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Met trots mogen wij u aanbieden: De appartementen en penthouses op het tweede en laatste eiland in het project 

Waterfront. 

De Vuurtoren bestaat uit 28 appartementen verdeeld over 14 verdiepingen. De Wachter bestaat uit 22 appartementen 

verdeeld over de begane grond en de 4 verdiepingen. De gebouwen staan op één terrein en delen een gemeenschappelijk 

gebied dat ondermeer bestaat uit een half verdiepte parkeergarage.

Woont u al in Harderwijk? Dan weet u precies waar het over gaat.

Staat u op het punt Waterfront en Harderwijk te ontdekken? Dan is Wonen in Waterfront een hele aangename verrassing.

Welkom op het Noordereiland!

WONEN IN WATERFRONT

Dolfinarium

WELKOM 
OP HET 
NOORDEREILAND
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ZÓ KUNT U WONEN!
Het Noordereiland wordt omgeven door het Wolderwijd, 

het Zuidereiland, de boothuizen en de nieuwe 

Jachthaven. De Kop van het Noordereiland steekt 

haar neus in de wind en heeft alleen oog voor het 

weidse water en de historische binnenstad. Precies op 

deze plek worden de twee appartementengebouwen 

De Vuurtoren en De Wachter gerealiseerd. De twee 

unieke appartementengebouwen vormen de nieuwe 

herkenningspunten in de skyline van Harderwijk. Waar 

andere vuurtorens waarschuwen voor het naderen van 

de kust heet De Vuurtoren in Waterfront u van harte 

welkom.

De Vuurtoren met haar lichte toren en karakteristieke 

zijvleugels staat trots op de punt van het eiland. Ruime 

appartementen met kenmerkende raampartijen en 

prachtige uitzichten. Alleen, een vuurtoren is niets zonder 

een wachter. Daarom staat naast De Vuurtoren het solide 

en markante gebouw De Wachter, met haar prachtige 

raampartijen en industriële uitstraling. Het is een 

voorrecht en een zeldzame kans om hier te wonen.

Er is geen tweede locatie in Midden Nederland waar stad, 

water en land elkaar zó mooi raken.
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ORIËNTATIE EN 
TOEGANKELIJKHEID

Half verdiepte parkeergarage Straatniveau

Toegankelijkheid van het gebouw.

De Vuurtoren is op diverse manieren toegankelijk.

Met de auto bereikt u het Noordereiland via de vaste 

brug, Brandaris. U volgt het Langezand en Breezand 

en rijdt rechtsaf via het toerit naar de half verdiepte en 

overdekte parkeergarage. U parkeert de auto op uw eigen 

parkeerplaats(en). Bij het verlaten van de parkeergarage  

gebruikt u de uitrit naar het Langezand. Van en naar de 

parkeergarage is zodoende eenrichtingsverkeer. De toerit 

en de uitrit van de speedgates zijn besloten middels een 

toegangshek die vanuit de auto automatisch geopend 

kunnen worden.

Na het parkeren van uw auto kunt u op diverse manieren 

het hoofdgebouw betreden.

1)  Lopend vanuit de overdekte parkeergarage 

rechtstreeks via een entreedeur die u leidt naar de 

begane grond met bergingen, de hal met de lift en het 

trappenhuis, alsmede bouwnummer 29 en 30.

2)  Lopend vanuit de overdekte parkeergarage, via 

de loopdeur in de speedgate, via de bezoekers-

parkeerplaatsen naar de entree aan de zuid-westzijde. 

Via deze route komt u ook op de begane grond.

3)  Lopend vanaf de Langezand treft u de hoofdentree en 

betreedt u de begane grond.
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De Wachter

Jachthaven De Knar

Noordereiland

Zuidereiland

Hoofdentree

entree  
parkeergarage

entree  
parkeerhof
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WONEN  
IN DE WACHTER
De Wachter bestaat uit een begane grond met bergingen en 
2 appartementen. De 4 verdieping bevatten 5 appartementen 
per laag. Hierbij treft u een toelichting in grote lijnen om u een 
goede indruk te geven. Mocht u besluiten bewoner te worden, 
dan ontvang u alle info in detail.

Parkeren
Alle 74 parkeerplaatsen in de halfverdiepte parkeergarage 
zijn gekoppeld aan de appartementen in beide gebouwen. 
Dit betekent dat er appartementen zijn die in de basis óf 
één óf twee parkeerplaatsen hebben. Daarnaast zijn er 16 
gezamenlijke bezoekersparkeerplaatsen in het tussengelegen 
hof. Op de prijslijst staan per appartement/ penthouse het 
aantal vermeld.

Fietsenstalling bij de appartementengebouwen
De bewoners van de appartementengebouwen kunnen de 
fiets stallen in de eigen berging op de begane grond in het 
appartementengebouw. Bezoekers kunnen tijdens hun bezoek 
de fiets stallen op het openbare  terrein aan de Breezand. Hier 
wordt een gelegenheid voor gecreëerd. 
 

Daktuin en zonnepanelen
De daktuin boven de halfverdiepte parkeergarage wordt 
voorzien van groen en van zonnepanelen ten behoeve van De 
Vuurtoren. De daktuin is niet berekend op recreatief gebruik 
en wordt zodoende omheind met een hekwerk voorzien 
van slanke spijlen. Op het dak van De Wachter worden de 
zonnepanelen rechtstreeks gekoppeld aan de appartementen, 
op deze wijze krijgt elke appartement enkele panelen 
toegewezen.

Ramen
De zongerichte gevels in het gebouw worden voorzien van 
zonwerende folie. Dit houdt voor een groot deel de warmte 
van de zon tegen. De bewoners kunnen als VvE een besluit 
nemen over het wel of niet plaatsen van zonwering. Aangezien 
zonwering de gevel betreft dient hierover gestemd te worden in 
een Algemene Ledenvergadering, een ALV.

Afvalinzameling
De bewoners van de appartementengebouwen kunnen hun 
afval inzamelen via de ondergrondse afvalcontainers op de 
hoek van de Breezand en het Langezand. Deze afvalcontainers 
zijn alleen toegankelijk voor de bewoners van beide 
appartementengebouwen.

Entree via parkeerkelder

Hal

Hoofdentree

91 m2

91 m2

91 m2

98 m2

98 m2
99 m2

110 m2

Entree via
  bezoekers-

parkeerplaats

Te
rr

ei
n 

be
zo

ek
er

sp
ar

ke
er

pl
aa

ts
en

Tr
ap

pe
nh

ui
s

Lift

Tr
ap

pe
nh

ui
s

Lift

BEGANE GROND

1E T/M 4E VERDIEPING

Waterzijde

Waterzijde

Eilandzijde

Eilandzijde

Entree via parkeerkelder

Hal

Hoofdentree

91 m2

91 m2

91 m2

98 m2

98 m2
99 m2

110 m2

Entree via
  bezoekers-

parkeerplaats

Te
rr

ei
n 

be
zo

ek
er

sp
ar

ke
er

pl
aa

ts
en

Tr
ap

pe
nh

ui
s

Lift

Tr
ap

pe
nh

ui
s

Lift

Hoofdentree

Wonen in De Wachter
De appartementen en penthouses worden als aangeboden:
•  woonkamer/-keuken, 2 of 3 slaapkamers, 1 badkamer, 

separaat toilet, berging.
• inclusief 1 óf 2 parkeerplaatsen in de halfverdiepte garage
• inclusief een berging op de begane grond
• inclusief Villeroy en Boch sanitair en tegelwerk
• exclusief keukenopstelling

De Technische Omschrijving die u bij het nemen van een optie
ontvangt, geeft in detail informatie over materiaal, afwerking en
installaties. Hierbij enkele punten die doorgaans als relevant 
worden ervaren.
Het gebouw en de appartementen worden gebouwd conform 
het bouwbesluit en vallen onder de garantie van het SWK. De 
woning wordt standaard voorzien van vloerverwarming als 
hoofdverwarming.
Het slot van de hoofdentree van het woongebouw is vanuit de
woning met de videofooninstallatie te bedienen. 

tq06
Doorhalen

tq06
Ovaal
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Bouwnummer 29, 31, 35, 36, 40, 41 en 45

Heerlijke appartementen met grote en hoge raampartijen. Zowel aan de westzijde als de oostzijde heeft u 

contact met het water en via het groen van het  gezamenlijke binnenterrein heeft u uitzicht op Jachthaven 

de Knar.

TYPE 91 M2

• De getoonde plattegrond is bouwnummer 29.
• De plattegrond is representatief voor bouwnummer 31, 36 en 41.
• Voor bouwnummer 35, 40 en 45 geldt de gespiegelde variant.
• Bouwnummer 29 op de begane grond heeft een terras van circa 22 m2.
• De overige bouwnummers hebben een balkon van circa 15m2.

bouwnummer 29

Hoofdentree

91 m291 m2 91 m2

Hoofdentree

91 m291 m2 91 m2

Begane grond 1e t/m 3e verdieping

WaterzijdeWaterzijde

bnr. 41

bnr. 36

bnr. 31

bnr. 29

bnr. 35

bnr. 40

bnr. 45
bnr.29 bnr. 35: 1e verdieping

bnr. 40: 2e verdieping
bnr. 45: 3e verdieping

bnr. 31: 1e verdieping
bnr. 36: 2e verdieping
bnr. 41: 3e verdieping

BEGANE GROND

bouwnummer 31, 
36 en 41
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TYPE 98 M2 (1e t/m 3e verdieping) 
Bouwnummer 32, 34, 37, 39, 42 en 44 

Elk appartement in De Wachter heeft zijn eigen uniciteit. Deze appartementen hebben bijvoorbeeld de 

diepste balkons met een oppervlak van circa 15m2. U kijkt óf uit over het water richting het Wolderwijd óf 

over het water richting het Zuidereiland en de binnenstad. 

Met twee slaapkamers en een ruime woonkamer/ - keuken biedt dit appartement genoeg mogelijkheden.

Op de plattegrond wordt getoond 
bouwnummer 34, 39 en 44.
De gespiegelde variant geldt voor 
bouwnummers 32, 37 en 42.

Getoond wand bouwnummer 34 en 
gespiegeld bouwnummer 32

1E T/M 3E VERDIEPING

bnr. 32 bnr. 34

bnr. 39

bnr. 44

bnr. 37

bnr. 42

98 m298 m2 Tr
ap

pe
nh
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s

Lift

1e t/m 3e verdieping

Waterzijde

bnr. 34: 1e verdieping
bnr. 39: 2e verdieping
bnr. 44: 3e verdieping

bnr. 32: 1e verdieping
bnr. 37: 2e verdieping
bnr. 42: 3e verdieping
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TYPE 99 M2

Hoofdentree

99 m2

Begane grond

Waterzijde

Bouwnummer 30

Dit appartement is uniek in De Wachter. Er is slechts één exemplaar van qua woonoppervlak in combinatie 

met een buitengewoon riant terras, te bereiken via twee paar dubbele openslaande deuren. Het terras ligt 

aan de binnenzijde van het talud waardoor u buiten beschut  kunt genieten.

U kijkt uit over het water en het groen van het Zuidereiland.

Het appartement heeft 1 parkeerplaats in de halfverdiepte parkeergarage.

De plattegrond toont bouwnummer 30. 
Gelegen op de begane grond met een 
terras van circa 50 m2

BEGANE GROND

bnr. 30
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TYPE 110 M2 

110 m2

Tr
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pe
nh

ui
s

Lift

1e verdieping

Waterzijde

1E VERDIEPING

Bouwnummer 33

Dit appartement ligt op de 1e verdieping en heeft twee paar dubbele openslaande deuren vanuit de living 

naar het dakterras van circa 18m2, gelegen op het westen.

Vanuit de woonkeuken en de master bedroom of riante werkkamer heeft u volop zicht op het water.

bnr. 33
bnr.33
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TYPE 110 M2

Bouwnummer 38, 2e verdieping en bouwnummer 43, 3e verdieping

De grote raampartijen in de woonkeuken en master bedroom maken deze appartementen bijzonder.  

Vanuit de woonkeuken stapt u op het balkon van circa 15 m2. U kijkt voor en rechts uit over het water, links 

kunt u de binnenstad in de gaten houden. 

bnr. 38

bnr. 43

110 m2

Tr
ap

pe
nh
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s

Lift

2e en 3e verdieping

Waterzijde

bnr. 38: 2e verdieping
bnr. 43: 3e verdieping

2E EN 3E VERDIEPING
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mei 2017, foto  vanaf het Noordereiland op 45 meter hoogte
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TYPE 91 M2  (penthouse)
Bouwnummer 46 en 50, 4e verdieping

De grote raampartijen worden in dit appartement aangevuld met plaatselijk een circa 5 meter hoog plafond, 

tot in de kap. Zowel buiten als binnen ervaart u lucht. U kijkt uit over het hele Noordereiland, richting de 

Jachthaven en/of op het water richting het Zuidereiland.

bnr. 50

bnr. 46

Getoonde afbeelding is bouwnr: 46
In spiegelbeeld: 50

91 m2 91 m2

4e verdieping

Waterzijde

bnr.50 bnr.46

4E VERDIEPING
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TYPE 98 M2  (penthouse)

Type woonoppervlak 98 m2, balkon 15 m2

Getoonde afbeelding is bouwnr: 49
In spiegelbeeld: 47

Bouwnummer 47 en 49, 4e verdieping

Beide appartementen hebben als riante aanvulling plaatselijk een plafondhoogte van circa 5 meter tot in 

de kap én extra hoge raampartijen. U kijkt via het water uit over het Zuidereiland en Harderwijk of over het 

Wolderwijd.

bnr. 49

98 m298 m2 Tr
ap
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Lift

4e verdieping

Waterzijde

bnr.49 bnr.47

4E VERDIEPING

bnr. 47

Impressie van type penthouse 91m2 en
 geeft u een indruk van de hoogte tot in de kap.
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TYPE 110 M2  (penthouse)
Bouwnummer 48, 4e verdieping

Een juweel in De Wachter; ruimte, hoogte, licht en grote raampartijen. Zowel in de woonkeuken als in de 

master bedroom. U heeft uitzicht op het Wolderwijd en de binnenstad vanuit het appartement en vanaf het 

balkon van circa 15 m2.

bnr. 48

Type woonoppervlak 110 m2

Getoonde afbeelding is bouwnr: 48

110 m2

Tr
ap
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nh
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Lift

4e verdieping

Waterzijde

bnr.48

4E VERDIEPING
Voor een indruk van de hoogte tot in de kap, zie pagina 22
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VERENIGING VAN EIGENAREN       EN VVE BEHEER
Vereniging van Eigenaren 

Het kopen van een appartement verschilt op een aantal punten van 

het kopen van een eengezinswoning. Wie een eengezinswoning koopt, 

is eigenaar van het hele huis. Bij het kopen van een appartement koopt 

u een appartementsrecht, en wordt u mede-eigenaar van het gehele 

appartementengebouw.

Iedere (toekomstige) bewoner van een appartement in De Wachter 

wordt automatisch lid van meerdere Verenigingen van Eigenaren. 

U wordt lid van diverse VvE’s die ieder een specifiek deel beheren, 

denk aan het gebouw, het parkeergebied en het gezamenlijke terrein.

Tot aan de overdracht van het bestuur naar de bewoners  (enkele 

maanden voor oplevering)  is VOF Waterfront Harderwijk  formeel 

bestuurder van de VvE’s. VOF Waterfront Harderwijk stelt een 

beheerder aan die, tot en met het eerste jaar na oplevering, de 

bewoners bijstaat. De beheerder wordt aangesteld ten dienste van 

de bewoners en handelt in overeenstemming met én op aanwijzing 

van het bestuur. Na dit eerste jaren besluiten de VvE’s  of het beheer 

via de aangestelde beheerder wordt voortgezet of dat de VvE’s een 

andere partij benaderen of dat zij bijvoorbeeld op eigen gelegenheid 

het beheer uitvoeren.

Stemverdeling:

De stemverdeling kan verschillen per VvE. Zo is bijvoorbeeld de VvE 

van het gebouw gebaseerd op het aantal vierkante meters van uw 

appartement en is de stemverdeling t.b.v. parkeren gebaseerd op het 

aantal parkeerplaatsen dat u heeft.

Overdracht bij notaris

Na de overdracht van uw appartementsrechten bij de notaris bent u 

van rechtswege lid van de Vereniging van Eigenaren. Dit lidmaatschap 

is niet vrijblijvend en kan niet opgezegd worden. De VvE behartigt de 

belangen van de gemeenschappelijke eigenaren.

Startvergadering

Tijdens de eerste Algemene Ledenvergadering worden een aantal 

essentiële besluiten genomen door de leden van de VvE. Deze 

besluiten betreffen onder meer:

- Verkiezing bestuur VvE;

- Vaststellen van de exploitatiebegroting en servicekosten niveau;

-  Mandaat bestuur voor het afsluiten van onderhoudscontracten en 

verzekeringen en het regelen van de bankzaken.

Deze vergadering zal ongeveer 3 maanden voor de oplevering van het 

gebouw worden gehouden.  

Opleverfase

Naar verwachting zullen allereerst de algemene ruimten worden 

opgeleverd aan de VvE. Aansluitend worden dan de appartementen 

opgeleverd aan de individuele kopers. Het bestuur van de VvE 

zal namens de VvE de algemene ruimtes opleveren en het 

opleveringsdocument ondertekenen. 

VvE beheer

Het is de rol van de VvE beheerder om als dienstverlenende partij het 

opstarten van de VvE tot en met de startvergadering te verzorgen, 

en aansluitend voor het eerste jaar het beheer van de VvE te voeren. 

Hierbij wordt in overleg met het bestuur ervoor gezorgd dat de 

benodigde contracten, verzekeringen en bankzaken worden geregeld. 

Interieurimpressie bouwnummer 33 (1e verdieping)
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Duurzaamheid betekent voor ons het zinvol 

omgaan met schaarse middelen, zoals energie. 

Zorg voor het milieu gaat daarbij hand in hand met 

kostenbesparing en comfort. Een aangenaam klimaat 

in uw nieuwe appartement staat hierbij centraal. We 

zijn geïnteresseerd in de nieuwste mogelijkheden, 

maar passen in onze appartementen alleen bewezen 

technieken toe. Hieronder ziet u hoe we de 10 woningen 

op het Zuidereiland voor u zo duurzaam mogelijk 

realiseren.

Extra isolatie 

Extra isolatie werkt als een warme deken om uw 

appartement. Daardoor is er minder energie nodig 

om het appartement op temperatuur te houden in de 

winter. Uw muren zijn daardoor ook warmer, wat in de 

winter zorgt voor een aangename temperatuur in uw 

appartement. Isolatie gaat net zo lang mee als het 

appartement en is daarmee ook op lange termijn een 

zeer duurzame maatregel. 

Kierdichting 

In veel oude huizen zitten gaten en kieren, waardoor 

koude lucht in de winter en warme lucht in de zomer 

eenvoudig het huis binnen dringt. Bij de bouw van 

uw appartement letten wij extra op kierdichting. Dit 

voorkomt ongewenste luchtstromen. Zo bespaart u 

op energiekosten en blijft uw huis in de winter lekker 

warm en in de zomer heerlijk koel. 

Mechanische CO2 gestuurde afvoer met natuurlijke 

toevoer door middel van ventilatieroosters in de 

kozijnen.

Extra mooi aan dit systeem is de CO2-sturing. CO2 wordt 

uitgeademd door mensen en is daarmee een goede 

indicator van de luchtkwaliteit in het appartement. 

Door op basis van het CO2 gehalte te sturen, wordt er 

alleen geventileerd wanneer dit nodig is. Op basis van 

uw aanwezigheid meet het ventilatiesysteem namelijk 

zelf hoeveel er geventileerd moet worden. Dit maakt het 

systeem nóg energiezuiniger. Ook bij dit systeem kunt 

u gewoon uw ramen blijven gebruiken voor ventilatie. 

Het systeem zal dan immers automatisch minder gaan 

ventileren, wat weer tot energiebesparing leidt. 

Laagtemperatuur vloerverwarming 

Bij vloerverwarming komt de warmte in uw appartement 

op de begane grond, niet meer van radiatoren aan de 

muur, maar van de vloer onder uw voeten. Heerlijk 

ENERGIEBRONNEN:

HR-combiketel 

De HR-combiketel verzorgt zowel de verwarming als 

het bereiden van het warme tapwater in uw woning. Op 

die manier haalt de HR107-combiketel zo veel mogelijk 

warmte uit het gas dat in uw woning wordt gebruikt. 

comfortabel! Bovendien zijn er geen radiatoren 

meer nodig, wat ruimte bespaart en u meer vrijheid 

geeft om uw woning in te delen. Vloerverwarming 

is energiezuiniger dan radiotoren. Dankzij het grote 

verwarmingsoppervlak van de vloer kan de warmte 

namelijk op een lagere temperatuur verspreid worden. 

Een aandachtspunt is uw vloerbedekking. Dikke 

vloerbedekking die de warmte niet goed doorlaat, 

zorgt ervoor dat vloerverwarming niet optimaal kan 

functioneren. Hoogpolig tapijt is hier een voorbeeld 

van. Een houten vloer, laminaat of PVC  hoeft geen 

probleem te zijn, laat u adviseren door uw makelaar of 

verkoopbegeleider. 

Zonnepanelen 

Zonnepanelen zetten zonlicht om in elektriciteit. Deze 

elektriciteit kunt u gratis in uw huis gebruiken en zorgt 

voor een lagere energierekening. Zo bent u minder 

afhankelijk van uw elektriciteitsleverancier. Wanneer 

de zonnepanelen meer opwekken dan u op dat moment 

nodig heeft in uw appartement, wordt deze stroom aan 

het elektriciteitsnet terug geleverd. Deze stroom kunt 

u vervolgens weer aan het elektriciteitsnet onttrekken 

wanneer de zon niet schijnt. De zonnepanelen worden 

aangebracht op het dak. De panelen hebben een 

geschatte werking van 90% na 10 jaar, mits bijvoorbeeld 

de panelen volgens de voorschriften van de fabrikant 

worden onderhouden.

ENERGIEBESPARING
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SAMENWERKENDE PARTIJEN

Disclaimer
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van Waterfront (samenwerkende partijen). De situatietekening en de artist impressions behorend bij deze verkoopdocumentatie zijn zo natuurgetrouw 
mogelijk getekend. Aan deze illustraties kunnen echter geen rechten worden ontleend. Aan de situatietekening kunnen geen rechten worden ontleend ten aanzien van de 
openbare inrichting van het plan, met name met betrekking tot parkeerplaatsen, straten, paden, lichtmasten, rioolputten, groenvoorziening, speelgelegenheid, waterpartijen 
e.d. Alle genoemde maten in deze brochure zijn ‘circa’-maten en peilmaten zijn op aanwijzing van de gemeente. De plattegronden en gevelbeelden bij deze verkoopdocumentatie 
zijn puur informatief. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.                                                                                                                                             
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Synchroon Ontwikkelaars

Zoetermeer

Koopmans

Enschede

Aannemer Infra: 

Boskalis bv

Papendrecht

Gemeente

Harderwijk

Bouwverzekering: 

SWK

Wonen in Waterfront is een
ontwikkeling van de TBI bedrijven 
Synchroon en Koopmans
in samenwerking met Boskalis en 
de gemeente Harderwijk. 

Synchroon en Koopmans zijn
vertegenwoordigd in de
Ontwikkelingscombinatie
Waterfront Harderwijk vof.

ONDERHOUDSARM
Alles aan uw nieuwe huis is nieuw en fris. Daardoor heeft 
uw huis de eerste vijf jaar nauwelijks of geen onderhoud 
nodig. U heeft dus ook geen overlast door (achterstallige) 
onderhoudswerkzaamheden. Dit gemak is mede te danken 
aan de gebruikte materialen. Extra pluspunt voor kopers: 
u bespaart op uw onderhoudskosten. En mochten er in de 
eerste jaren bouwkundige gebreken aan het licht komen, 
dan worden die dankzij de garantieregeling voor u opge-
lost.

COMFORTABEL
Uw woning is goed geïsoleerd tegen kou en hitte, en vol-
doet aan de nieuwste wettelijke eisen die gesteld worden 
voor geluidsisolatie.

Hetzelfde geldt voor de luchtkwaliteit; ook die voldoet aan 
deze normen. Daarnaast zorgen moderne technieken in 
steeds meer nieuwbouwhuizen voor verwarming en koe-
ling. Dat alles maakt het binnenklimaat aangenaam en 
comfortabel. Bouwkundig voldoet uw huis eveneens aan 
de nieuwste wettelijke eisen (Bouwbesluit). Dat betekent 
onder meer dat de plafonds en deuren hoger zijn en de 
trappen minder steil. Verder gelden minimale afmetingen 
voor bijvoorbeeld toiletruimten en gangen. Ook die extra 
ruimte zorgt voor meer comfort.

ENERGIEZUINIG
Met standaard een energieverbruik dat overeenkomt met 
energielabel A, is uw nieuwbouwhuis zeer energiezuinig. 
Dat merkt u aan uw energierekening. Bovendien draagt u 
hiermee bij aan een beter klimaat en een beter milieu.

Of u nu koopt of huurt, nieuwbouw heeft veel voordelen, zoals comfort door goede isolatie en lagere energie-

kosten dankzij energiezuinige technieken. Bekijk hieronder alle voordelen op een rij.

VOORDELEN VAN NIEUWBOUW

DUURZAAM
Uw huis is een stuk duurzamer dan oudere woningen; 
nieuwbouw belast het milieu minder en zorgt voor een ge-
ringere uitstoot van CO2.

Dat is onder meer te danken aan de goede isolatie en aan 
het gebruik van duurzame technieken om uw huis van 
warmte en stroom te voorzien. Bovendien gebruiken steeds 
meer bouwers duurzame bouwmaterialen, zoals verant-
woord gekapt hout.

OP MAAT
Een andere indeling kiezen en opties laten uitvoeren. Op 
vele manieren kunt u van een nieuwbouwhuis echt úw huis 
maken.

U kunt vaak bijvoorbeeld zelf uw keuken, badkamer en sa-
nitair uitzoeken. En in overleg met de bouwer kunt u ook 
nog eens andere persoonlijke woonwensen laten uitvoeren. 
Hoeveel maatwerk mogelijk is, verschilt per project en per 
woning.

VEILIG WONEN
Uw huis is gebouwd volgens de modernste veiligheidsei-
sen. Ook de woonomgeving is ingericht volgens de nieuw-
ste inzichten op veiligheidsgebied.

Onze nieuwbouwwoningen worden opgeleverd volgens de 
richtlijnen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen, met bij-
voorbeeld inbraakwerend hang- en sluitwerk.



WWW.WONENINWATERFRONT.NL

Brandt Makelaars

Verkeersweg 5

3842 LD Harderwijk 

tel. 0341-416 426

www.brandtmakelaars.nl

e-mail: info@brandtmakelaars.nl

Reijer Schuurkamp

tel. 06 46 233 225

Voor aanvullende informatie kunt u

de website raadplegen

www.woneninwaterfront.nl

of contact opnemen met:


