WONEN ALS KONING
IN HET HART VAN NAALDWIJK

voorwoord
a lge m e e n dir ect eu r bou h uis e n
Als zelfstandige ontwikkelaar met vele jaren ervaring met het creëren van nieuwbouwwoningen,
moet ik bekennen dat dit voor mij een speciaal project is. Ons kantoor ligt op steenworp afstand en
regelmatig heb ik me afgevraagd wat de mogelijkheden zijn met deze locatie aan de Koningstraat.
Een ontwikkeling opstarten is geen eenvoudig proces maar met ons enthousiasme, kunde en
doorzettingsvermogen hebben we in 2014 met diverse partijen de juiste stappen gezet. Al vele
jaren lag het terrein er niet zo fraai bij en het werd tijd om er iets bijzonders van te maken.
Een vaste eis voor iedere ontwikkeling van mij is dat het een nieuwe plek voor bewoners wordt
waarbij zij zich direct thuis zullen voelen, hun thuis. Maar het zal ook een bijzondere uitstraling en
hoge mate van kwaliteit moeten bezitten waarbij de woningen perfect in het straatbeeld passen.
Het is altijd een uitdaging maar gelijk ook mijn drijfveer om te komen tot moment van realisatie,
met veel trots presenteer ik u de verkoopbrochure van Het Koningshart.
Namens ons team en partners wens ik u plezier bij de leuke en spannende
periode die aanbreekt bij de aankoop van een nieuwbouwwoning. Veel woon
genot toegewenst!
Alexander Bouhuisen
Algemeen directeur
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wonen als een koning in
het hart van Naaldwijk

Het Koningshart vormt

Het Koningshart is gelegen in het HART van het Westland.

een plek waar modern en

diverse faciliteiten. Met het veelzijdige centrum om de hoek

Naaldwijk is een uitgelezen woonplek op het gebied van

comfort wordt gecombineerd
met traditionele kwaliteit.

voor de dagelijkse boodschappen bent u voorzien van alle
gemakken.
Bij het project Het Koningshart is rekening gehouden met
het historische dorpse karakter, de wijk gaat naadloos over
in de bestaande situatie en ademt de goede sfeer van vroeger.
Een veelzijdige wijk, voor elk wat wils!

Het koningshart
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Naaldwijk ligt verRassend centraal

N a a l d w i j k , h e t HART v a n h e t W e s t l a n d

Het Westland is van origine een landstreek in de provincie

Naaldwijk (Westlands: Naluk/Nalek) is een plaats in de

Zuid-Holland. Het betreft het gebied ten noorden van de

provincie Zuid-Holland en is de hoofdplaats van de gemeente

Nieuwe Waterweg, ten zuiden van Den Haag, ten noordwesten

Westland. Naaldwijk ligt in het hart van de streek het Westland.

van Maassluis en ten westen van Delft.

De grootste economische motor is de glastuinbouw. In het
naastgelegen dorp Honselersdijk zetelt de grootste bloemen

De naam “Westland” is afgeleid van de westelijke ambachten
van het Hoogheemraadschap van Delfland. Het meest bekend
is Westland om zijn glastuinbouw, en de oranje gloed die er
's nachts de hemel verlicht, afkomstig van de assimilatie
verlichting in de kassen. De streek dankt aan deze glazen
warenhuizen ook zijn bijnaam de Glazen Stad.
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veiling ter wereld, FloraHolland.

Naaldwijk, historisch
dorpse karakter
De Oude Kerk
De Oude Kerk is een protestantse kruiskerk in de Westlandse
plaats Naaldwijk. De van oorsprong rooms-katholieke kerk, gelegen aan het Wilhelminaplein, kent een rijke historie en is gelegen
in een kerkring waaraan ook het Heilige Geesthofje is gelegen.
Toen het voor de reformatie nog een rooms-katholieke kerk was,
heette het de St Adriaanskerk.
Het oudste deel van de kerk, de toren, stamt uit de 13e eeuw en
is in romaanse stijl. De forse afmetingen zijn te danken aan de
rijke Heren van Naaldwijk. Het kerkgebouw dateert uit 1472. Er is
een groot orgel, gebouwd door Wander Beekes in 1830. Begin 21e
eeuw was restauratie van het interieur van de kerk noodzakelijk,
vooral vanwege aantasting door de bonte knaagkever.

De wijk gaat naadloos over in
de bestaande situatie en ademt
de goede sfeer van vroeger.
H e t H e i l i g e G e e s t h o fj e
Het Heilige Geesthofje is een hofje in Naaldwijk. De heer van Naaldwijk, Hendrik IV van Naaldwijk, liet in 1496 in zijn testament opnemen dat een som geld bestemd was voor de inrichting van een huis
voor vijf arme oude mannen. Het moest gebouwd worden: op 't erff
van de cuer te Naaldwijk langes de kercklaan. Door het kerkelijk
armbestuur werd het houten huis later vervangen door vijf kleine
huisjes. Frederik Hendrik van Oranje liet, als heer van Naaldwijk,
vijftien huisjes bouwen in de vorm van een hofje. Daarvan waren
er vijf voor mannen en tien voor vrouwen.
Niet iedereen mocht er wonen. Men moest afkomstig zijn uit
's Prinsen-heerlijkheden, oftewel heerlijkheden van de prins en men
moest behoren tot de Hervormde gemeente. Vanaf 1795 werden
er ook mensen van andere gezindten toegelaten. In 1955 nam
de gemeente Naaldwijk het beheer over het hofje over. In 1961 is
vervolgens de laatste restauratie gedaan, waarbij woningen zijn
samengevoegd. Het oude aantal van vijftien woningen ging naar elf.
Het Heilige Geeshofje is tegenwoordig een geliefde trouwlocatie.
Het is een idyllische plek waar men zich waant in vroeger tijden.

Het koningshart
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koningshart van Naaldwijk
het plan

Mode r n, com fort e n k wa lit e it

Daarnaast zijn er voldoende horeca gelegenheden binnen hand-

Het Koningshart vormt een plek waar modern en comfort wordt

bereik met diverse keukens. Op het gezellige Wilhelminaplein

gecombineerd met traditionele kwaliteit. Met de karakteris-

worden regelmatig activiteiten georganiseerd, kortom, een bruisend

tieke huizen met het dorpse sfeer daarin opgenomen, straalt

centrum!

dit project eigen identiteit uit.
Di v e r s e facilit e it e n, on de r w ij s e n s p ort
a l l e s b i nn e n h a n d b e r e i k

Op steenworp afstand bevinden zich crèches, basisscholen

Traditioneel betekent overigens niet zonder moderne voorzie

en middelbare scholen. Tevens verschillende sportvereni

ningen. Naaldwijk is het dynamische centrum van het Westland.

gingen. Naaldwijk beschikt onder andere over voetbalclubs,

Het winkelgebied is veelzijdig, denk hierbij aan het overdekte

een hockeyc lub, tennisvereniging, watersport, een manege

winkelcentrum “De Tuinen”.

en diverse fitnesscentra.
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Type woningen
Eengezinswoningen, drie-laags
Herenhuizen, drie-laags
Herenhuizen met een knik, drie-laags
Stadswoningen, twee-laags
Maisonnettes, twee-laags
Luxe appartementen, 1e, 2e en 3e etage, een-laags
Penthouse, 4e etage, een-laags
Commerciële ruimte, begane grond, een-laags

Het koningshart
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9 eengezinswoningen
ex terieurimpressie
8

Het koningshart
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e e nge z ins w oninge n
p l at t egron d beg a n e gron d

• Entree en keuken aan de straatzijde
• Wonen over de volle breedte met
een tuingerichte woonkamer
• Inclusief moderne keuken
• Praktisch ingedeelde woning
• Voorzien van luxe sanitair

begane grond

2

3

4

5
6

1

7
8
9

10

e e nge z ins w oninge n
p l at t egron d 1 e e n 2 e v e r die p ing

1e verdieping

2e verdieping

Het koningshart
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10 herenhuizen
ex terieurimpressie
12

Het koningshart
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h e r e n h uiz e n
p l at t egron d beg a n e gron d

Met aandacht ontworpen
• Extra brede woningen (beukmaat 6m)
• Voorzien van luxe sanitair
• Authentieke detaillering (ornamenten)
• Uitgetimmerde goten
• Rollagen
• Luiken
• Frans balkon
• Dakkapelletjes met mooie profilering
• Inclusief eigen parkeerplaats

begane grond
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h e r e n h uiz e n
p l at t egron d 1 e e n 2 e v e r die p ing

1e verdieping

2e verdieping
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h e r e n h uiz e n
interieur impressie

Het koningshart
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5 stadswoningen
& 5 maisonettes
ex terieurimpressie
18

Het koningshart
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s ta ds w oninge n
p l at t egron d beg a n e gron d e n 1 e v e r die p ing

• Entree en keuken aan de straatzijde
• Wonen over de volle breedte met een
tuingerichte woonkamer
• Inclusief moderne keuken
• Voorzien van luxe sanitair
• Aandacht voor detail maar eigentijdse
elementen toegevoegd
• Diversiteit aan kleuren, ramen, details en
bakstenen, geen standaard straatbeeld
• Achtertuin gelegen op de zonkant
• Inclusief eigen parkeerplaats

1e verdieping

Begane grond
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M a is on N e t t e s
p l a t t e g r o n d 2 e En 3 e v e r d i e p i n g

• Voorzijde voorzien van een Frans balkon met
ramen tot aan de vloer, hierdoor is er een
schitterend uitzicht over het centrum
• Gunstig gelegen terras over de volle breedte
• Inclusief moderne keuken
• Voorzien van luxe sanitair
• Aandacht voor detail maar eigentijdse
elementen toegevoegd
• Diversiteit aan kleuren, ramen, details en
bakstenen, geen standaard straatbeeld
• Inclusief eigen parkeerplaats

3e verdieping
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2e verdieping
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4 LUXE appartementen
& 1 commerciële ruimte
ex terieurimpressie
22
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Roya le A p pa rt e m e n t e n
p l at t e g r o n d 1 e, 2 e e n 3 e v e r d i e p i n g

• Rondom uitzicht
• Lichtinval aan twee kanten
• Riant terras op de zonzijde
• Op de hoek voorzien van een frans balkon
met uitzicht over het Wilhelminaplein
• Voorzien van luxe sanitair
• Inclusief eigen parkeerplaats

21-24
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P e n t hou s e
p l at t egron d 4 e v e r die p ing

• Riant terras aan de zonzijde
• Een balkon aan de voor- en zijkant
met schitterend weids uitzicht
• Mogelijkheid tot het creëren van een
tweede badkamer
• Voozien van luxe sanitair
• Inclusief twee eigen parkeerplaatsen

Het koningshart
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A p pa rt e m e n t e n
interieur impressie

26

Het koningshart
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comm e r ci Ë le ruim t e
p l at t egron d beg a n e gron d

• Centrale ligging
• Perfecte bereikbaarheid
• Vrij indeelbaar
• Inclusief twee parkeerplaatsen
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kopersinformatie
Indien u de beslissing heeft genomen tot aankoop van een

wordt door Woningborg gedragen. Wanneer er geschillen zou-

woning wordt u geconfronteerd met onderwerpen waarmee

den ontstaan over de kwaliteit van de woning kan Woningborg

u normaal gesproken niet of nauwelijks te maken heeft.

een uitspraak doen die bindend is voor de koper en de bouwer.

In deze brochure verschaffen wij wat meer helderheid over
deze onderwerpen.

WIJZIGI N GE N , M EER - E N M I N DERWERK
Uitdrukkelijk wordt vermeld dat wijzigingen en minderwerken

WO N I N GBORG GARA N TIE

kunnen leiden tot het vervallen van de garanties van Woning-

Allereerst is het voor u van belang te weten dat de woningen

borg op het gehele bouwonderdeel waar de wijzigingen betrek-

worden aangeboden onder de normen en waarden van de

king op hebben. Afhankelijk van de aard van het meerwerk

Woningborg Groep.

worden er bouwtekeningen ter beschikking gesteld voor zover
deze in de brochure niet zijn opgenomen.

Bij elk bouwplan dat voor garantie bij het Woningborg wordt
aangemeld, wordt niet alleen nauwkeurig bekeken of het vol

OPLEVERI N GSPROG N OSE

doet aan alle technische eisen die door het instituut worden

Op het moment van verkoop wordt een globale opleverings-

gesteld, maar ook of de omvang van het plan de financiële

prognose gegeven. Dat betekent de datum waarop uw woning

en technische kwaliteiten van de bouwondernemer niet te

gereed is voor overdracht. Wij moeten daarbij de nodige reserve

boven gaat.

in acht nemen, omdat het bouwen van een huis een nog veel
ambachtelijk werk met zich meebrengt. Bij slecht weer, regen of

Pas als aan alle eisen wordt voldaan mogen de woningen onder

vorst kunnen vele materialen niet worden verwerkt.

garantie van Woningborg verkocht worden en ontvangt de koper
na het tekenen van de koop- en aannemingsovereenkomst het

U zult begrijpen dat wij een slag om de arm moeten houden bij

waarborgcertificaat.

het noemen van een opleveringsprognose. In een later stadium
kunnen die prognoses natuurlijk steeds gedetailleerder en ook

Als u een woning met Woningborg garantie koopt, dan bete-

nauwkeuriger worden.

kent dat onder meer het volgende: met de aanmelding van het
bouwplan en afgifte van het Woningborg waarborgcertificaat,

Om u een goed inzicht te geven in de zaken die gaan komen,

verplicht de bouwondernemer zich tot garantie op de kwaliteit

verstrekken wij u een overzicht van de verdere gang van zaken

van de woning. Deze is 6 jaar van kracht. Op sommige onderde-

met betrekking tot de aankoop van uw woning, te beginnen met

len is de garantietermijn korter (e.g. 1 jaar op schilderwerk).

het tekenen van de koop- en aannemingsovereenkomst.

De tekst van de koop- en aannemingsovereenkomst is over-

HET TEKE N E N VA N DE KOOP - /

eenkomstig het model van de Woningborg. U heeft dus altijd

AA N N E M I N GSOVEREE N KO M ST

een veilig contract. De verkoopdocumentatie is samengesteld

Met het ondertekenen van deze overeenkomst verplicht u

volgens de richtlijnen van Woningborg.

zich tot het betalen van de koopprijs, terwijl wij ons als ver
koper door medeondertekening verplichten tot de bouw van

Bij het tekenen van de koop- en aannemingsovereenkomst

de woning en de levering van het daarbij behorende perceel

ontvangt u het door het Woningborg uitgegeven boekje ‘Woning-

grond. Na het ondertekenen van de koopakte ontvangt u hier-

borg Garantie- en waarborgregeling 2011’, waarin u nog gede-

van een kopie. Het originele exemplaar wordt aan de notaris

tailleerder alle bijzonderheden over de garantie en Woningborg

verstrekt, teneinde de akte van eigendomsoverdracht gereed

kunt vinden.

te kunnen maken.

U blijft nooit met een half afgebouwd huis zitten wanneer er
tijdens de bouw iets mis mocht gaan met het bouwbedrijf. Door
bemiddeling van Woningborg wordt uw huis door een ander
bouwbedrijf afgebouwd. De schade, tot een bepaald maximum,
Het koningshart
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KOOPSO M VRIJ OP N AA M

BIJKO M E N DE KOSTE N KU N N E N ZIJ N :

De koop-/ aanneemsom van uw woning is vrij op naam, dat wil

• Notariskosten voor het opmaken van de hypotheekakte;

zeggen dat de volgende kosten hierin zijn inbegrepen:

• Afsluitkosten voor de hypotheekverstrekker;

• Grondkosten (zie voor peildatum grondrente de prijslijst);

• Premie voor de opstal- en/of risicoverzekering;

• Bouw- en installatiekosten;

• Eventueel de op voorhand verschuldigde premie levens

• De kosten garantiecertificaat Woningborg;
• Aansluitkosten gas, elektriciteit, water en riolering;
• Honoraria voor architect, constructeur, makelaar
en dergelijke;

verzekering;
• Rente over het bedrag van de grondkosten vanaf een nader
in de koop-/ aannemingsovereenkomst te bepalen datum en
rente over de bedragen van de reeds vervallen bouwtermij-

• Verkoopkosten;

nen vanaf de viertiende dag nadat de betreffende werk-

• Notariële overdrachtskosten;

zaamheden gereed zijn gekomen.

• De bouwleges;
• BTW;

APPARTE M E N TSRECHT E N VERE N IGI N G VA N

• De overdrachtsbelasting voor zover van toepassing.

EIGE N ARE N ( i n d i e n v a n t o e p a s s i n g )
Het appartementencomplex wordt door middel van een Akte

De kosten welke niet in de koop-/ aanneemsom zijn inbegre-

van Splitsing door de notaris verdeeld in een aantal zogenaam-

pen zijn:

de appartementsrechten. Als koper van een appartement wordt

• De eventuele waarborgsommen voor de levering van gas,

u eigenaar van zo’n appartementsrecht, hetgeen u recht geeft

water en elektra, alsmede de aansluitkosten op het KPN

op uitsluitend gebruik van het door u gekochte privé gedeelte

en CAI net;

met bijbehorende berging.

• De kosten voor de eventuele hypothecaire lening;
• De grond- en bouwrente na peildatum of vervaldatum
(zie hiervoor koop-/ aannemingsovereenkomst);
• De verhuiskosten.

De splitsingsakte regelt onder meer de eigendomsverhouding
in het gehele appartementencomplex. Ter behartiging van de
gemeenschappelijke belangen wordt via de splitsingsakte een
Vereniging van Eigenaren (VVE) opgericht. Iedere eigenaar

De koopsom is vast (met uitzondering van de wijzigingen van

van een appartementsrecht wordt automatisch lid van deze

het BTW tarief). Loon- en materiaalkostenstijgingen tijdens de

vereniging. De VVE zal voor oplevering van de woningen zijn

bouw worden niet doorberekend.

opgericht. Tijdens de oprichtingsvergadering wordt de hoogte
van de maandelijkse bijdrage bepaald. Deze zal gerelateerd

EIGE N DO M SOVERDRACHT

zijn aan uw aandeel zoals volgens de splitsingsakte bepaald.

De eigendomsoverdracht geschiedt door een “akte van transport” bij de notaris. In de koop-/ aannemingsovereenkomst

Het bestuur van de vereniging bestaat uit één of meerdere

wordt de uiterste datum van transport vermeld, terwijl tevens

bestuurders en wordt door de eigenaren benoemd. Bestuurs-

rekening moet worden gehouden met de geldigheidsduur van

leden kunnen tevens eigenaar zijn van een appartement, maar

de hypotheekaanbieding. Voor de datum van notarieel trans-

dit is niet noodzakelijk. In het geval dat er meer bestuurders

port zendt de notaris u een afrekening, waarop het totale, op

zijn, benoemen zij een hunner tot voorzitter en benoemen zij

die datum, verschuldigde bedrag, inclusief bijkomende kosten,

tevens een secretaris en penningmeester. De vergadering kan

is aangegeven. Op de afrekening wordt eventueel vermeld welk

voorts besluiten om de administratieve beheerder (e.g. een

bedrag de notaris zal ontvangen van uw geldgever. Het hypo-

gespecialiseerde beheersmaatschappij).

theekbedrag dat in depot blijft, moet gelijk zijn aan de vanaf de
transportdatum nog verschuldigde bouwtermijnen. Indien dit

In het reglement van de vereniging worden zaken geregeld als

niet het geval is, zal het eventuele ontbrekende bedrag aange-

gebruik, het beheer en het onderhoud van de gemeenschap-

vuld moeten worden uit eigen middelen. Op de transportdatum

pelijke gedeelten van het complex. Alle kosten die hiermee

worden in de meeste gevallen twee aktes getekend, te weten

samenhangen worden naar de leden omgeslagen in de service-

de akte van eigendomsoverdracht en indien van toepassing

kosten. De wet eist dat een vereniging tenminste een maal per

de hypotheekakte.

jaar een ledenvergadering belegt. •
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betrokken partijen
on t w ik k e l a a r

Bouhuisen Groep
Wilhelminaplein 2
2671 GR Naaldwijk
0174-61 55 44
www.bouhuisen.nl

V e r ko op

Bouhuisen Groep

Borgdorff Makelaars

Rijnpoort Makelaars

Wilhelminaplein 2

Plein 13

Heulweg 80

2671 GR Naaldwijk

2291 CA Wateringen

2295 KH Kwintsheul

0174-61 55 44

0174-22 50 50

0174- 29 46 52

verkoop@bouhuisen.nl

projecten@borgdorff.nl

info@rijnpoort.nl

www.bouhuisen.nl

www.borgdorff.nl

www.rijnpoort.nl

a r c hi t ec t

Aannemer

Ge m e e n t e

Quadrant Architecten BNA

Weboma

Gemeente Westland

Markt 24

Stoelmatter 16

Stokdijkkade 2

4761 CE Zevenbergen

2292 JL Wateringen

2671 GW Naaldwijk

www.qarch.nl

www.weboma.nl

www.gemeentewestland.nl

Het koningshart
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WWW.HETKONINGSHART.NL

