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Welkom
in stellendam

Het mag dan het jongste dorp van Goeree-Overflakkee zijn, de rijke geschiedenis van Stellendam gaat meer dan 250 jaar terug. En 
de zee stroomt als een rode draad door zo’n beetje alle verhalen. Zo is Stellendam sinds jaar en dag een veilige thuishaven voor 
talloze vissersschepen. En misschien binnenkort ook wel voor u. Want ‘Thuishaven’ is de naam van een fraai nieuwbouwproject aan 
de zuidwestelijke rand van het dorp. De tweede fase bestaat uit tien fraaie hoekwoningen en zeven ruime tussenwoningen, waarin 
het heerlijk thuiskomen is. En zorgeloos bovendien, want zelfs de energietransitie is er al voor u geregeld. Altijd al op een eiland 
willen wonen? Dan bent u meer dan welkom in Stellendam.
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de omgeving
water, bos en de rest van het eiland

Stellendam dankt zijn naam aan de kunstmatige heuvel die 
er rond 1750 werd opgeworpen, dwars door de toenmalige 
Scharrezee. Met deze zogenoemde stelle werden de eilanden 
Goeree en Overflakkee letterlijk samengebracht. Stellendam 
is dan ook ideaal gelegen op het smalste deel van het 
huidige schiereiland. Aan de zuidkant van uw woning voelt 
u de frisse adem van het Grevelingenmeer, terwijl u aan 
de noordkant de gezellige bedrijvigheid van het Haringvliet 
proeft. En pal naast de deur duikt u zo het Stellebos in voor 

een heerlijke wandeling. Maar ja, wat ligt er níet naast de 
deur in Stellendam. De vele fraaie dorpen en plekken die 
het eiland rijk is… De lange wandel- en fietspaden… Alle 
verbindingswegen naar de rest van Nederland… Stellendam 
mag dan klein zijn, u zult er groots wonen. En ook de plannen 
voor de nabije toekomst zijn er groots. Het (door)ontwikkelen 
van natuur, recreatie, middenstand, horeca… Het staat 
allemaal hoog op de agenda in Stellendam. Als dat geen rode 
loper is.

Midden in 
de natuur
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Situering woningen
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2-kapper
Bouwnummers 31 t/m 32

Pagina 8

3-kapper
Bouwnummers 16 t/m 21
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4-kapper
Bouwnummers 27 t/m 30
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5-kapper
Bouwnummers 22 t/m 26
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Fase 2
17 woningen in 4 verschillende woningtypes 
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2-kapper
de hele dag een zonnige tuin. heerlijk!

kenmerken
• Twee zeer royale twee-onder-een kap woningen met garage
• Ruime kaveloppervlakte van ca. 327m2 en ca. 330m2
• Drie slaapkamers en badkamer op de eerste verdieping
• Volledig gasloos en voorzien van zonnepanelen
• Mogelijkheid voor 4e slaapkamer op zolder
• Standaard dakkapel op de zolderverdieping

Klaar voor het 
begin van de rest 

van je leven?

afgebeeld:
bouwnummer 31+32
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Maten
Begane grond
Hal 3,93 m2

Woonkamer-keuken 42,48 m2

Garage 17,11 m2

Tuin 175 m2

Eerste verdieping
Slaapkamer 1 20,38 m2

Slaapkamer 2 12,32 m2

Slaapkamer 3 7,71 m2

Badkamer 4,69 m2

Tweede verdieping
Zolder 26,30 m2

begane grond
Afgebeeld bouwnummer 32. Bouwnummer 31 is gespiegeld.

tweede verdieping
Afgebeeld bouwnummer 32.

eerste verdieping
Afgebeeld bouwnummer 32.
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3-kapper
helemaar klaar voor de toekomst

kenmerken
• Vier hoekwoningen met garage
• Ruime kaveloppervlakte van ca. 244m2 tot ca. 262m2
• Twee tussenwoningen met kaveloppervlakte van ca. 130m2
• Drie slaapkamers en badkamer op de eerste verdieping
• Volledig gasloos en voorzien van zonnepanelen
• Mogelijkheid voor 4e slaapkamer op zolder

Alle rust en 
ruimte aan de 

voordeur

afgebeeld:
bouwnummer 16 t/m 18
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Maten
Begane grond
Hal 3,93 m2

Woonkamer-keuken 36,91 m2

Tuin 53 m2

Eerste verdieping
Slaapkamer 1 16,93 m2

Slaapkamer 2 10,24 m2

Slaapkamer 3 7,71 m2

Badkamer 4,69 m2

Tweede verdieping
Zolder 26,46 m2

begane grond
Afgebeeld bouwnummer 17.

tweede verdieping
Afgebeeld bouwnummer 17.

eerste verdieping
Afgebeeld bouwnummer 17.
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4-kapper
lekkere diepe achtertuin voor zon alom

kenmerken
• Twee hoekwoningen met garage
• Ruime kaveloppervlakte van ca. 279m2 en  ca. 288m2
• Twee tussenwoningen met kaveloppervlakte van ca. 157m2
• Drie slaapkamers en badkamer op de eerste verdieping
• Volledig gasloos en voorzien van zonnepanelen
• Mogelijkheid voor 4e slaapkamer op zolder

Was dat nou 
een ree die daar 

het bos in schoot?

Getoond beeld betreft de woningen zoals gesitueerd in fase I.  De tuitgevel van 
de woningtypen van de 4-kapper in fase II bevind zich op bouwnummer 30.

afgebeeld:
bouwnummer 27 t/m 30
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Maten
Begane grond
Hal 3,93 m2

Woonkamer-keuken 36,91 m2

Tuin 80 m2

Eerste verdieping
Slaapkamer 1 16,93 m2

Slaapkamer 2 10,24 m2

Slaapkamer 3 7,71 m2

Badkamer 4,69 m2

Tweede verdieping
Zolder 26,46 m2

begane grond
Afgebeeld bouwnummer 28.

tweede verdieping
Afgebeeld bouwnummer 28.

eerste verdieping
Afgebeeld bouwnummer 28.
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5-kapper
luxe, rust en ruimte is er voor iedereen

kenmerken
• Twee ruime hoekwoningen en 3 tussenwoningen
• Kaveloppervlakte van ca. 108m2 tot  ca. 139m2
• Drie slaapkamers en badkamer op de eerste verdieping
• Volledig gasloos en voorzien van zonnepanelen
• Mogelijkheid voor 4e slaapkamer op zolder

Lopen we naar 
het water of blijven 

we lekker thuis?

afgebeeld:
bouwnummer 22 t/m 26
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Maten
Begane grond
Hal 3,93 m2

Woonkamer-keuken 31,23 m2

Tuin 38 m2

Eerste verdieping
Slaapkamer 1 13,62 m2

Slaapkamer 2 9,20 m2

Slaapkamer 3 6,46 m2

Badkamer 4,69 m2

Tweede verdieping
Zolder 27,08 m2

begane grond
Afgebeeld bouwnummer 25.

tweede verdieping
Afgebeeld bouwnummer 25.

eerste verdieping
Afgebeeld bouwnummer 25.
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Kopersinformatie

Niet inbegrepen in de totaalprijs:
• De eventuele waarborgsommen voor de levering van 

water en elektra, alsmede de aansluitkosten op het KPN 
en CAI net;

• De kosten voor de eventuele hypothecaire lening;

• De verhuiskosten.

De koopsom van de woning is vrij op naam (v.o.n.), dat wil 
zeggen dat de volgende kosten hierin zijn inbegrepen:
• Grondkosten;

• Bouw- installatiekosten;

• De kosten garantiecertificaat Woningborg;

• Aansluitkosten water en riolering;

• Honoraria voor architect, constructeur, makelaar en 
dergelijke;

• Verkoopkosten;

• Notariële overdrachtskosten;

• De bouwleges;

• BTW (21% BTW, wettelijke wijzigingen tijdens de 
bouwperiode worden doorberekend);

• De overdrachtsbelasting voor zover van toepassing;

• De koopsom is vast (met uitzondering van de wijzigingen 
van het BTW tarief). Loon- en materiaalkostenstijgingen 
tijdens de bouw worden niet doorberekend.

Rekening moet worden gehouden met de volgende 
bijkomende kosten:
• Rentebijschrijving op de grondprijs vanaf het moment 

dat door verkoper en/of de aannemer schriftelijk 
aan koper is bevestigd dat aan alle opschortende 
voorwaarden is voldaan, rentepercentage 6% op 
jaarbasis;

• Rente achterstallige bouwtermijnen, te rekenen vanaf 
het gereedkomen van het betreffende onderdeel van de 
bouw; 

• De rentes worden betaald bij het passeren van de 
transportakte;

• Financieringskosten zoals hypotheekakte notaris en 
afsluitprovisie hypotheek.  

Disclaimer
Bouhuisen Groep | juni 2020. 
Niets uit deze brochure mag worden gebruikt door derden zonder schriftelijke toestemming van Bouhuisen Groep 
Projectontwikkeling gevestigd te Hoek van Holland. Dit document is samengesteld op basis van voorlopige informatie. De artist 
impressions en inrichtingsvoorstellen geven slechts een indruk van de woningen en de omgeving. De vermelde maten zijn 
indicatief. Aan de teksten, inrichtingsvoorstellen en artist impressions kunnen geen rechten worden ontleend.
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Projectontwikkelaar
Bouhuisen Groep Projectontwikkeling 
www.bouhuisen.nl
0174 - 615 544

Architect
Architectenbureau Born BV BNA 
www.bornarchitecten.nl
0187 - 482 466

Makelaar
Van Rossum makelaardij
www.vrmakelaardij.nl
0187 - 486 343

Aannemer
Van Den Nieuwendijk Bouw BV
www.vdnieuwendijk.nl
0187 - 491 739

Notaris
Caminada Notarissen
www.caminadanotarissen.nl
070 - 413 84 13

Hypotheekadviseur
John P. de Wit Assurantiën
www.johnpdewit.nl
0187 - 491 755

colofon
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