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WONEN IN DE SINGELBUURT
In Zoetermeer wordt de wijk Palenstein vernieuwd. Grote hoge flatgebouwen maken
plaats voor gezellige, groene en autoluwe buurten. De Singelbuurt is daar één van.
De Singelbuurt biedt ruimte aan 53 stoere, robuuste eengezinswoningen die volgens
nieuwe BENG energieprestatie-eisen voor nieuwbouw worden gebouwd. Deze
BENG-eisen (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) geven inzicht over energiebehoefte,
fossiel energiegebruik en hernieuwbare energie. De Singelbuurt wordt hierdoor
bijvoorbeeld geheel gasloos en door warmte-koudeopslag wordt voor een optimaal
comfort vloerverwarming en vloerverkoeling toegepast. De buurt is gelegen aan de
Singel, een prachtig nieuw groengebied, ingericht om te kunnen ontspannen,
recreëren, spelen en waar de buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten.
Aan de noord-oostkant van de Singelbuurt worden

Op het lage gedeelte van het appartementen gebouw en

67 sociale twee- en driekamerhuurappartementen voor

de bergingen van de woningen komt een mos sedumdak

Vidomes ontwikkeld die worden gerealiseerd in een

voor een verrijking aan de biodiversiteit voor de omgeving

L-vormig gebouw. Het hoogste gedeelte bestaat uit 9

en voor een fraai uitzicht voor bewoners van hoger gelegen

woonlagen en het laagste gedeelte bestaat uit 4 woonlagen.

woonlagen.

In deze buurt wordt uiteraard rekening gehouden met

In het binnengebied van de Singelbuurt is gedacht aan

de natuur. Zo worden de woningen natuurinclusief

voldoende parkeerplekken. Er is ruimte voor bomen

gebouwd. In de muren worden verschillende nestkastjes

en speelplaatsen voor kinderen. Aan dit binnengebied

gemetseld en wordt het regenwater slim benut voor de

grenzen de ruime, achtertuinen met vrijstaande bergingen

watertoevoer aan de geïntegreerde plantenbakken.

van alle eengezinswoningen.
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DE LOCATIE IN ZOETERMEER
Zoetermeer ligt midden in de bruisende
Randstad, tussen de steden Rotterdam,
Delft, Den Haag en Gouda.
De Singelbuurt ligt centraal in Zoetermeer,
vlakbij het Stadshart en de gezellige
historische Dorpsstraat waar winkels, een
bioscoop, terrasjes en restaurants zijn te
vinden. Op loopafstand zijn er in het
winkelgebied ‘Stadskwartier‘ diverse
faciliteiten voor cultuurliefhebbers, zoals
het Centrum voor Kunst en Cultuur en
een theater.

Stadshart

In de wijk Palenstein, bevindt zich Castellum. In dit bruisende,
multifunctionele gebouw worden diverse cursussen
aangeboden op het gebied van kunst en cultuur. Tevens zijn
er meerdere scholen te vinden in de omgeving, evenals een
gezondheidscentrum, kinderopvang en een grote sporthal.
De halte van de Randstadrail is op steenworp afstand.

Kortom, de Singelbuurt
is ideaal gelegen.
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Dorpsstraat

Stadskwartier

AUTOLUW
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NATUURINCLUSIEF
WONEN

De 53 eensgezinswoningen in de Singelbuurt liggen aan het water of zijn centraal
gelegen in de buurt. Een herkenbare buurt, waar je graag wilt zijn. Er is veel ruimte voor
groen en dieren, zoals nestvoorzieningen die worden verwerkt in de schoorstenen.
Je geeft je woning een eigen identiteit door de plantenbakken in de Delftse stoep en
extra bloempotten te vullen met bloemen en planten.

Een hoogwaardige Delftse stoep
zorgt voor een subtiele overgang
van de
Singelbuurt - Zoetermeer
08. 06 . 20 21
straat naar het privé-gebied.
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De koppen van de blokken worden
verbijzonderd door schoorstenen met
05
vogelkasten.

Inhammen op de bovenste verdieping,
massieve hoeken, luifels, blindnissen,
bijzondere metselverbanden en
bloembakken zorgen voor een ritmiek
en afwisseling in de gevelwand.

HOUTEN WONINGEN | ONTWERP
ARCHIEF ONDERZOEK

het houten huis Dorpsstraat 25

Ramen in de kopgevels zorgen voor ogen
op de straat en dus sociale veiligheid.

Vlaminstraat met rechts houten huis

In het oude dorp zijn voorbeelden te
vinden van houten woningen uit het
verleden. Vaak iets meer terugliggend
of secundair aan de stenen bebouwing.

In het oude dorp zijn, in het verleden, meerdere
voorbeelden te vinden van houten woningen. Vaak
iets meer terugliggend of secundair aan de stenen
bebouwing.

houten woning John McCormickstraat

De houten woningen hebben een referentie
naar de gebouwen in het oude dorp maar
dan met een zorgvuldig uitgewerkte
detaillering en hoogwaardige materialen.
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WONINGTYPES DE SINGELBUURT

‘SINGEL PRACHT’
‘SINGLE WOOD’

aan de Du Meelaan

aan de Florens van Brederodestraat

‘SINGEL ZICHT’
aan de Singel
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Woning type Singel Zicht
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Wonen in De Singelbuurt - Zoetermeer

11

INRICHTING
BINNENGEBIED
DE SINGELBUURT
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24 parkeerplaatsen voor bezoekers aangelegd in het openbaar gebied.

P
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Naast de parkeerplaatsen op het eigen terrein worden er door de gemeente

5

P

gekoppeld aan de eigen meterkast.

P

P

is het mogelijk om vanuit de bouw optioneel een laadpaal te plaatsen,

4

P

appartementengebouw. Als een bewoner een elektrische auto heeft,

P
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overige parkeerplaatsen zijn bedoeld voor de bewoners van het

3
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gebruikt te worden en mag niet los van de woning vervreemd worden. De

P

P

zijn eigen vaste parkeerplaats heeft. Deze parkeerplaats dient ook als zodanig

2.42

2
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Iedere parkeerplaats heeft een eigen appartementsrecht, zodat elke koper

P

P

53 parkeervakken zijn bestemd voor de eengezinswoningen van Singelbuurt.

5.00

2.42
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Er komen 122 parkeervakken die gesplitst worden in appartementsrechten:

P

P

Parkeren

2.47

vl

De positie van de woningen in De Singelbuurt en het
appartementengebouw zorgen ervoor dat er een
besloten binnengebied ontstaat. Dit wordt eigendom van
een Vereniging van Eigenaren waar je als bewoner lid van
bent. Het binnengebied wordt multifunctioneel met als
hoofdfunctie parkeren. Daarnaast is er veel aandacht
voor beplanting voor genoeg schaduw en groen in de
buurt. Tevens zijn diverse speelplekken voor kinderen
ingericht, met natuurlijk spelen in en rond een wadi.
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LEGENDA

Nieuwe situatie
Projectgrens
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standaard lichtgrijs

Opsluitband 100*200 mm
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Opsluitband 150*200 mm

B

standaard lichtgrijs

vl

Trottoirband 130/150*250 mm

Groen is belangrijk in woongebied
standaard lichtgrijs, vl=verloopband

Molgoot

5 streklagen, materiaal conform parkeervak

Markering
Groen is een steeds belangrijker aspect
aan het worden in woongebieden. Groen zorgt
0.20-0.20, betonstraatstenen keiformaat, d=80 mm, kleur wit

voor aanwezigheid van biodiversiteit, maar
ook is wetenschappelijk bewezen dat het
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algehele welzijn voor de mens bij aanwezigheid
van groen wordt vergroot. In dit
Lichtmast
met RVV-nummer
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Paal
binnengebied is ook plaats voor een wadi.
Dit is een met grind en zand gevulde greppel
kunststof paal, diamantkop
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binnengebied en ontstaat er een mooie
van beplanting en bomen. Zelfs de daken
Haag mix
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type beuken-/ligusterhaag, h=1.20 m
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Haag erfafscheiding
van de bergingen en het appartementengebouw
worden benut door hier een fraai
type hedera hibernica, op staafmat hekwerk incl. kolom (RAL 7016), h=1.80 m
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mos-sedumdak op aan te brengen. Het
is niet alleen mooi om te zien, het zorgt voor
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bieden bijen, insecten en vogels een prettige
tegel 300*300 mm d=45 mm kleur grijs, halfsteensverband

leefomgeving. Dat maakt wonen in De Singelbuurt zo compleet.
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Gras/beplanting wadi

Vanuit het oogpunt circulariteit worden de rijbanen uitgevoerd middels hergebruikte
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Beplanting h=ca 0.50 m

Circulariteit

SPT
Duikelrek (driedelig)

Dimensie:
Maten in meters, diameters in millimeters, tenzij anders aangegeven.
Hoogtematen in meters ten opzichte van N.A.P.
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straatbakstenen. De parkeervakken zijn van betonstraatstenen en worden in de kleur
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V200

zwart uitgevoerd om eventuele vlekken te camoufleren en het geheel netjes te houden.
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‘SINGEL ZICHT’

14

aan de Singel

STOERE STADSWONINGEN MET EEN PLAT DAK,
DELFTSE STOEP EN ZICHT OP DE SINGEL.
Langs de singel komen stoere stadswoningen ‘type Singel Zicht’ met een prachtig
zicht op de singel. De woningen zijn gemetseld in bakstenen, in rode en oranje tinten
en hebben een plat dak en mooie verspringingen in de gevel voor een speels karakter.
Het stoere, gevarieerde metselwerk is een prachtige tegenhanger van de groene
omgeving. De voorzijde van de woning is gelegen op het zuiden en beschikt over een
Delftse stoep. Hier kunnen bewoners een gezellige zitje maken en heerlijk genieten
van het zonnetje en het prachtige uitzicht over de singel. De geïntegreerde plantenbak
zorgt voor een zachte overgang naar de natuurrijke, groene omgeving. Het is heerlijk
rustig en comfortabel wonen aan de singel waarlangs geen auto’s rijden.

Op de tweede verdieping komt aan het raam
van een studeer- of slaapkamer een royale
plantenbak; door slim gebruik te maken van de
regenwaterafvoer krijgen uw plantjes water.
Deze plantenbak zorgt, met groen op de
voorgrond en het uitzicht op de singel, voor een
mooi diepteperspectief, dus een prachtig uitzicht.
Dit oogt niet alleen fraai; de vogels en bijen
zullen ook heel vrolijk worden van dit minituintje
op de tweede verdieping.

Wonen in De Singelbuurt - Zoetermeer
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‘SINGEL ZICHT’

N

23 24 25 26 27 28 29 30
31 32
33 34
35 36
37 38
39 40

41 42
43 44
45 46
47 48
49 50
51 52
53

Ruime woningen voor
veel singelzicht

De ‘Singel Zicht’ woningen zijn verdeeld over
2 blokken en 31 bouwnummers. Als we aan de
linkerkant beginnen zien we bouwnummer 23
t/m 27. Deze 5 woningen hebben een bredere
beukmaat van 5,10 m en een woonoppervlakte
van 131 m². Het zijn praktische woningen met
een mooie living, twee slaapkamers en een
royale badkamer op de eerste verdieping.
Op de 2e verdieping bevinden zich twee riante
kamers, een technische ruimte en een
voorziening voor wasmachine en droger.

Veel zicht, maar ook veel tuin!

Bouwnummers 28 en 29 bevinden zich in de
knik van het blok en zijn net een slagje groter.
Deze woningen lopen wijd uit naar achter en
beschikken daardoor over een brede achter
16

aan de Singel

gevel en hebben een oppervlakte van maar
liefst 135 m². Ook de tuin is door deze knik
royaal te noemen en nodigt uit voor een
speelse tuininrichting met één of twee
terrassen.

‘Singel Zicht’ is in de basis
al geweldig

Als we verder het rijtje ‘Singel Zicht’woningen aflopen, komen we bij de
bouwnummers 31 t/m 52. Deze 22 woningen
hebben allen dezelfde afmetingen met een
beukmaat van 4,80 m en een totale
oppervlakte van 123 m². De indeling van deze
woningen zijn gelijk aan de andere woningen,
ze zijn alleen iets smaller.
Alle woningen beschikken over een
tuinafscheiding aan de achterzijde, die door
de architect is ontworpen en vanuit de bouw
wordt gerealiseerd. Deze is fraai afgewerkt
met een houten poort en een raster
begroeid met groene klimplanten.

Bijzonderheden
• beukmaat van 4,8 m tot 6.5 m breed
• 123 m² t/m 139 m² woonoppervlakte
• 4 slaapkamers
• luxe badkamer voorzien van badmeubel
• door het platte dak geen ruimte verlies op
de 2e verdieping
• Delftse stoep met uitzicht op de singel
Suggesties
• uitbouw woonkamer
• ligbad in de badkamer
• PV panelen op het dak voor lagere
energielasten
Kenmerken
• oppervlakte: ca. 123 m² t/m 139 m²
• uitzicht op de singel
• eigen parkeerplaats op het binnenterrein
Bouwnummers 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37,
39, 40, 43, 45, 47, 49 en 51 als afgebeeld
Bouwnummers 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34,
36, 38, 41, 42, 44, 46, 48, 50 en 52
gespiegelde versie
Op de volgende pagina staat een inspiratieplattegrond van de
hoekwoning met bouwnummer 53 afgebeeld.

INSPIRATIEPLATTEGROND

installatieruimte

BEGANE GROND

EERSTE VERDIEPING

TWEEDE VERDIEPING
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‘SINGEL ZICHT’

aan de Singel

WONEN! SPELEN EN ONTMOETEN IN ZOETERMEER
Voor nog meer singelzicht

Aan het eind van de rij sluiten we af met een
speciale hoekwoning. Bouwnummer 53 beschikt
over een zeer brede voorgevel voor nog meer
singelzicht van maar liefst 6,5 meter en loopt
schuin af naar de achterzijde. In de zijgevel is

18

een glazen pui opgenomen die extra veel
daglicht oplevert en een mooie plek voor
bijvoorbeeld het plaatsen van een eettafel.
Op de verdiepingen beschikt deze woning in de
slaapkamers over een extra raam in de zijgevel.
De voorste slaapkamer heeft een hoekraam

wat deze woning extra bijzonder maakt. Ook
deze woning beschikt over een tuinafscheiding aan
de zijkant en achterzijde, die vanuit de bouw
wordt gerealiseerd. Deze is fraai afgewerkt met
een houten poort naar het binnengebied en een
raster begroeid met groene klimplanten.

INSPIRATIEPLATTEGROND
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BEGANE GROND

EERSTE VERDIEPING

TWEEDE VERDIEPING
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‘SINGEL PRACHT’

20

aan de Du Meelaan

ROYALE WONINGEN MET EEN KAPVERDIEPING,
EN TUIN OP HET ZONNIGE ZUIDEN!
De royale woningen aan de Du Meelaan, ‘type Singel Pracht’ beschikken over
twee lagen en een kapverdieping. Ook deze woningen zijn voorzien van
metselwerk in warmkleurige bakstenen, zeer gevarieerd en met reliëf, dat geeft
een zachte en bijzondere uitstraling. De unieke en speelse Delftse stoep geven de
gevels van de gehele rij woningen een levendig karakter. De geïntegreerde dakgoot
en de dakpannen in dezelfde kleuren als het metselwerk geven de woningen een
compacte en stadse ‘look’.

De tuinen van de ‘Singel Pracht’ woningen liggen
op het zuiden en grenzen aan het toegankelijke en
groene binnenterrein waar ook de eigen
parkeerplaatsen zich bevinden. Alle woningen
beschikken over een tuinafscheiding aan de
achterzijde, die door de architect is ontworpen en
vanuit de bouw wordt gerealiseerd. Deze is fraai
afgewerkt met een houten poort en een raster
begroeid met groene klimplanten.

Wonen in De Singelbuurt - Zoetermeer
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‘SINGEL PRACHT’

19 18 17 16 15 14 13 12 11 10
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1

aan de Du Meelaan

N

Bijzonderheden
• beukmaat van 5,4 m breed
• 114 m² woonoppervlakte
• 3 slaapkamers
• luxe badkamer voorzien van badmeubel
• op de 2e verdieping een royale hobbyruimte
• tuin gelegen op het zuiden
Suggesties
• uitbouw woonkamer
• ligbad in de badkamer
• PV panelen op het dak voor lagere energielasten

Wonen aan de Du Meelaan

De ‘Singel Pracht’-woningen zijn verdeeld over
2 blokken en 19 bouwnummers. De 19 ‘Singel
Pracht’-woningen met de bouwnummers
1 t/m 19 liggen centraal aan de Du Meelaan.
De woningen hebben een royale beukmaat van
5,4 m en een totale oppervlakte van 114 m².
Op de begane grond beschikt deze woning
over een grote glazen pui aan de tuinzijde wat
zorgt voor mooi lichtinval. Op de eerste
verdieping heeft deze woning drie slaapk amers
en een badkamer voorzien van luxe sanitair
gelegen aan de voorzijde van de woning.
Op de zolderverdieping is een mooie ruimte
die perfect als hobbyruimte gebruikt kan
worden. Tevens is hier de technische ruimte
waar de voorzieningen voor wasmachine en
droger te vinden zijn.
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Kenmerken
• oppervlakte: ca. 114 m²
• tuin op het zuiden
• eigen parkeerplaats op het binnenterrein

ROYAAL
WONEN
AAN DE
DU MEELAAN

Bouwnummers 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16,
18 als afgebeeld
Bouwnummers 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15
en 17 gespiegelde versie

Op de volgende pagina staat een instpiratieplattegrond
van de hoekwoning met bouwnummer 19 afgebeeld

INSPIRATIEPLATTEGROND

installatieruimte

BEGANE GROND

EERSTE VERDIEPING

TWEEDE VERDIEPING
Wonen in De Singelbuurt - Zoetermeer
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‘SINGEL PRACHT’

aan de Du Meelaan

EEN PAREL IN DE SINGELBUURT
Extra ‘Singel Pracht’ en ruimte

De hoekwoningen 1, 9 en 10 zijn gelijk aan de
tussenwoningen maar beschikken over een extra
groenstrook aan de zijkant van het huis, waar
door deze kavels over meer vierkante meters
beschikken en ook de achtertuin veel breder is.
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Voor wie op zoek is naar wat meer ruimte in
en om het huis is bouwnummer 19 een
pareltje! De centraal gelegen hoekwoning
heeft een andere indeling op de begane grond.
Deze woning beschikt namelijk over een
zijentree waardoor een royale hal ontstaat.

Deze woning heeft bovendien een extra raam
in de zijgevel op de begane grond en op de
verdieping. Hierdoor is de woning geweldig
licht en ruim. Een sfeervol ruim huis met een
zeer brede achtertuin op het zuiden, wie wil
dat nou niet?

INSPIRATIEPLATTEGROND
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installatieruimte

BEGANE GROND

EERSTE VERDIEPING

TWEEDE VERDIEPING
Wonen in De Singelbuurt - Zoetermeer
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‘SINGLE WOOD’
KIEZEN VOOR HOUT
EEN NATUURLIJKE
KEUZE
De drie ‘Single Wood’ woningen bestaan uit een traditionele
betonnen begane grondvloer met een draagconstructie en
gevel van hout. Hiermee combineren we alle comfort van een
nieuwbouwwoning met het aangename van hout. De
woningen worden opgebouwd met constructief massief hout
ofwel CLT, crossed laminated timber voor de dragende
wanden en de massieve houten verdiepingsvloeren. De vooren achtergevel en het dak worden uitgevoerd in super goed
geïsoleerd houtskelet, HSB. Verder zijn de kozijnen, de
gevelbekleding en de trap van hout.
Het installatieconcept van ‘Single Wood’ woningen bestaat
uit een bodemwarmtepomp en is hiermee volledig gasloos.
De vloerverwarming op de begane grond en de laag
temperatuur radiatoren op de verdiepingen kunnen deze
super goed geïsoleerde woning met gemak verwarmen.
De warmte van het douchewater wordt teruggewonnen
om nog efficiënter te verwarmen.
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BIJ HET BOUWEN MET HOUT
SLAAN WE HEEL VEEL CO2 OP
EN COMPENSEREN WE ZO DE
UITSTOOT TIJDENS DE BOUW

HOUT IS UITSTEKEND ISOLEREND
EN GELUIDDEMPEND
CO2 -OPSLAG

Deze houten woning levert op drie fronten
een bijdrage CO2 -reductie.
1. CO2 -opslag i.p.v. reductie: de woning is van
hout, een materiaal dat CO2 opslaat.
2. Dit hout komt uit duurzaam beheerd bos,
waar nieuwe bomen worden aangeplant
die opnieuw CO2 opnemen.
3. Met deze woning wordt voorkomen dat
CO2 producerend beton wordt toegepast.

Bouwen met hout

Omdat de houten panelen in de fabriek worden
voorbereid en afgewerkt zijn ze van hoge
kwaliteit en maatvast. Dat is ook zichtbaar in
de woning. Hout is van nature vochtregulerend
en beschikt over uitstekende isolerende en
akoestische eigenschappen en is brandveilig.
De luchtvochtigheid blijft bij een houten woning
op een constant niveau. Dat heeft een positieve
invloed op het binnenklimaat van de woning en
op het energieverbruik.
Wonen in De Singelbuurt - Zoetermeer
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‘SINGLE WOOD’

28

aan de Florens van Brederodestraat

KLIMAATVRIENDELIJK WONEN MET EEN GEHEEL
EIGEN UITSTRALING
Op de kopse kant van de Singelbuurt worden drie ‘Single Wood’ houten woningen
gerealiseerd. Naast dat de constructieve delen van hout worden gemaakt, wordt dit
materiaal ook doorgetrokken naar de gevel. De gevelplanken zijn behandeld met een
speciale okergele kleur wat erg onderhoudsvriendelijk is.
Deze verduurzaamde gevelplanken komen bij de bergingen aan de zijde van het
binnengebied terug, waardoor het hele gebied als één aanvoelt. De grote deuren aan
de achterkant fungeren als luiken om privacy te geven en de hitte buiten te houden.

De plint van de woningen is gemaakt van metselwerk
waardoor het hout beter beschermd is tegen beschadiging en
opspattend water. De gemetselde plint zorgt er ook voor dat
de woningen mooi aansluiten bij de omliggende metselwerk
gevels. Het dak is voorzien van royale dakpannen die ook
weer de aansluiting hebben op de woningen in de omgeving.
Deze woning heeft, naast een eigen unieke uitstraling, ook een
super duurzaam en klimaatvriendelijk karakter met de
modernste installaties, hoge isolatiewaarden en tripple glas en
geeft een fijn en goed gevoel om in te wonen.

Wonen in De Singelbuurt - Zoetermeer
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‘SINGLE WOOD’

aan de Florens van Brederodestraat

Fijn wonen in hout
N
20
21
22

De indeling is bijzonder omdat de achterdeur
ook de voordeur voor het dagelijks gebruik is.
Hierdoor is de woning gericht op de ruime tuin
aan de achterkant. Ook is het hierdoor mogelijk
om de indeling van de woonkamer en de keuken
helemaal zelf te bepalen. De massief houten
plafonds zijn van een zo hoogwaardige kwaliteit
dat deze in het zicht gelaten worden. Dit geeft
een extra warme uitstraling aan het interieur.
Op de eerste verdieping zijn drie slaapkamers
gerealiseerd met aan de voorzijde van de woning
over de volle breedte de master bedroom. Op de
2e verdieping bevindt zich een heerlijke ruimte die
perfect als hobby ruimte ingericht kan worden,
of in de toekomst als 4e slaapkamer kan fungeren.
Ook bevindt zich hier de technische ruimte en de
voorziening van wasmachine en droger.
De hoekwoningen beschikken op de verdieping
over extra ramen in de zijgevel.
Ook deze woning beschikt over een
tuinafscheiding aan de zijkant en achterzijde, die
vanuit de bouw wordt gerealiseerd. Deze is fraai
afgewerkt met een houten poort naar het
binnengebied en een raster begroeid met groene
klimplanten.
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Bijzonderheden
• zowel achter als aan de voorzijde een entree
• flexibele indeling
• master bedroom aan de voorzijde
• 114 m² woonoppervlakte
• 3 slaapkamers
• luxe badkamer voorzien van badmeubel
• op de 2e verdieping een royale hobbyruimte
Suggesties
• bewoner heeft keuze uit drie locaties voor de keuken
• ligbad in de badkamer
• pv-panelen op het dak voor lagere energielasten
Kenmerken
• CLT bouw duurzaam en CO2-neutraal
• oppervlakte: ca. 114 m²
• eigen parkeerplaats op het binnenterrein
Bouwnummer 21 als afgebeeld
Bouwnummers 20 en 22 zijn de hoekwoningen

INSPIRATIEPLATTEGROND

installatieruimte

BEGANE GROND

EERSTE VERDIEPING

TWEEDE VERDIEPING
Wonen in De Singelbuurt - Zoetermeer
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SANITAIR
HET WELLNESSGEVOEL
GEWOON THUIS!
De badkamer moet voldoen aan eisen
betreft functionaliteit, sfeer en naar smaak
zijn ingericht. We brengen veel en graag
tijd door in de badkamer. Van dagelijkse
hygiëne, lichaamsverzorging en styling tot
een uitgelezen wellness-programma. De
woningen in ‘De Singelbuurt’ worden
voorzien van hoogwaardig en stijlvol
sanitair zoals een mooi badkamermeubel
en een stijlvol zwevend toilet zonder
zichtbare bevestigingspunten. Ook het
tegelwerk wordt kwalitatief hoogstaand.
Zo wordt de badkamervloer voorzien van
vierkante (30x30cm) tegels. De wanden
worden tot het plafond betegeld met
langwerpige tegels (45x22.5cm) voor
extra ruimtelijk effect. Natuurlijk kun je als
koper kiezen uit diverse kleuren. Dat
wordt heerlijk ontspannen en genieten!
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KEUKEN
UIT ETEN IN JE
EIGEN SFEERVOLLE
KEUKEN
Iedere kok is anders en iedere keuken dus
ook. Het ontwerp van jouw keuken bepaal je
helemaal zelf. Sfeervol met bijvoorbeeld een
kookeiland een gezellige bar of een
koffiemachine naar wens.
De woningen worden geleverd zonder
keuken. Hoe de keuken wordt samengesteld
bepaal je zelf en natuurlijk kunnen wij je
daarbij adviseren. De keuken wordt gasloos.
Daarvoor zijn tegenwoordig tal van
mogelijkheden dus aan comfort en gemak
hoeft het niet te ontbreken. De keuken is na
oplevering te plaatsen. Uiteraard is het
mogelijk om aansluitpunten in overleg te
verplaatsen of uit te breiden. Onze
kopersadviseur is beschikbaar om dit te
bespreken.
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AFWERKSTAAT

Singel Zicht

Singel Pracht

Single Wood

Begane grond

met bovenlicht

met bovenlicht

met bovenlicht

Eerste verdieping

met bovenlicht

met bovenlicht

zonder bovenlicht

Tweede verdieping

met bovenlicht

zonder

zonder bovenlicht

basis opdekdeur

basis opdekdeur

basis opdekdeur

Vloertegel douchehoek

15x15 cmw

15x15 cm

15x15 cm

Vloertegels

30x30 cm

30x30 cm

30x30 cm

Wandtegels

22,5x45 cm

22,5x45 cm

22,5x45 cm

sanitairpakket

sanitairpakket

sanitairpakket

exclusief

exclusief

exclusief

Plafond (behoudens schuine kappen)

spuitwerk

spuitwerk

houten CLT

Wand

behangklaar

behangklaar

behangklaar

Begane grond

vloerverwarming

vloerverwarming

vloerverwarming

Eerste verdieping

vloerverwarming

vloerverwarming

laag temperatuur radiatoren

Badkamer

vloerverwarming + handdoekradiator

vloerverwarming + handdoekradiator

laag temperatuur radiatoren+
handdoekradiator

Tweede verdieping

vloerverwarming

vloerverwarming

laag temperatuur radiatoren

Binnendeurkozijnen (metaal)

Binnendeur
Gehele woning
Tegelwerk

Badkamer tot plafond (toilet tot een hoogte van 1.5m)
Sanitair
Specificatie op de website
Keuken
Keuken
Afwerking wanden en plafonds

Verwarming (individuele bodemwarmtepomp)
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WONINGBORG NV
De woningen worden verkocht en
gebouwd met de Woningborg Garantieen waarborgregeling. Woningborg
hanteert strenge selectiecriteria voordat
een bouwondernemer ingeschreven kan
worden. Heembouw Wonen B.V. is
aangesloten bij Woningborg NV.
Als u een woning met Woningborg garantie
koopt, betekent dat o.a. het volgende:
• Heembouw garandeert dat de woning
voldoet aan de door Woningborg gestelde
kwaliteitsnormen.
• De tekst van de gehanteerde aannemingsovereenkomst is conform het model dat door
Woningborg is vastgesteld. Dit biedt zekerheid, dat de afspraken tussen u als koper en
Heembouw duidelijk zijn vastgelegd.
• Als er tijdens de bouw iets mis mocht gaan
met Heembouw, biedt Woningborg u als
koper de zekerheid, dat de woning zal worden
afgebouwd.
• Wanneer er verschil van inzicht is over de
kwaliteit van de woning, kan de koper
Woningborg vragen een uitspraak te doen die
bindend is voor de koper en Heembouw.

In het geval dat Heembouw gedurende de bouw
onverhoopt failliet gaat, dan zorgt Woningborg
voor de afbouw van de woning. Is het afbouwen
om wat voor reden dan ook onmogelijk, dan
verstrekt Woningborg de koper schadeloosstelling. Een en ander conform de in de Garantieen waarborgregeling vastgestelde regels.
Heembouw garandeert de kwaliteit van de
woning. Woningborg waarborgt deze garantie.
Voor een aantal onderdelen geldt een beperkte
garantietermijn. Hoelang en op welk onderdeel
van de woning garantie zit, kunt u nalezen in de
brochure “Woningborg Garantie- en waarborg
regeling” die op de woning van toepassing is.

Wonen in De Singelbuurt - Zoetermeer
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WONEN, SPELEN EN ONTMOETEN IN ZOETERMEER

Disclaimer
De in deze brochure getoonde impressies,
plattegronden en gevels zijn bedoeld om globaal
inzicht te geven in het plan en de verschillende
woningtypen. Aan de teksten, artist impressions
en plattegronden in deze brochure kunnen geen
rechten worden ontleend. Deze brochure maakt
geen deel uit van de contractstukken. De
plattegronden alsmede de afmetingen van alle in
deze brochure opgenomen woningen zijn
indicatief. Hieraan kunnen geen rechten worden
ontleend. Getoond meubilair, sanitair en keuken
worden niet meegeleverd en dient als indicatie
voor mogelijke opstelplekken. Het binnengebied
wordt aangelegd door de gemeente Zoetermeer
en kan in werkelijkheid afwijken van de getoonde
impressies. Alhoewel deze brochure met grote
zorg is samengesteld, zijn wijzigingen en
drukfouten voorbehouden.

woneninsingelbuurt.nl

079 32 38 838

