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VRIJSTAANDE WONINGEN
TWEE-ONDER-ÉÉN-KAPWONINGEN
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Met trots mogen wij u aanbieden: Het tweede en laatste eiland in het project Waterfront.
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 enerzijds en de historische
binnenstad anderzijds.

Op het Noordereiland brengen wij in meerdere fasen woningen in verkoop. Prachtige appartementen, (veranda)woningen,
eigentijdse twee- onder- één-kap woningen, vrijstaande woningen én ruime kavels direct aan het water; dàt is het
Noordereiland.

Het Noordereiland en het Zuidereiland verschillen aanzienlijk qua architectuurstijl. Waar het Zuidereiland haar charme
heeft als Zuiderzeestadje, wordt de uitstraling van het Noordereiland enerzijds eigentijds en strak en anderzijds dorps en
knus. De gevels en uitstraling van de woningen zijn divers; in kleur en ontwerp.

Het Waterfront is een bijzondere plek om te wonen. Er is geen tweede
locatie in Midden Nederland waar stad, water en land elkaar zó mooi raken.

Welkom op het Noordereiland!

WONEN IN WATERFRONT
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Waterfront, maart 2017
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ZO KUNT U WONEN!
Woont u al in Harderwijk?

Stad, natuur en water komen bij elkaar en bieden de

Dan is Waterfront een nieuw avontuur op bekend terrein,

bewoners een brede keuze voor vrije tijd en woon-

voor nieuwkomers is deze gezellige en historische stad

beleving.

aan het water een aangename verrassing. Wonen in

De visie voor het Noordereiland is samen te vatten in

Waterfront is wonen aan óf vlakbij het water met de

het woord “resort”. Lichte gevels en strakke lijnen

binnenstad om de hoek.

gecombineerd met veranda’s of stoer metselwerk
dat zo nu en dan wordt gecombineerd met Cape Cod
gevelbekleding.

7

Noordereiland: toegang, parkeren en openbaar gebied.
Praktische informatie voor alledaags verblijf op het eiland.

Toegang

de beheervereniging waar alle bewoners met een

U bereikt het Noordereiland per auto via de vaste brug

parkeerplaats in een hof, automatisch lid van worden. De

aan de oostzijde. Het eiland is tevens bereikbaar via de

verkopende partij heeft een VvE beheerder aangewezen

dam tussen het Zuidereiland en het Noordereiland. Deze

die u het eerste jaar op weg helpt. De beheerder werkt

toegang kan gebruikt worden door fietsers, voetgangers

en voert uit in opdracht van het bestuur dat bestaat uit

en hulpdiensten.

bewoners.
In de parkeerhoven en langs de straat zijn er openbare

Parkeren

parkeerplaatsen.

Afhankelijk van het type woning parkeert u de auto
op eigen terrein of in het achtergelegen parkeerhof.

Openbaar gebied

Een parkeerplaats in het hof is inbegrepen bij de vrij

De straten, de autoluwe hoven ter plaatse van de

op naam prijs. De parkeerhoven worden beheerd door

verandawoningen, de groenstroken en bijvoorbeeld de
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ZO THUISKOMEN ...

parkeerplaatsen langs de openbare weg vallen onder
het openbare gebied en zijn het terrein van de gemeente

4

Harderwijk. De VOF Waterfront Harderwijk richt zich op de
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woningen, de appartementen en de kavels.
3

1 autoluwe groene hoven
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2 parkeerhoven
3 openbare weg

1

4 groenstroken
5 dam tussen Noordereiland en Zuidereiland
6 vaste brug
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4 vrijstaande woningen met garage op een
ruim bemeten kavel, aan of vlakbij het water.
		

Bouwnummers 12, 43, 109 en 110

		

• kavelgrootte van circa 360 tot 657 m2

		

• woonoppervlak circa 165 m2

		

• inhoud circa 620 m3

		

• drie slaapkamers

		

• inclusief sanitair en tegelwerk

		

• exclusief keuken

		

• inclusief garage

		

• inclusief 2 parkeerplaatsen op eigen terrein

6 onder eigentijdse architectuur ontworpen
twee-onder-één-kapwoningen met garage.
		

Bouwnummers 1, 2, 13, 14, 31 en 32

		

• kavelgrootte van circa 262 tot 407 m2

		

• woonoppervlak circa 165 m2

		

• inhoud circa 620 m3

		

• drie slaapkamers

		

• inclusief sanitair en tegelwerk

		

• exclusief keuken

		

• inclusief garage

		

• inclusief 2 parkeerplaatsen op eigen terrein

PIONIERS VAN HET
NOORDEREILAND
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VRIJSTAANDE WONINGEN
Bouwnummers 12, 43, 109 en 110

12

De 4 vrijstaande woningen lijken op elkaar, maar

NOORDEREILAND

zijn in details verschillend. De raampartijen, de
gevelbekleding, het kleurgebruik en de locatie
is wat hen onderscheidt.
Het woonoppervlak is 165 m2 en de kavelgrootte
varieert van 360 - 657 m2

12

109

43
110

ZUIDEREILAND

13

Vrijstaande woning
keuken
ca.17 m2

Deze eigentijdse woning ligt op een royale
kavel. Door de positionering heeft u een hele
hoek van het Noordereiland voor uzelf. Tel daar
een vrijstaande garage bij op én zo’n 165 m2
woonoppervlak; ruimte genoeg.
< 10220 >

Mocht u toch graag extra meters gebruiken, op
de tweede verdieping is er extra ruimte om in te
richten voor welk doel dan ook.

< 2840 >

< 6060 >

Bouwnummer 12

De gevel bestaat uit metselwerk en Cape Cod
houten gevelbekeding in de kleur bruingrijs. Een
stoere woning.

woonkamer
ca.35 m2

< 3540 >

Wat deze woning zo bijzonder maakt zijn de
raampartijen. Op de begane grond heeft u maar
liefst drie paar dubbele tuindeuren; een zee van
licht in de woonkeuken en in de woonkamer.

Begane grond

Entreegevel					
14

Zijgevel

< 3800 >

< 2450 >

slaapkamer
ca.7 m2

< 10220 >

slaapkamer
ca.13,5 m2

< 2840 >

< 3840 >

< 3540 >

< 3540 >

< 6060 >

slaapkamer
ca.21,5 m2

1e verdieping

Gevel tuinzijde

2e verdieping

Zijgevel
15

Vrijstaande woning
Bouwnummer 43

< 6060 >

Tussen deze woning en de straat ligt een grote
tuin op het zuiden. Vanuit de woonkamer kijkt u
op de tuin en vanuit de eetkamer kijkt u uit op het
groene autoluwe hof.

< 2840 >

ca.17 m2

keuken
ca.17 m2

< 10220 >

De dwarkap legt een mooie basis voor het creëren
van extra slaapkamers.

Op het Noordereiland zijn er dadelijk maar drie
woningen met deze prachtige positie op de kavel,
in deze fase één daarvan.

< 3540 >

De eerste en tweede verdieping van de gevel
wordt signaalwit gekeimd, de garage krijgt de
kleur bruinrood.

woonkamer
ca.35 m2

Begane grond

Entreegevel					
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Gevel tuinzijde

< 3800 >

< 3540 >

slaapkamer
ca.13,5 m2

< 10220 >

slaapkamer
ca.7 m2

< 3840 >

< 2840 >

< 2450 >

< 3540 >

< 6060 >

1e verdieping

Gevel hofzijde

slaapkamer
ca.21,5 m2

2e verdieping

Gevel hofzijde
17

Vrijstaande woning
< 6060 >
< 2840 >

Bouwnummer 109
Deze vrijstaande woning heeft als enige op het
eiland zo’n grote kavel. Die bovendien aan het
water ligt. De woning ligt enerzijds langs het fietsen voetgangerspad en anderzijds aan de brede
groenstrook.

keuken
ca.17 m2

< 10220 >

Drie (!) paar dubbele openslaande deuren geven
u zicht op het water vanuit de woonkamer en de
woonkeuken. Een prachtplek.

< 3540 >

De gevel krijgt extra karakter door de houten
Cape Cod gevelbekleding in de kleur telegrijs. De
vrijstaande garage maakt het af.

woonkamer
ca.35 m2

Begane grond

Entreegevel					
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Zijgevel

< 3540 >

slaapkamer
ca.13,5 m2

< 10220 >

slaapkamer
ca.7 m2

< 3800 >

< 3840 >

< 2840 >

< 2450 >

< 3540 >

< 6060 >

slaapkamer
ca.21,5 m2

1e verdieping

Gevel aan waterzijde

2e verdieping

Zijgevel
19

< 2840 >

< 6060 >

Vrijstaande woning
Bouwnummer 110

keuken
ca.17 m2

< 10220 >

Deze vrijstaande woning ligt als enige in deze
fase direct aan het vaarwater.
De woonkeuken is voorzien van twee paar
dubbele openslaande deuren en dankzij de grote
raampartijen aan de tuinzijde, kijkt u vanuit de
woonkamer op uw tuin en op het water.

De gevel is qua uiterlijk voorzien van telegrijs
Cape Cod gevelbekleding in combinatie met
metselwerk.

ca.17 m2

< 3540 >

Het is een ruime woning met de mogelijkheid om
extra verblijfsruimte te realiseren in de kap.

woonkamer
ca.35 m2

Begane grond

Entreegevel
20

Gevel straatzijde					

					

< 3540 >

slaapkamer
ca.13,5 m2

< 10220 >

slaapkamer
ca.7 m2

< 3800 >

< 3840 >

< 2840 >

< 2450 >

< 3540 >

< 6060 >

1e verdieping

Zijgevel

slaapkamer
ca.21,5 m2

2e verdieping

Gevel aan waterzijde
21

TWEE-ONDER-ÉÉN-KAPWONINGEN
Bouwnummers 1, 2, 13, 14, 31 en 32
22

De 6 twee-onder-één-kapwoningen lijken op

NOORDEREILAND

1&2

elkaar, maar zijn in detail verschillend. De
raampartijen, de gevelbekleding, het kleurgebruik
en de locatie is wat hen onderscheidt.

31 & 32
13 & 14

Het woonoppervlak is 165 m2.

ZUIDEREILAND
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2-onder-1-kapwoningen
< 6060 >
keuken
ca.17 m2

Door de U-vormige plattegrond en zij-entree
ontstaat er een ruime opzet op de begane grond
en een extra ruime master bedroom op de
verdieping.
De woonkeuken bevindt zich aan de tuinzijde.
De locatie van de woningen is aan de Jachthaven
zijde van het Noordereiland.

woonkamer
ca.35 m2

< 3540 >

De grote raampartijen en de twee paar dubbele
tuindeuren in de woonkeuken geven een rijk
detail en een zee van licht.

< 10220 >

Op een ruime kavel staan deze krachtige
woningen met slanke raampartijen. Ze hebben
beide dezelfde plattegrond, raamindeling en een
stoere gevel geheel voorzien van metselwerk.

ca.17 m2

< 2840 >

Bouwnummers 1 en 31

Begane grond

Gevel straatzijde bnr. 2 en 32 |
24

bnr. 1 en 31

Entreegevel bnr.1 en 31

< 10220 >

slaapkamer
ca.7 m2

< 3800 >

< 2840 >

slaapkamer
ca.13,5 m2

< 2450 >

< 3840 >

< 3540 >

< 3540 >

< 6060 >

slaapkamer
ca.21,5 m2

1e verdieping

Gevel tuinzijde bnr. 1 en 31

2e verdieping

|

bnr. 2 en 32

Entreegevel bnr. 2 en 32
25

2-onder-1-kapwoningen

< 6060 >

keuken
ca.17 m2

< 10220 >

Op een ruime kavel staan deze robuuste
woningen met evenzo robuuste raampartijen.
Ze hebben dezelfde plattegrond, raamindeling
en een krachtige gevel voorzien Cape Cod
gevelbekleiding in de kleur telegrijs gecombineerd
met metselwerk.

< 2840 >

ca.17 m2

Bouwnummers 2, 14 en 32

Door de U-vormige plattegrond en zij-entree
ontstaat er een ruime opzet op de begane grond
en extra ruime slaapkamer op de verdieping. De
woonkeuken bevindt zich aan de tuinzijde.
De locatie van de bouwnummers 2 en 32 is aan
de Jachthavenzijde van het Noordereiland. De
locatie van bouwnummer 14 is aan de zijde
richting het Zuidereiland.
(Zie de gevel van bouwnummer 14 in combinatie
met de naastgelegen woning op pagina 28 - 29).

Gevel straatzijde bnr. 2 en 32 |
26

bnr. 1 en 31

< 3540 >

De grote raampartijen en 2 paar dubbele
tuindeuren geven een rijk detail en een zee van
licht.

woonkamer
ca.35 m2

Begane grond

Entreegevel bnr.1 en 31

< 3540 >

slaapkamer
ca.7 m2

< 3800 >

slaapkamer
ca.13,5 m2

< 3540 >

< 10220 >

< 3840 >

< 2840 >

< 2450 >

slaapkamer
ca.21,5 m2

< 6060 >

1e verdieping

Gevel tuinzijde bnr. 1 en 31

2e verdieping

|

bnr. 2 en 32

Entreegevel bnr. 2 en 32
27

2-onder-1-kapwoningen
< 6060 >
keuken
ca.17 m2

Het ligt nabij de vrije kavels en de vrijstaande
woningen en geeft een doorkijkje naar het
Balgzand (de dam voor fietsers en voetgangers
richting het Zuidereiland). Ook kijkt u uit op het
groene talud dat het Noordereiland afbakent.
woonkamer
ca.35 m2

De grote raampartijen en twee paar dubbele
tuindeuren aan de tuin- en tevens keukenzijde,
geven een rijk detail en een zee van licht.
Door de U-vormige plattegrond en zij-entree
ontstaat er een ruime opzet op de begane grond
en een extra ruime master bedroom op de
verdieping.

Gevel straatzijde bnr. 14 |
28

bnr. 13

Begane grond

Entreegevel bnr.13

< 3540 >

< 10220 >

De plattegrond van deze woning is gelijk
aan de andere 2-onder-1-kap woningen. De
uitstraling, de ramen en de locatie is wat hen
onderling onderscheidt. Aan de zuidzijde van het
Noordereiland, vlakbij het Zuidereiland, ligt deze
signaalwitte woning met slanke raampartijen.
Het is dan ook een frisse en opvallende
verschijning. Het metselwerk op de eerste en
tweede verdieping wordt gekeimd.

ca.17 m2

< 2840 >

Bouwnummer 13

slaapkamer
ca.7 m2

< 3800 >

< 10220 >

< 3840 >

slaapkamer
ca.13,5 m2

< 2450 >

< 2840 >

< 3540 >

< 3540 >

< 6060 >

slaapkamer
ca.21,5 m2

1e verdieping

Gevel tuinzijde bnr. 13

2e verdieping

|

bnr. 14

Entreegevel bnr. 14
29

EEN VOORRECHT OM HIER

30

TE WONEN!

31

ENERGIEBESPARING
Duurzaamheid betekent voor ons het zinvol omgaan

ENERGIEBRONNEN:

met schaarse middelen, zoals energie. Zorg voor het
milieu gaat daarbij hand in hand met kostenbesparing

HR-combiketel

en comfort. Een aangenaam klimaat in uw nieuwe

De HR-combiketel verzorgt zowel de verwarming als

woning staat hierbij centraal. We zijn geïnteresseerd

het bereiden van het warme tapwater in uw woning. Op

in de nieuwste mogelijkheden, maar passen in onze

die manier haalt de HR107-combiketel zo veel mogelijk

woningen alleen bewezen technieken toe. Hieronder

warmte uit het gas dat in uw woning wordt gebruikt.

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 woning.
Daardoor is er minder energie nodig om de woning op
temperatuur te houden in de winter. Uw muren zijn
daardoor ook warmer, wat in de winter zorgt voor een
aangename temperatuur in uw woning. Isolatie gaat
net zo lang mee als de woning en is daarmee ook op
lange termijn een zeer duurzame maatregel.

32

Kierdichting

ruimte bespaart en u meer vrijheid geeft om uw woning

In veel oude huizen zitten gaten en kieren, waardoor

in te delen. Vloerverwarming is energiezuiniger dan

koude lucht in de winter en warme lucht in de zomer

radiotoren. Dankzij het grote verwarmingsoppervlak

eenvoudig het huis binnen dringt. Bij de bouw van uw

van de vloer kan de warmte namelijk op een lagere

nieuwbouwwoning letten wij extra op kierdichting. Dit

temperatuur verspreid worden.

voorkomt ongewenste luchtstromen. Zo bespaart u
op energiekosten en blijft uw huis in de winter lekker

Een aandachtspunt is uw vloerbedekking. Dikke

warm en in de zomer heerlijk koel.

vloerbedekking die de warmte niet goed doorlaat,
zorgt ervoor dat vloerverwarming niet optimaal kan

Mechanische CO-2 gestuurde afvoer met natuurlijke

functioneren. Hoogpolig tapijt is hier een voorbeeld

toevoer door middel van ventilatieroosters in de

van. Een houten vloer, laminaat of PVC

kozijnen.

probleem te zijn, laat u adviseren door uw makelaar of

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

verkoopbegeleider.

hoeft geen

wordt uitgeademd door mensen en is daarmee een
goede indicator van de luchtkwaliteit in de woning.

Zonnepanelen

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

Zonnepanelen zetten zonlicht om in elektriciteit. Deze

alleen geventileerd wanneer dit nodig is. Op basis van

elektriciteit kunt u gratis in uw huis gebruiken en zorgt

uw aanwezigheid meet het ventilatiesysteem namelijk

voor een lagere energierekening. Zo bent u minder

zelf hoeveel er geventileerd moet worden. Dit maakt het

afhankelijk van uw elektriciteitsleverancier. Wanneer

systeem nóg energiezuiniger. Ook bij dit systeem kunt

de zonnepanelen meer opwekken dan u op dat moment

u gewoon uw ramen blijven gebruiken voor ventilatie.

nodig heeft in uw woning, wordt deze stroom aan het

Het systeem zal dan immers automatisch minder gaan

elektriciteitsnet terug geleverd. Deze stroom kunt u

ventileren, wat weer tot energiebesparing leidt.

vervolgens weer aan het elektriciteitsnet onttrekken
wanneer de zon niet schijnt.

Douchewarmtewisselaar
Normaal
het

gesproken

warme

verdwijnt

afvoerwater

bij

direct

het

naar

douchen
het

De zonnepanelen worden verdiept aangebracht tussen

riool.

de dakpannen, een zogenaamd “in-dak” systeem. Dit

Een douchewarmtewisselaar gebruikt dit warme

heeft een strakke en moderne uitstraling. de panelen

afvoerwater om schoon toevoerwater op te warmen.

hebben een geschatte werking van 90% na 10 jaar, mits

Dankzij dit voorverwarmen van schoon water is er

bijvoorbeeld de panelen volgens de voorschriften van

minder energie nodig om warm te kunnen douchen. Een

de fabrikant worden onderhouden. De panelen hebben

douchewarmtewisselaar is dus zuinig en duurzaam!

een geschatte werking van 90% na 10 jaar, mits men
de panelen onderhoudt/reinigt volgens de voorschriften

Laagtemperatuur vloerverwarming

van de fabrikant, e.e.a. is ook afhankelijk van de situatie

Bij vloerverwarming komt de warmte in uw woning op

ter plekke: luchtvervuiling, stof etc.

de begane grond, niet meer van radiatoren aan de muur,
maar van de vloer onder uw voeten. Heerlijk comfortabel!
Bovendien zijn er geen radiatoren meer nodig, wat

33

ÓÓK OP HET NOORDER

Appartemenenten in De Vuurtoren en De Wachter op het Noordereiland

34

EILAND

Vrije kavels Noordereiland

35

VOORDELEN VAN NIEUWBOUW
Of u nu koopt of huurt, nieuwbouw heeft veel voordelen, zoals comfort door goede isolatie en lagere
energiekosten dankzij energiezuinige technieken. Bekijk hieronder alle voordelen op een rij.
ONDERHOUDSARM

Dat merkt u aan uw energierekening. Bovendien draagt u

Alles aan uw nieuwe huis is nieuw en fris. Daardoor heeft

hiermee bij aan een beter klimaat en een beter milieu.

uw huis de eerste vijf jaar nauwelijks of geen onderhoud
nodig. U heeft dus ook geen overlast door (achterstallige)

DUURZAAM

onderhoudswerkzaamheden. Dit gemak is mede te danken

Uw huis is een stuk duurzamer dan oudere woningen;

aan de gebruikte materialen. Extra pluspunt voor kopers:

nieuwbouw belast het milieu minder en zorgt voor een ge-

u bespaart op uw onderhoudskosten. En mochten er in de

ringere uitstoot van CO2.

eerste jaren bouwkundige gebreken aan het licht komen,
dan worden die dankzij de garantieregeling voor u opge-

Dat is onder meer te danken aan de goede isolatie en aan

lost.

het gebruik van duurzame technieken om uw huis van
warmte en stroom te voorzien. Bovendien gebruiken steeds

COMFORTABEL

meer bouwers duurzame bouwmaterialen, zoals verant-

Uw woning is goed geïsoleerd tegen kou en hitte, en vol-

woord gekapt hout.

doet aan de nieuwste wettelijke eisen die gesteld worden
voor geluidsisolatie.

OP MAAT
Hoeveel maatwerk er mogelijk is, verschilt per project en

Hetzelfde geldt voor de luchtkwaliteit; ook die voldoet aan

woning. Op diverse manieren kunt u van een nieuwbouwhuis

deze normen. Daarnaast zorgen moderne technieken in

echt úw huis maken. U kunt bijvoorbeeld zelf uw keuken,

steeds meer nieuwbouwhuizen voor verwarming en koe-

badkamer en sanitair uitzoeken. Verder kunt u als opties,

ling. Dat alles maakt het binnenklimaat aangenaam en

verschillend per project, kiezen voor bijvoorbeeld een

comfortabel. Bouwkundig voldoet uw huis eveneens aan

dakkapel en/of een aanbouw. In overleg met de bouwer

de nieuwste wettelijke eisen (Bouwbesluit). Dat betekent

kunt u uw persoonlijke woonwensen bespreken.

onder meer dat de plafonds en deuren hoger zijn en de
trappen minder steil.

VEILIG WONEN
Uw huis is gebouwd volgens de modernste veiligheidsei-

Verder gelden minimale afmetingen voor bijvoorbeeld

sen. Ook de woonomgeving is ingericht volgens de nieuw-

toiletruimten en gangen. Ook die extra ruimte zorgt voor

ste inzichten op veiligheidsgebied.

meer comfort.
Onze nieuwbouwwoningen worden opgeleverd volgens de
ENERGIEZUINIG

richtlijnen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen, met bij-

Met standaard een energieverbruik dat overeenkomt met

voorbeeld inbraakwerend hang- en sluitwerk.

energielabel A, is uw nieuwbouwhuis zeer energiezuinig.
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SAMENWERKENDE PARTIJEN
Synchroon Ontwikkelaars
Zoetermeer
Koopmans
Enschede
Aannemer Infra:
Boskalis bv
Papendrecht
Gemeente
Harderwijk

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.

Bouwverzekering:
SWK

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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Voor aanvullende informatie kunt u de website
raadplegen www.woneninwaterfront.nl
of contact opnemen met:

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

WWW.WONENINWATERFRONT.NL

