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Omringd door de natuur geniet je van de ongekende ruimte en rust. Dit project aan
de Nieuweweg bestaat uit slechts 4 prachtige moderne woningen die gelegen zijn
midden in het dorpse Melissant. Geen nieuwbouwwijk die jaren nodig heeft om op
gang te komen, maar direct genieten van je nieuwe woning.
Melissant, het hart van Goeree-Overflakkee, tussen Dirksland en Stellendam, telt
ruim 2100 inwoners. In dit charmante en kleine dorpje heeft de landbouw altijd een
grote rol gespeeld. Je vindt er dan nog een aantal mooie, oude boerderijen. Behalve
deze boerderijen treft u straks ook 4 moderne twee-onder-één-kapwoningen.

Melissant
Kies je voor hartje goeree, dan kies je voor
comfortabel wonen in het charmante dorpje
Melissant.
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TYPE A

Afgebeeld bouwnummers 1 & 3 (bouwnummer 2 gespiegeld)

• 3 royale twee-onder-een-kapwoningen in een klassieke en tijdloze bouwstijl met een beukmaat van 5.70 m
• Gelegen in een bestaande woonwijk
• Voorzien van eigen garage en parkeergelegenheid op eigen terrein
• Royale achtertuinen gelegen op het
zuidwesten
• Ruime woonkamer met keuken aan de
voorzijde
• 3 slaapkamers en badkamer op de eerste verdieping
• Inclusief tegelwerk en sanitair
• Ruime open zolderverdieping met mogelijkheid tot 4e slaapkamer
• Voorzien van zonnepanelen

Begane grond
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Eerste verdieping

Tweede verdieping
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TYPE B

Afgebeeld bouwnummer 4

• Royale twee-onder-een-kapwoning
met tuitgevel in een tijdloze klassieke
bouwstijl
• Beukmaat 5.70 m
• Voorzien van eigen garage en
parkeergelegenheid op eigen terrein
• Royale achtertuin gelegen op het
zuidwesten
• Ruime woonkamer met keuken aan
de voorzijde
• 3 slaapkamers en badkamer op de
eerste verdieping
• Inclusief tegelwerk en sanitair
• Ruime open zolderverdieping met
mogelijkheid tot 4e slaapkamer
• Voorzien van zonnepanelen
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Begane grond

Eerste verdieping

Tweede verdieping
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WELK
TUINTYPE
BEN JIJ?

GEVELBEELDEN
Type A & B

Rechtergevel

Voorgevel

Er zijn veel tips & trends voor de inrichting van je
tuin. Internet staat bol van de sites en blogs waar
je de leukste ideeën voor je tuin kunt opdoen.
We geven er hier alvast een paar, want de tuinen
van Hartje Goeree zijn ruim én gelegen op het
zuidwesten dus een belangrijk onderdeel van de
wonen!
BEN JIJ EEN ECHTE TUINIER?
KIES DAN VOOR DE DUURZAME DOE-TUIN!
Hard aan de slag met het kweken van groenten
en fruit, genieten van je eigen oogst in je nieuwe
keuken. De naam zegt het al; in de duurzame
doe-tuin laat je de natuur, onder jouw regie, lekker zijn gang gaan. Daarmee creëer je een romantische wilderige look en kweek je de lekkerste
biologische producten om zo op te eten of om
mee te kokkerellen.

Achtergevel

GA JE GRAAG OP REIS?
LAAT HET ZIEN IN JE EIGEN WERELDTUIN!
Exotische planten en bloemen, gebruik van duurzame tuinmaterialen als bamboe en douglas-spar,
in jouw wereldtuin krijg je de indruk dat je op een
veranda van een lodge in een ver oord bent beland. Combineer gerust met een touch of Africa
met een duizend-en-een-nacht-gevoel! Zoek op
internet eens op de “Wereldtuin” en geniet van
de prachtige inspiratiefoto’s

Linkergevel

GARAGE
Tuingevel

Achtergevel

Zijgevel
Plattegrond
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ALTIJD OMRINGD DOOR GROEN IN JE EIGEN BINNENTUIN!
De tuinkenners weten het al langer; de grenzen tussen binnen en buiten vervagen. Binnen hangen
cactussen, op het terras bloeit de lavendel in potten en jouw tuinset is helemaal afgestemd op de
kleuren van je interieur. struin ook gerust de rommelmarkten af naar een oude houten schommelstoel
of boekenkast, voorzie ‘m van een laklaagje en laat hem het hele jaar lekker buiten staan!
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KOPERSINFORMATIE
“Indien je de beslissing hebt genomen tot aankoop van een woning wordt je geconfronteerd met onderwerpen waarmee je normaal gesproken niet of nauwelijks te maken hebt. In deze brochure verschaffen wij wat
meer helderheid over deze onderwerpen”.
HET TEKENEN VAN DE KOOP-/ AANNEMINGSOVEREENKOMST
Met het ondertekenen van deze overeenkomst
verplicht je je tot het betalen van de koopprijs,
terwijl wij ons als verkoper door medeondertekening verplichten tot de bouw van de woning en de
levering van het daarbij behorende perceel grond.
Na het ondertekenen van de koopakte ontvang je
hiervan een kopie. Het originele exemplaar wordt
aan de notaris verstrekt, teneinde de akte van
eigendomsoverdracht gereed te kunnen maken.

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

EIGENDOMSOVERDRACHT
De eigendomsoverdracht geschiedt door een   
“akte van transport” bij de notaris. In de koop/ aannemingsovereenkomst wordt de uiterste
datum van transport vermeld, terwijl tevens rekening moet worden gehouden met de geldigheidsduur van de hypotheekaanbieding. Voor de
datum van notarieel transport zendt de notaris je
KOOPSOM VRIJ OP NAAM
De koop-/ aanneemsom van de woning is vrij op een afrekening, waarop het totale, op die datum,
naam, dat wil zeggen dat de volgende kosten hier- verschuldigde bedrag, inclusief bijkomende kosten,
is aangegeven. Hierop wordt eventueel vermeld
in zijn inbegrepen:
welk bedrag de notaris zal ontvangen van de geldgever. Het hypotheekbedrag dat in depot blijft,
• Grondkosten (zie voor peildatum grondrente
moet gelijk zijn aan de vanaf de transportdatum
de prijslijst);
nog verschuldigde bouwtermijnen. Indien dit niet
• Bouw- en installatiekosten;
het geval is, zal het eventuele ontbrekende bedrag
• De kosten garantiecertificaat Woningborg;
• Aansluitkosten elektriciteit, water en riolering; aangevuld moeten worden uit eigen middelen. Op
• Honoraria voor architect, constructeur, make- de transportdatum worden in de meeste gevallen
twee aktes getekend, te weten:
laar en dergelijke;
• Verkoopkosten;
• De akte van eigendomsoverdracht;
• Notariële overdrachtskosten;
• De hypotheekakte.
• De bouwleges;
• BTW;
BIJKOMENDE KOSTEN KUNNEN ZIJN:
• De overdrachtsbelasting voor zover van toe• Notariskosten voor het opmaken van de hypopassing.
theekakte;
De kosten welke niet in de koop-/ aanneemsom • Afsluitkosten voor de hypotheekverstrekker;
• Premie voor de opstal- en/of risicoverzekering;
zijn inbegrepen zijn:
• Eventueel de op voorhand verschuldigde
premie levensverzekering;
• De eventuele waarborgsommen voor de levering van water en elektra, alsmede de aansluit- • Rente over het bedrag van de grondkosten
vanaf een nader in de koop-/ aannemingsoverkosten op het netwerk van KPN en/of Ziggo;
eenkomst te bepalen datum en rente over de
• De kosten voor de eventuele hypothecaire
bedragen van de reeds vervallen bouwtermijlening;
nen vanaf de viertiende dag nadat de betref• De grond- en bouwrente na peildatum of
fende werkzaamheden gereed zijn gekomen.
vervaldatum (zie hiervoor koop-/ aannemingsovereenkomst);
• De verhuiskosten.
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OPLEVERINGSPROGNOSE
Op het moment van verkoop wordt een globale
opleveringsprognose gegeven. Dat betekent: de
datum waarop de woning gereed is voor overdracht. Wij moeten daarbij de nodige reserve in
acht nemen, omdat het bouwen van een woning
nog veel ambachtelijk werk met zich meebrengt.
Bij slecht weer, regen of vorst kunnen vele materialen niet worden verwerkt. In een later stadium
kunnen die prognoses natuurlijk steeds gedetailleerder en ook nauwkeuriger worden.

VERKOOPMAKELAAR
Het kopen van een nieuwe woning, of dat nu
nieuwbouw of bestaande bouw is, is best een ingewikkeld proces. De koop-/aannemingsovereenkomst is een document dat regelmatig vraagtekens
oproept. De makelaar helpt graag om alle vragen
te beantwoorden. Voordat je de koop-/aannemingsovereenkomst tekent nemen zij het één en
ander uitgebreid met je door. Pas als alles duidelijk
is zet je je handtekening. Ook daarna zijn zij altijd
bereikbaar voor vragen.

Colofon
Projectontwikkelaar
www.bouhuisen.nl
0174 - 615 544
bouhuisen@bouhuisen.nl

Verkoopinformatie
www.d3l.nl
0187 - 600 425
info@d3l.nl

Architect
www.bornarchitecten.nl
0187 - 482 466

Hypotheek adviseur
www.johnpdewit.nl
0187 - 491 755

Disclaimer
Aan de inhoud van deze brochure
kunnen geen rechten worden ontleend.

www.woneninhartjegoeree.nl

