer optioneel 

een uitbouw met grote ramen in de zijgevel, waar je een grote 

eettafel kunt plaatsen of een extra zithoek kunt maken.

Wil je één of twee badkamers?
Dit huis heeft twee volledige bovenverdiepingen. Dankzij het platte dak 

kan je iedere meter volop benutten. Op de eerste verdieping vind je 

drie slaapkamers. De badkamer op deze verdieping heeft standaard 

een bad, een douche en een wastafel. Ook fijn: het raam in de badka-

mer, voor natuurlijk licht en ventilatie. Het toilet is op deze verdieping 

apart; dat scheelt ‘s ochtends een wachtrij voor de badkamer. Op de 

tweede verdieping vind je nog eens drie slaapkamers. Hier kan je 

eventueel een tweede badkamer en een apart toilet realiseren. 

Leef binnen en buiten
Op mooie dagen zet je in de zithoek de openslaande deuren naar het 

terras open, zodat het binnen- en buitenleven naadloos in elkaar 

vloeien. De achtertuinen liggen op het westen, zuidwesten of zuiden. Er 

is dus altijd wel een plekje in de zon te vinden. Je auto parkeer je op 

eigen terrein achter de berging. Hier komt een pergola, waar de auto 

onder staat. 

Eengezinswoningen type Verdi 
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Kenmerken
 Woonoppervlakte vanaf ca. 160 m2

 Lichte woonkamer met leefkeuken aan de voorzijde, 

 openslaande deuren aan de tuinkant en handige opbergkast

 Optie: uitbouw achterzijde met 90 of 180 cm

 Standaard vloerverwarming op de begane grond

 Zes slaapkamers op de eerste en tweede bovenverdieping

 Badkamer met bad, douche en raam, apart toilet op 

 de eerste verdieping

 Optie: tweede badkamer en toilet op de tweede verdieping

 Zonnige tuin op het zuiden, zuidwesten of westen

 Parkeren op eigen terrein

 Ruime berging voor o.a. fietsen in de tuin

 Standaard zonnepanelen op het dak 
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Woningtype Verdi, begane grond
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Interieurimpressie keuken woningtype Verdi
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Woningtype Verdi, eerste verdieping
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Woningtype Verdi, tweede verdieping
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Woningtype Verdi, optie uitbouw 1,80 m begane grond
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Woningtype Verdi, optie indeling tweede verdieping
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Interieurimpressie woningtype Verdi

“Iedereen heeft zijn 
eigen kamer en in de 
grote woonkamer zijn 
jullie gezellig samen”
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Keuken

Bij een mooi nieuw huis hoort een praktische en mooie nieuwe 

keuken. Je kookt er de ene keer snel, de andere keer uitgebreider. 

Maar de keuken is meer dan dat. Het is een verlengstuk van je 

woonkamer: mooi om te zien, fijn om te zitten. Je komt er samen, 

praat bij over de dag, drinkt een kop koffie of een borrel. Het is de 

plek waar je mensen blij maakt met lekkere en gezonde maaltijden. 

Degelijk en strak
Bij KeukenVision is specifieke kennis van het project aanwezig. 

Daardoor worden de keukenwensen niet alleen met jou als koper, 

maar ook met alle overige professionele partijen die bij het project 

betrokken zijn, afgestemd. Zo weet je zeker dat alles met de grootst 

mogelijke zorg en aandacht wordt geleverd, gemonteerd en aangeslo-

ten. En dat natuurlijk zo snel mogelijk voor de oplevering van je woning!

Kies wat bij jullie past
Je kunt de keuken overigens helemaal naar eigen wens samenstellen. 

Het personeel van KeukenVision helpt je daar graag bij. Een kokend-

waterkraan, een stoomoven of een bijzondere afzuigkap? Zij adviseren je 

graag over de keuken die jarenlang meegaat.

L-opstelling, U-opstelling, kookeiland; 
pak je schetsblok en probeer alle 
mogelijkheden uit. Of laat een expert 
een tekening maken.

De keuken, centrale plek in huis
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De badkamer is zoveel meer dan een plek om je te wassen. Wakker 

worden onder de douche. Op frisse ideeën komen. Spelen in bad of 

juist helemaal tot rust komen. Handwasjes doen. Ritueeltjes voor het 

slapen gaan. Scheren, smeren, de perfecte ‘look’ creëren. Iedereen 

komt en gaat hier, de hele dag door. Jullie nieuwe badkamer wordt 

daarom een plek vol gemak en met een prettige sfeer. 

Dat mag gezien worden
Deze huizen worden standaard opgeleverd met luxe sanitair van 

Villeroy & Boch en degelijke Grohe kranen. De badkamers en aparte 

toiletruimten worden voorzien van een hangend toilet. Woningtype 

Verdi heeft standaard een bad. Het tegelwerk is van Mosa. Deze 

Nederlandse producent levert kwalitatief uitstekende tegels die 

gezien mogen worden. Keuze zat!

Een frisse start in de badkamer 

“Genoeg te regelen met 
een nieuw huis, fijn dat de 
badkamer voor ons prima in 
orde wordt gemaakt”

Kies wat bij jullie past
Jullie kiezen wat je wilt: een inloopdouche? Een dubbele wastafel? 

Een ligbad? Hoeveel bergruimte hebben jullie nodig? Denk daarbij 

ook aan de toekomst. De leveranciers, die bij dit bouwproject zijn 

aangesloten, adviseren je graag en regelen voor jullie de badkamer 

die jarenlang meegaat.

Badkamer
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Staat van afwerking

Inrichting kavel Vivaldi tussen Vivaldi hoek Verdi tussen Verdi hoek

Haag laag ca. 60 cm hoog (deels) - • • •

Raster hekwerk met hedera ca. 180 cm hoog - • - -

Poortdeur ter plaatse van berging • • - •

Delftse stoep voorzijde woning • • • •

Paal-ketting ter plaatse van voorgevel • • • •

Tegelpad naar berging • • • •

Parkeren eigen terrein via ontsluiting achterom - - • •

Rijtegels ter plaatse van opstelplaats auto - - • •

Houten berging • • • •

Pergola van schanskorf en hedera ter plaatse van opstelplaats auto - - • •

Afwerkstaat gevel

Gevelbaksteen hoofdkleur - rood genuanceerd • • • •

Gevelbaksteen plint en accenten - rood/paars genuanceerd • • • •

Buitenkozijnen hout - wit • • • •

Ramen en deuren in buitenkozijn  - cremewit (excl. voordeur) • • • •

Voordeur in buitenkozijn - groengrijs • • • •

Waterslagen - prefab beton met wit toeslag • • • •

Muurafdekker uitbouw (bnr. 1) beton - grijs - • - -

Dakrandprofiel - aluminium • • • •

Dakrand nok-vorst • - • •

Hemelwaterafvoer opgenomen in metselwerk voorgevel • • - -

Dakpannen keramisch - zwart antrachiet • - • •

Luifel cremewit • • • •

Bouwsysteem

Peil woning ca. 100 tot 200 mm hoger t.o.v. straatniveau • • • •

Fundering met betonpalen • • • •

Begane grond - geïsoleerde systeemvloer • • • •

Verdieping - betonnen kanaalplaatvloer • • - -

Verdieping - betonnen kanaalplaatvloer • • - -

Verdieping - betonnen beedplaatvloer - - • •

Verdieping - betonnen beedplaatvloer - - • •

Spouwmuren kalkzandsteen • • • •

Geïsoleerde dakelementen hout • - - -

Binneninrichting

Binnenwanden - gipsblokken • • • •

Stabiliteitswanden - kalkzandsteen • • • •

Stalen montagekozijn met bovenlicht en opdekdeur - • • •

Vurenhoutentrap begane grond - open - wit • • - -

Vurenhoutentrap begane grond - dicht - wit - - • •

Vurenhoutentrap verdieping - open - wit • • • •

Keukeninrichting • • • •

Sanitaire voorziening

Wandcloset + fontein in toilet begane grond • • • •

Wandcloset toilet verdieping - - • •

Thermostatische douchemengkraan met garnituur en glijstang • • • •

Douche afvoer rvs • • • •

Wastafel met mengkraan, planchet en spiegel • • • •

Kunststof bad met thermostatische kraan • •

Tegelpaket badkamer en toilet

Wandtegels toilet volgens monster tot 150 cm hoog - wit • • • •

Wandtegels badkamer volgens monster tot 210 cm hoog - wit • • • •

Vloertegels volgens monster - antraciet/grijs • • • •

Installaties

Elektra (NEN 1010) • • • •

Verwarming HR CV ketel • • • •

Begane Grond - vloerverwarming • • • •

Verdieping - radiatoren • • • •

Mechanische ventilatie met natuurlijke toevoer • • • •

Zonnepanelen op het platte dak • • • •

• standaard     ° optie      -  niet van toepassing
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Duurzaam wonen

A

B
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D

E

F

G

Nieuwbouw
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Woningtype Verdi
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Algemene informatie

Koop- en aannemingsovereenkomst
Deze brochure heeft tot doel potentiële gegadigden een goede indruk 

te geven van het project en de woningen daarin. Op de website van 

het project tref je meer (detail-)informatie aan. Na inschrijving voor een 

woning volgt een reservering (toewijzing) voor een bepaald 

bouwnummer. Gegadigde ontvangt daarbij een complete kopers-/

contractmap met o.a. contractstukken, waarin alle informatie is 

opgenomen. Informatie zoals tekeningen, technische omschrijving, 

keuzelijst meer- en minderwerk, procedure koperskeuzen en concept 

leveringsakte van de grond. Deze contractstukken, ook wel de KAO-

stukken genoemd, zijn bij de totstandkoming van de koop- en 

aannemingsovereenkomst de formele bijlagen bij die overeenkomsten. 

Deze brochure is daar geen onderdeel van. Deze stukken worden met 

jou besproken in het verkoopgesprek.

De woningen in dit project zijn ontwikkeld door BPD Ontwikkeling BV. 

De woningen worden gebouwd door Rehorst Bouw. Bij aankoop van 

een woning sluit je een koopovereenkomst met BPD (“verkoper”) voor 

de levering van de grond en sluit je een aannemings-overeenkomst 

met Rehorst Bouw (“ondernemer”) voor de bouw van jouw woning. 

De ondernemer zal tevens garantieverstrekker zijn en jouw aanspreek-

punt tijdens en na de bouw van jouw woning.

Koperskeuzen
Iedere woning kan, tegen meerprijs, met extra’s worden afgewerkt. 

Hiervoor krijg je keuzelijst meer- en minderwerk, waaruit je keuzen kunt 

maken. De eventueel op de tekeningen in deze brochure aangegeven 

keuzemogelijkheden behoren niet tot de standaard levering. In de 

hiervoor genoemde keuzelijst zijn de kosten hiervan opgenomen. 

Behalve keuzes uit de keuzelijst kun je tevens individuele wensen 

kenbaar maken. In de KAO-stukken tref je daar uitvoerige informatie 

over aan. 

Start bouw
Zodra aan bepaalde voorwaarden zijn voldaan die omschreven zijn 

in de aannemingsovereenkomst, binnen de in die overeenkomst 

genoemde termijn, maakt de ondernemer een aanvang met de 

(voorbereidingen) voor de bouw. Je kunt daarbij denken aan een 

bruikbare omgevingsvergunning en voldoende verkochte woningen in 

het plan. Uiteraard worden alle kopers daar tijdig over geïnformeerd.

Betalingen
De termijnen en de wijze van betaling worden vermeld in de koop- en 

de aannemingsovereenkomst. De koopsom voor de levering van de 

grond wordt voldaan aan BPD Ontwikkeling BV. De termijnen uit de 

aannemingsovereenkomst worden voldaan aan Rehorst Bouw.

Verzekeringen
Tijdens de bouw zijn alle woningen verzekerd tot aan de oplevering. 

Vanaf de dag van de oplevering van de woning heb je een opstal-

verzekering nodig. Je bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig afsluiten 

van deze verzekering. 

Wijzigingen voorbehouden 
Door de ambachtelijkheid van het bouwen, zijn detailwijzigingen in 

ontwerp, constructie en afwerking voorbehouden aan Rehorst Bouw. 

Eveneens moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van 

wijzigingen, voortvloeiend uit de eisen van de overheid en/of 

nutsbedrijven. De perspectieftekeningen en eventuele foto’s in deze 

brochure geven slechts impressies. Hieraan kunnen geen rechten 

worden ontleend. 

Maten
De op de tekeningen aangegeven maatvoering zijn “circa”-maten. 

Indien deze maatvoering tussen wanden is aangegeven, is daarbij nog 

geen rekening gehouden met enige wandafwerking. 

Situatieschets
De nummers op de situatieschets zijn bouwnummers. Ze worden 

tijdens de bouw door alle betrokkenen gehanteerd, ook in officiële 

stukken en correspondentie. Het zijn echter geen huisnummers die 

betrekking hebben op jouw nieuwe adres. Dat wordt pas bekend 

gemaakt als de straatnamen en de huisnummers definitief vastgesteld 

zijn. Deze tekening is enkel bedoeld om je een indruk te geven van de 

ligging en situatie, het gebouw of de woningen, in het bouwplan. De 

tekening vormt geen onderdeel van jouw contractstukken en er kunnen 

geen rechten aan ontleend worden. De juiste maten van de kavel 

worden na oplevering door het Kadaster vastgelegd/zijn bepaald door 

kadastrale perceelvorming. Ook de inrichting van de openbare ruimte 

(aanleg van wegen, eventuele groenvoorzieningen en/of parkeer-

plekken) is slechts een impressie, ontleend aan de gegevens van de 

Gemeente Sliedrecht. Je dient er rekening mee te houden dat deze 

nog kunnen wijzigen. Voor specifieke gebiedsinformatie en informatie 

over omliggende, bestaande en/of nieuw te bouwen bebouwing, 

verwijzen wij je naar de Gemeente. Daarnaast kun je ter plaatse van 

de bouwlocatie de bestaande situatie waarnemen. Voor eventuele 

(toekomstige) wijzigingen kan BPD Ontwikkeling BV. geen verantwoor-

delijkheid op zich nemen en/of aansprakelijkheid aanvaarden.

Wij adviseren je bij de Gemeente te informeren naar de actuele stand 

van zaken betreffende de inrichting van de openbare ruimten en de 

eventueel naastliggende (toekomstige) bebouwing. Tevens raden wij je 

aan de berichtgeving in de plaatselijke media te volgen.

Bouwbesluit
De woningen voldoen aan het Bouwbesluit zoals dat geldend was ten 

tijde van de indiening van de omgevingsvergunning. 

Woningborg-garantie
De woning wordt geleverd met een officieel erkend garantiecertificaat 

van Woningborg. Om deze garantie te kunnen aanbieden heeft de 

aannemer zich aangesloten bij Woningborg. Deze waarborgmaat-

schappij hanteert strenge normen voordat een ondernemer 

ingeschreven kan worden. Bij elk bouwplan dat voor garantie bij 

Woningborg is aangemeld, is nauwkeurig bekeken of het voldoet aan 

de technische eisen die door Woningborg worden gesteld, maar ook 

of de omvang van het plan de financiële en technische capaciteiten van 

de ondernemer niet te boven gaat. Pas als aan alle eisen is voldaan 

mag het huis onder Woningborg-garantie worden verkocht en 

ontvangt de koper na het ondertekenen van de overeenkomst het 

garantiecertificaat. De bouwkundige voorzieningen buiten de woning, 

welke niet één geheel vormen met de woning, en groenvoorzieningen 

zijn uitgesloten van de Woningborg-garantie.

Wat houdt de Woningborg-garantie in:
Als de koper een huis met Woningborg-garantie koopt, betekent dat 

onder andere het volgende:

- met de aanmelding van het bouwplan en afgifte van het   



 Woningborg-garantiecertificaat verplicht de ondernemer zich 

 tot garantie op de kwaliteit van de woning;

- de tekst van de aannemingsovereenkomst is overeenkomstig 

 het model van Woningborg;

- de koper heeft altijd een contract met zekerheid;

- de verkoopdocumentatie wordt samengesteld volgens de richtlijnen  

 van Woningborg;

- mocht de bouwondernemer gedurende de bouw failliet gaan, dan  

 zorgt Woningborg voor de volledige afbouw van uw woning. Is de  

 afbouw om wat voor reden dan ook onmogelijk, dan verstrekt   

 Woningborg u een schadeloosstelling. E.e.a. conform de door  

 Woningborg vastgestelde regels.

Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC)
Het Bouwbesluit schrijft voor dat een woning aan een bepaalde 

Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) moet voldoen. Deze EPC geeft de 

energiezuinigheid van een woning weer. Met name de oriëntatie en het 

(gevel)ontwerp, de isolatiewaarden van de gevel, het dak, de begane 

grondvloer en de buitenbeglazing, en de energiezuinigheid van de 

installaties zijn van invloed op de EPC. De eisen gesteld in het 

Bouwbesluit ten tijde van de aanvraag bouwvergunning gaan uit van 

een EPC van 0,4.
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Onze onderneming houdt zich bezig met één van onze 

belangrijkste levensbehoeften: wonen. Met woningen, 

woonwijken en alle woonwensen die er leven in de landen 

waarin wij actief zijn: Nederland, Frankrijk en Duitsland. Naar 

die woonwensen doen we uitgebreid onderzoek waarvan 

de resultaten de basis vormen voor wat we ontwikkelen. 

De meeste van ‘onze’ bewoners zullen het niet weten, maar 

wij hebben aan de wieg gestaan van hun huizen en buurten. 

Sinds onze oprichting in 1946 hebben wij de bouw van 

meer dan 300.000 woningen mogelijk gemaakt en vandaag 

wonen ruim een miljoen Europeanen in woonwijken waarin 

onze hand herkenbaar is. Daarmee zijn we letterlijk één van 

de grootste ‘huismerken’ van ons continent.

Levende woonomgevingen
Woonplezier is één van de belangrijkste ingrediënten van 

ons levensgeluk. Maar dat plezier vraagt om meer dan een 

woning alleen. Het vereist ook een woonomgeving waarin 

mensen zich even fi jn en veilig voelen als in hun eigen huis. 

Daarom maken we ons bij BPD, tot 1 januari 2015 bekend 

als Bouwfonds Ontwikkeling, sterk voor het verwezenlijken 

van ‘living environments’, woon- en leefomgevingen die 

ook zelf leven. Waar de bebouwde omgeving en de natuur 

elkaar op een harmonieuze manier ontmoeten. Die rust, 

ruimte en geborgenheid bieden en als ontmoetingsplek 

ook activiteiten op straat aanmoedigen. Waar iedereen, van 

jong tot oud, met veel plezier kan wonen en samen komen.

Bouwen is voortbouwen
Duurzaamheid staat in ons werk centraal en daarbij denken 

we niet alleen aan het verminderen van CO²-uitstoot en 

lagere energierekeningen voor ‘onze’ bewoners. Een 

geslaagde woonwijk moet zelf ook duurzaam zijn, letterlijk 

toekomstwaarde hebben en decennia na oplevering nog 

steeds aantrekkelijk zijn voor nieuwe generaties. Vrijwel 

elke leefomgeving overleeft zijn eerste bewoners. Aan 

ons de taak om verder te denken dan een leven lang is. 

En dus kijken we in ons werk niet alleen naar de toekomst, 

maar koesteren we ook wat al bestond: de voormalige 

koekjes fabriek, de karakteristieke boerderij, de slingerende 

beek of oude beuk. Bouwen is voortbouwen, vinden we. 

In een levende omgeving proef je alle tijden.

Meer weten over BPD of nieuwbouwprojecten? 

Kijk op www.bpd.nl

Waarom nieuwbouw?

BPD creating living environments

Levende omgevingen nodigen 
ook uit om naar buiten te gaan

10 voordelen 
van een nieuwbouwhuis
Kies voor een nieuwbouwhuis. Je koopt toch ook geen 

derdehandsschoenen? Kun je deze op het oog gekke 

vergelijking maken? Wij vinden van wel. De meeste mensen 

die iets kopen, kopen namelijk het liefst iets wat nieuw 

is. Waarom zou dat principe dat niet gelden voor een 

huis? We zetten de belangrijkste voordelen voor je op 

een rij.

1. Nieuw is onbeschreven
Nieuw is een gevoel van fris, puur, mooi. Nieuw is écht 

helemaal van jezelf. Onbeschreven en onaangetast. Een 

nieuw bouwhuis heeft geen geschiedenis. Het doet niet 

denken aan de smaak, keuzes of het leven van de vorige 

bewoners.

2. Nieuw is zorgelozer
Een nieuwbouwhuis is een huis zonder zorgen waar je 

geen omkijken naar hebt. Alles is nieuw, alles doet het. 

Op bijna alles zit garantie en onderhoudskosten heb je de 

eerste jaren vrijwel niet. 

3. Nieuw is energiezuiniger
Auto’s zijn de laatste 20 jaar veel zuiniger geworden, 

computers stukken sneller. Maar ook de bouwwereld heeft 

in de afgelopen jaren bepaald niet stilgezeten. Zo heeft 

een nieuwbouwhuis van nu op z’n minst energielabel A en 

is daarmee al gauw 30% zuiniger dan een woning die 

pakweg 25 jaar geleden is gebouwd. 

4. Nieuw is voordeliger
Als koper van een nieuwbouwhuis heb je een aantal 

fi nanciële meevallers. Bij de koop hoef je bijvoorbeeld 

geen overdrachtsbelasting te betalen en qua energie-

kosten ben je met een nieuw, duurzaam huis al gauw 

€ 800,- per jaar goedkoper uit.

5. Nieuw is stiller
Voor veel mensen is hun huis een plek om tot rust te komen. 

Even weg uit de drukte en hectiek van alledag. Zeker in een 

nieuwbouwhuis kun je dat volop doen. Dankzij de modernste 

isolatie kun je in een nieuwbouwhuis iets horen wat in een 

druk land als Nederland zeer weldadig kan zijn. De stilte.

6. Nieuw is duurzamer
Voor een nieuw huis worden tegenwoordig alleen 

duurzame, milieuvriendelijke materialen en technieken 

gebruikt. En omdat een nieuwbouwhuis ook veel energie-

zuiniger is, komt het in aanmerking voor het predicaat 

‘groen’. En dat is goed voor het milieu én je portemonnee. 

7. Nieuw is veiliger
Nieuwbouwhuizen zijn standaard uitgerust met een 

professioneel rookalarm. En met het modernste, inbraak-

werend hang- en sluitwerk. Je geniet van een veilige 

omgeving en houdt ongewenste bezoekers buiten.

8. Nieuw is aangenamer
‘Oude huizen zijn sfeervolle huizen’ hoor je weleens. Maar 

oude huizen kunnen ook koude huizen zijn. In de winter 

zijn ze niet warm te krijgen en in de zomer juist niet koel. 

Nieuwbouwhuizen daarentegen kenmerken zich door een 

aangename temperatuur, ongeacht de tijd van het jaar. 

Ze zijn voorzien van extra isolerend glas en zijn ook verder 

goed geïsoleerd. Zo heb je in de winter warme voeten en 

is het in de zomer lekker koel.

9. Nieuw is bloemrijker
Een nieuwbouwwoning is een huis in een prettige omge-

ving. Een omgeving die ook zelf leeft. Waar bewoners en 

bezoekers zich welkom voelen. Want naast de ontwikkeling 

van huizen zijn we ook verantwoordelijk voor de inrichting 

van het gebied waarin ze staan. Zo komen we tot buurten 

met altijd voldoende perkjes en parken, met vijvers en speel-

plaatsen, met scholen, winkels en een goede ontsluiting.

10. Nieuw is persoonlijker
Wie een nieuwbouwhuis koopt, heeft alle vrijheid van de 

wereld. Je kiest je eigen badkamer, je eigen keuken en als 

je een dakkapel wenst, kan dat meegenomen worden 

tijdens de bouw. Een oud huis wordt nooit helemaal van 

jezelf. Of in elk geval, duurt het jaren voor je dat bereikt. 

Je blijft breken en verbouwen om het precies op maat en 

smaak te krijgen.

Daarom nieuwbouw!
Een aandeel in elkaar

Maak uw hypotheekdossier aan op rabobank.nl/hypotheekdossier

Met het Rabobank Hypotheekdossier berekent u in 30 minuten hoeveel u kunt lenen.

Zo legt u zelf eenvoudig de basis voor uw nieuwe hypotheek. Deel het dossier met

uw adviseur en ga samen verder waar u gebleven bent. 

Rabobank Hypotheekdossier

Als fundament
voor uw
droomhuis.

Een
nauwkeurige

berekening.

Wij 
rennen 
voor u!
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Iets voor jou?
Kijk op wonenindebaanhoek.nl

Voorbehoud verkoopdocumentatie
De verkoopdocumentatie is met de grootste zorg samengesteld, 
aan de hand van gegevens zoals die ten tijde van het samenstellen 
van deze brochure bekend waren. Desondanks maken wij een 
voorbehoud ten aanzien van eventuele wijzigingen die onder 
andere voortkomen uit eisen en wensen van overheden en/of 
nutsbedrijven. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
 
Het ontwikkelen van een nieuwbouwlocatie is een dynamisch 
proces dat voortdurend aan verandering en verfijning onderhevig 
is. De omgevingsschetsen zijn dan ook niet meer dan een 
momentopname. Wijzigingen met betrekking tot de situering van 
omliggende bebouwing, groenstroken, voet- en fietspaden, 
parkeervoorzieningen, bovengrondse nutsvoorzieningen en 
dergelijke kunnen zich dan ook voordoen.
 
De inrichtingen van de plattegronden zijn een vrije impressie van 
de illustrator en wijken mogelijk af van het standaard 
afwerkingsniveau. Aan de impressies, maatvoeringen en 
sfeerplattegronden kunnen zodoende geen rechten aan worden 
ontleend (ook niet qua kleurstelling). Voor de juiste informatie 
wordt verwezen naar de tot de contractstukken behorende 
verkooptekeningen en technische omschrijving. 

juni 2017

BPD

Poortweg 2

2612 PA  Delft

T +31 (0)88 712  28 42

E verkoop.zuidwest@bpd.nl

 www.facebook.com/baanhoekwest

Waltmann Makelaars

Jan Steenlaan 11

3351 RA Papendrecht

T 078 644 21 10

E papendrecht@waltmann.com

Rehorst Bouw

Kadijk 4

2821 CM Bergambacht

T 0182 61 40 33 

EEN ONTWIKKELING VAN

BPD

Poortweg 2

2612 PA  Delft

VERKOOPINFORMATIE
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