7 comfortabele
gezinswoningen

BEVERWIJK

Dé ideale
gezinswoning
in een gezellige
bestaande wijk

optimaal
genieten
2

Wonen op loopafstand van het centrum van Beverwijk,
met alles in de buurt om ontspannen te kunnen. In de bestaande
en l evendige wijk Meerestein ontwikkelt Hoorne Vastgoed
De Schouwenaar.

De Schouwenaar is een kleinschalig project dat bestaat uit zeven
comfortabele woningen met een moderne en frisse a rchitectuur.
En met een heerlijke tuin om te genieten van het groen.
De woningen worden bovendien bijzonder duurzaam.
Goed voor het milieu en de energierekening.
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Voor iedereen
een fijne leefplek
De Schouwenaar is de ideale locatie om te wonen met je g ezin.
Of je nu k iest voor een van de vijf rijwoningen of voor een van de twee
b ijzondere hoekwoningen, je weet zeker dat je meer dan v oldoende
l eefruimte hebt. De fijne open keuken gaat over in de heerlijke woonkamer.
En via de openslaande deuren stap je zo de ruime tuin in. Hier start je op
zondagochtenden rustig op met een lekker ontbijt en kun je tijdens zwoele
zomeravonden lekker lang tafelen.
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je stapt zo
de ruime
tuin in
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De locatie van De Schouwenaar is ideaal als je
rustig wilt wonen, maar toch snel in de buurt
wilt zijn van alle benodigde v oorzieningen.
De Vomar Voordeelmarkt zit praktisch naast
je v oordeur. In een kwartiertje loop je v anaf

15 minuten naar
hartje centrum

je woning naar h
 artje centrum. Hier vind je

Ontspannen
wonen met
alles in
de buurt

k ledingwinkels, w oonwinkels, leuke b oetiekjes,
de w ekelijkse markt én restaurants en café’s
voor gezellige avonden met f amilie of vrienden.
Aan de rand van het c entrum vind je het t heater
en de bioscoop. Leuk voor een a vondje c ultuur.
En natuurlijk vind je in Beverwijk De Bazaar
met allerhande overheerlijke s pecialiteiten.
Een fijne plek om in de weekenden op je
g emak rond te struinen. Beverwijk en het
n aastgelegen Heemskerk kennen b ovendien
v oldoende b asisscholen, een middelbare
school, een bloeiend verenigingsleven en volop
s portaccommodaties. Je sociale leven speelt zich
dus lekker in de buurt af.
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Trek er op uit!
Heb je zin om een dagje op pad te gaan met het gezin, dan
biedt de omgeving van Beverwijk volop mogelijkheden. In het
Noordhollands Duinreservaat ontdek je telkens weer nieuwe
planten en dieren. Je kunt je er dan ook uren vermaken en het
is nog leerzaam ook. Stadspark Overbos ligt direct achter je
w oning. Hier kun je heerlijk w
 andelen terwijl je kinderen zich
ondertussen uitleven bij de speelvoorzieningen.

Voor een dagje strand kies je natuurlijk voor Wijk aan Zee. Een
half uurtje fietsen en je staat met je voeten in het zand. Wil je op
een wat rustigere plek genieten van het zand en de zee? Kies dan
voor het familiestrand van Heemskerk dat alleen te voet of per
fiets te bereiken is. En wil je een d agje v ermaak dan ga je naar 
De Vuurlinie die volop activiteiten biedt voor volwassen en  kin
deren vanaf zeven jaar.
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rustig
genieten
van zand & zee
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CASTRICUM

UITGEEST

WIJK AAN ZEE

alles
lekker
dichtbij
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HEEMSKERK

Snel op weg
A22 RICHTING
HAARLEM/AMSTERDAM

A9 RICHTING
ALKMAAR

Beverwijk ligt centraal tussen de grote steden en
is goed bereikbaar via de A9 en A22. In ongeveer
twintig minuten ben je in Haarlem en Alkmaar.
En binnen een half uur sta je op Schiphol. Ook
het openbaar vervoer is goed geregeld.
Beverwijk heeft een eigen treinstation en ook
met het streekvervoer ben je snel in een van de
omliggende plaatsen.

A9 RICHTING
HAARLEM/AMSTERDAM
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de voordelen
van nieuwbouw

Een nieuwbouwwoning kopen is een
slimme keuze. Je woont zorgeloos en
je hebt de mogelijkheid om je woning
helemaal naar eigen wens in te richten.
Zo bepaal je zelf de indeling, de vloer,
de tegels, de keuken en de kleur van de
wanden. Bovendien zijn de installaties
nieuw en van hedendaagse kwaliteit.
Je hebt de komende jaren dan ook geen
omkijken naar onderhoud.

Een nieuwbouwwoning is energie
zuiniger dan een bestaande woning.
Goed voor het milieu én je portemonnee
dus. Zo houd je per maand meer over om
lekker te leven.

Tot slot is een nieuwbouwhuis een goede
en waardevaste investering. Je hebt
i mmers nog vele jaren garantie op de
bouw en de technische installaties.

12

13

Kaveloppervlak

buitengewoon
genieten
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Heerlijk wonen in
een van de twee
ruime hoekwoningen

ruimer, lichter
nét wat vrijer

Wonen in een hoekwoning van De Schouwenaar
is ideaal. Je woning is door de markante dwarskap sowieso wat ruimer en omdat je slechts aan
één zijde buren hebt, woon je nét wat vrijer. De
woning is bijzonder duurzaam door onder meer
de zonnepanelen een lucht warmtepomp en een
Warmte-Terug-Win-installatie. Hiermee is de
woning energieneutraal (EPC=0) waardoor je
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e nergiekosten laag blijven. Ook kun je, afhankelijk

BOUWNR.

TYPE

WOONOPP

KAVEL OPP

van de voorwaarden van de hypotheekverstrekker,

1

HOEK

105 M

2

113 M2

een extra financiering krijgen.

7

HOEK

105 M2

116 M2
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3155

4500

2200

3910

Bouwnummer 1

3155

2230

3030

8930

8930

HOEKWONING

Woonoppervlak van 105 m 2
Drie slaapkamers op de eerste verdieping

Villeroy & Boch en Grohe
V
 rijstaande berging van 5 m 2
in de tuin
Perceeloppervlakte 117 m 2
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vrijer
wonen op
de hoek

2130

BEGANE GROND

3100

I nclusief basis sanitair van

< 6100 >

< 6100 >

op de tweede verdieping

< 6100 >

G
 rote onbenoemde ruimte van 15 m 2

4500

1E VERDIEPING

2E VERDIEPING
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4500

3910

3155

Bouwnummer 7

2230

3155

2200

3030

8930

8930

HOEKWONING

Woonoppervlak van 105 m 2
Drie slaapkamers op de eerste verdieping
G
 rote onbenoemde ruimte van 15 m 2

V
 rijstaande berging van 5 m 2
in de tuin
Perceeloppervlakte 116 m 2
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3100

extra
lichte
slaapkamer

> 0016 <

Villeroy & Boch en Grohe

> 0016 <

I nclusief basis sanitair van

> 0016 <

op de tweede verdieping

2130

BEGANE GROND

4500

1E VERDIEPING

2E VERDIEPING
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Genieten in jouw
moderne
tussenwoning

voor iedereen
een eigen plek

Een tussenwoning in project De Schouwenaar is
comfortabel en ruim. Met een w
 oonoppervlakte
van 101 m2, drie slaapkamers en een grote
o nbenoemde ruimte op de zolder woon je
hier heerlijk met een gezin en heb je ook nog
v oldoende plek om je spullen op te bergen.

Wonen in een nieuwbouwwoning heeft nog een

BOUWNR.

TYPE

WOONOPP

KAVEL OPP

extra voordeel. Je hebt de komende jaren geen

2

TUSSEN

101 M2

105 M2

o mkijken naar onderhoud. En omdat je woning

3

TUSSEN

101 M2

108 M2

onder meer zonnepanelen, een WTW-installatie en

4

TUSSEN

101 M2

108 M2

een warmtepomp krijgt, profiteer je meteen van

5

TUSSEN

101 M2

108 M2

6

TUSSEN

101 M2

108 M2

een lagere energierekening.
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23

4500

3910

Bouwnummer 2, 4, 6

2230

3155

3155

2200

4500

6100

8930

TUSSENWONING

Woonoppervlak van 101 m 2
D
 rie slaapkamers op de eerste

Villeroy & Boch en Grohe
B
 erging van 5 m 2
in de tuin
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3100

I nclusief basis sanitair van

< 6100 >

13,2 m 2 op de tweede verdieping

< 6100 >

G
 rote onbenoemde ruimte van

< 6100 >

verdieping

ruime
tuingerichte
woonkamer

2130

BEGANE GROND

4500

1E VERDIEPING

2E VERDIEPING
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3155

2200

3910

Bouwnummer 3, 5

4500

3155

2230

4500

6100

8930

TUSSENWONING

Woonoppervlak van 101 m 2
D
 rie slaapkamers op de eerste
verdieping

Villeroy & Boch en Grohe
B
 erging van 5 m 2
in de tuin
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diverse
indelingsmogelijkheden

3100

> 0016 <

I nclusief basis sanitair van

> 0016 <

13,2 m 2 op de tweede v erdieping

> 0016 <

G
 rote onbenoemde ruimte van

2130

BEGANE GROND

4500

1E VERDIEPING

2E VERDIEPING
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moderne
frisse
badkamer
28

Badkamer en
sanitair inbegrepen
De woningen worden standaard opgeleverd met een b adkamer
van de sanitairlijn O’Novo van Villeroy & Boch en k ranen
van het merk Grohe. De vloer en wanden worden v oorzien
van k eramische tegels. De grijze vloertegels h
 ebben
een a fmeting van 30 x 30 cm en de bijpassende
witte wandtegels zijn 15 x 15 cm. Dezelfde tegels
en h etzelfde sanitair vind je straks ook in de
t oiletruimte op de begane grond.

Liever de badkamer en het sanitair volledig
naar eigen smaak samenstellen? Ook dat
behoort tot de mogelijkheden.
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Uitgebreid
kokkerellen in je
nieuwe keuken
30

De keuken
bepaal je
helemaal zelf
Kies je voor een nieuwbouwwoning, dan kun je straks uitgebreid kokkerellen
in een splinternieuwe keuken. Omdat een keuken erg smaakgevoelig is en
t egelijkertijd een grote invloed heeft op de rest van je interieur, is deze niet
opgenomen in de koopsom. Zo heb je alle vrijheid om je keuken naar eigen wens
vorm te geven en samen te stellen. Precies zoals jij dat voor ogen hebt.
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Duurzaam
is de norm

Voeg nog
wat extra
opties toe

Of je nu kiest voor een hoek- of tussenwoning, je richt je woning
n atuurlijk helemaal in zoals jij dat voor ogen hebt. Passend bij je smaak
en leefstijl. Wil je graag nog wat extra leefruimte? Kies dan voor een
u itbouw van 1,5 meter. Zo geniet je van nog wat extra ruimte. Koop je een
t ussenwoning dan heb je bovendien de mogelijkheid om een d akkapel
te plaatsen voor nog meer ruimte én licht. Fijn als je de zolder als

Kies jij straks voor één van de

w erkkamer of studeerkamer wilt gebruiken bijvoorbeeld. Heb je extra

w oningen van De Schouwenaar, dan

wensen, dan kun je deze natuurlijk altijd overleggen met de aannemer.

woon je h
 eerlijk duurzaam. Je huis is
g asloos, voorzien van zonnepanelen en een een luchtwarmtepomp
voor v erwarming van je woning. Een
d uurzaam huis is niet alleen goed voor

< 6100 >

< 6100 >

< 6100 >

behoorlijk op de energiekosten.

< 6100 >

het milieu, je bespaart ook nog eens

Dat is pas écht lekker leven.
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1,5 METER UITBOUW

INDELING

INDELING

BEGANE GROND

1E VERDIEPING

2E VERDIEPING

DAKKAPEL
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Wijckermolen 152,
1941 JA Beverwijk
Tel.: 0251 22 90 88
info@trompmakelaardij.nl
trompmakelaardij.nl

Een ontwikkeling van:

www.deschouwenaar.nl

Design: Sixtyseven Vastgoedcommunicatie
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