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15 LUXE & DUURZAME APPARTEMENTEN

R E S I D E N C E  M A G A Z I N E

WONEN IN BERGEN
Lees over de vele leuke plekjes die Bergen te bieden heeft

Aard-
warmte en 

Koeling!

DOMOTICA
Ontdek wat huisautomatisering voor u kan betekenen

DUURZAAM, ZORGELOOS EN LUXE WONEN

VERWARMING EN KOELING VIA DE AARDE
Geen traditionele CV-ketel maar de allernieuwste aardwarmtepompen
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V O O R W O O R D
Wie had ooit kunnen bedenken dat op de plek van het voormalige politiebureau vijftien exclusieve en 
luxe appartementen gerealiseerd zouden worden? 

Inmiddels kijken we vol trots naar het huidige ontwerp. In samenspraak met diverse organisaties, waar-
onder de gemeente Bergen, is het ons gelukt om binnen drie jaar tijd tot dit ontwerp te komen. 

Voor u ligt een magazine waarin wij u de “Bergensche Hoeck” presenteren. Fraaie en zeer energiezuin-
ige appartementen die u geheel naar eigen smaak kunt inrichten. Waarin u straks kunt wonen zonder 
zorgen mede dankzij een samenwerking met een zorgorganisatie. Op de fiets naar het bos, het strand of  
gewoon heerlijk lopend naar het centrum van Bergen. Het kan straks allemaal!

De appartementen worden gasloos uitgevoerd en er worden de allernieuwste generatie aardwarmte-
pompen toegepast. De aarde verwarmd en koelt dus uw woning. Hoe fantastisch is dat! In combinatie 
met een onderhoudsarm gebouw betekent dat dus lage maandlasten.

Natuurlijk moet u nog even wachten voordat u de sleutel van uw nieuwe appartement ontvangt. Maar 
dan woont u wel in een fantastisch appartement op een van de mooiste locaties in Noord-Holland.

Wij wensen u alvast veel leesplezier en succes met het bepalen van uw woonkeuze!

Dhr. J. Wals     

VOORZIJDE VANAF DE JOOST IVANGHLAAN
VOORZIJDE VANAF DE JOOST IVANGHLAAN

Dhr. G.J. Terluin
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HET PLAN

Appartementen tot 245 m² woonoppervlakte

Parkeerkelder v.v. 29 parkeerplaatsen en parkeerboxen

Buitenruimtes tot 143 m²

Verwarming en koeling via de aarde

Aluminium kozijnen met triple glas

Lage energiekosten

Onderhoudsarm gebouw

Zorg op maat mogelijk

Bovenstaande impressie is vanaf  de Joost Ivanghlaan. De balkons en tuinen liggen hier op 
het westen (middag- en avondzon). De tuinen aan de rechterzijde liggen recht op het zuiden. 
De grote kozijnpartijen zorgen voor een flinke hoeveelheid licht en worden uitgevoerd in 
aluminium met triple beglazing.
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WAAROM DE BERGENSCHE HOECK?

De Bergensche Hoeck wordt volgens de laatste maatstaven en 
technieken gebouwd, waardoor de isolatie beter is en uw stook-
kosten lager zullen zijn dan u nu gewend bent. Nieuwbouw wordt 
ervaren als comfortabel wonen door de manier van verwarmen, 
isolatie, de ventilatie en koeling. En ook vanuit financieel oogpunt 
is een nieuw appartement aantrekkelijk.

Nieuwste generatie aardwarmtepompen

Duurzame manier van verwarming en  

koeling

Nagenoeg onderhoudsvrij

Lage energielasten

De aarde als warmtebron!

Onderhoudsarme materialen

Duurzame energie uit de aarde

Nieuwbouw is comfortabel wonen

Lage onderhoudskosten betekent lage 

bijdrage aan VVE (vereniging van ei-

genaren)

Onderhoudsvrij, lage maandlasten!

De isolatienormen voor nieuwbouw zijn 
vele malen hoger dan een gemiddelde 
woning van 10  jaar oud.

      Lage stookkosten

      Beter voor het milieu

      Minder geluidsoverlast

Isolatie!

Dat is handig! Met uw mobiel kunt u 
straks de thermostaat van afstand be-
dienen. Opent u de garagedeur en kunt 
u zelfs alvast uw sauna van een afstand 
aanzetten. Zie blz 46.

Domotica

Heeft u zorg nodig aan huis? Voor nu en 
in de toekomst is dit geregeld door een 
samenwerking met Magentazorg. 
Zie blz 44.

Zorg op maat

Parkeerkelder voorzien van 29 

parkeerplaatsen

Parkeerboxen waar 4 auto’s in kunnen staan.

Mogelijkheid voor een oplaadpunt voor 

auto

Eigen berging met oplaadpunt voor fietsen

Parkeergarage, fietsen en bergingen

Een aantal appartementen hebben vanuit 
de lift rechtstreeks toegang tot de woning. 
Dat is bijzonder en kom je niet veel tegen.

Lift

Plafond tot 3.30 meter hoogte

Aluminium kozijnen van 3.00 meter 

hoogte

Veel lichtinval

Alle kozijnen zijn uitgevoerd met  

TRIPLE beglazing

Plafondhoogte

Bijna alle appartementen hebben van-
uit 2 of  3 kanten lichtinval in de woning. 
Ook de grote kozijnen zorgen voor veel
lichtinval.

Lichtinval

Elk appartement is voorzien van 1 of  2 
badkamers. In de basis worden deze bad-
kamers voorzien van luxe wand- en vloer-
tegels en fraai sanitair.  U kunt de bad-
kamer natuurlijk ook geheel naar eigen 
smaak inrichten.

Tegelwerk, sanitair en sauna
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Volop genieten
van een breed
aanbod horeca!

Bergen wordt pas echt gesticht in het jaar 1900. 
Veel kunstenaars ontdekten toen het dorp. Ook 
kwamen er steeds meer toeristen. Hotels werden 
geopend en iedereen zag de schoonheid van Ber-
gen. Dat is anno 2019 niet veel anders. Menig 
Noord-Hollander weet dan ook dat Bergen een 
van de meest bijzondere dorpen aan de kust is. 
Het bos, de zee, het strand en de duinen zijn 
aantrekkelijk. Ook wordt er ontzettend veel geor-
ganiseerd. Het welbekende Jazz & Sail, maar ook 
het Woodlands Festival zijn daarvan mooie voor-
beelden.  

L O C A T I E
Een echte Bergenaar zal daarom ook niet zo 
snel uit Bergen weg willen. En wat dacht u van 
winkels, boetiekjes, supermarkten, de weke-
lijkse kunstmarkt én een veelvoud van heer-
lijke restaurants en leuke koffiegelegenheden. 
Bergen heeft het en u raakt niet zo snel uit-
gekeken. Indien u het pittoreske Bergen toch 
eens wilt ontvluchten, dan bent u binnen tien 
autominuten in het centrum van Alkmaar.

D U U R Z A M E  B O U W
Natuurlijk kan het ook koud zijn in Bergen. Dan wilt u graag een warme en behaaglijke woning die 
goed geïsoleerd is. Naast het feit dat de appartementen gasloos worden gebouwd, zorgen wij ook voor 
een uiterst efficiënt gebruik van energie via de allernieuwste aardwarmtepompen. In combinatie met 
een uitstekende isolatie waaronder triple beglazing, moderne installaties en duurzame bouwmaterialen 
bent u goed voorbereid op de toekomst. U draagt daarmee bij aan het milieu en het is natuurlijk ook 
nog eens goed voor uw portemonnee.  

L U X E  A F W E R K I N G
De appartementen en het gebouw worden boven-
gemiddeld luxe opge leverd. Om een paar voorbeelden 
te noemen is elk appartement aangesloten op een 
aardwarmtepomp die kan verwamren en koelen. De 
kamerthermostaat, de videofooninstallatie en de over-
headdeur van de parkeergarage zijn aangesloten op 
domotica zodat u dit kunt bedienen met uw smart-
phone. Er worden aluminium kozijnen toegepast met 
triple beglazing en op het dak worden zonnepanelen 
(PV-panelen) geplaatst zodat die extra energie opwek-
ken. In de appartementen worden standaard houten 
binnendeurkozijnen toegepast met stompe binnen-
deuren.  

De woningen op de begane grond hebben allen een 
tuin tot hun beschikking en een aantal  appartementen 
hebben zelfs een extra studio in de kelder. De penthous-
es op de 2e verdieping hebben een plafondhoogte van 
3.30 meter waar u de inrichting heel mooi op kunt af-
stemmen. Elke buitenruimte is zeer privacyvol en heeft 
uitzicht over groene buffers.

Alle badkamers zijn  in  de basis erg fraai vormgegeven 
en zijn rechtstreeks bereikbaar vanuit de slaapkamers. 
Om u te helpen bij de inrichting hebben wij alvast ad-
vies gevraagd aan interieurarchitect Manon de Ruijter. 
Zij heeft elk appartement 2D ingericht zodat u een goed 
beeld krijgt van hoe u straks kunt wonen. Ook zijn wij 
een samenwerking aangegaan met Sander Zwart Inte-
rieur uit Akersloot. Zij maken exclusieve handgemaakte 
meubels en keukens en hebben een eigen op maat ge-
maakte meubelcollectie.

Zorgeloos wonen is meer dan zonder zorgen 
wonen. Het gaat erom dat het eenvoudig moet 
kunnen als u zorg aan huis nodig heeft. Dit kan 
gaan van een maaltijd aan huis tot een specialis-
tisch iemand die bij u thuiskomt voor zorg. Met 
stichting Actiezorg van Magenta zijn wij een 
samenwerking aangegaan waar u gebruik van 
kunt maken.

Z O R G E L O O S  W O N E N
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Bovenstaande impressie is een zogenaamde “vogelvlucht” vanaf  de Joost Ivanghlaan. Het is 
goed zichtbaar dat het hele gebouw aan een groene buffer is gelegen en dat veel buitenruimten 
een vrij uitzicht hebben.
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Achter ieder gebouw zit een architect die het 
heeft ontworpen. Dat is niet altijd even gemak-
kelijk, want een architect krijgt te maken met 
allerlei eisen vanuit onder andere: de gemeen-
te, wet- en regelgeving, de woon- en/of  wer-
komgeving en natuurlijk een opdrachtgever. We 
vroegen het Liesbeth van Apeldoorn van TPAH-
Ga Architecten uit Hoorn, ontwerpster van de 
Bergensche Hoeck.

‘TPAHGa is een ervaren architectenbureau uit Hoorn 
dat inmiddels veertig jaar bestaat. Wij zijn gespeciali-
seerd in nieuwbouw, transformatie, zorgvastgoed en 
met name ook restauratie van monumenten.’ Liesbeth 
van Apeldoorn is mede-eigenaresse van het architecten-
bureau waar zij na haar architectuurstudie, alweer twin-
tig jaar geleden, mocht starten als architect. Liesbeth is 
de initiatiefnemer geweest van wat heeft geleid tot het 
huidige ontwerp van de Bergensche Hoeck. 

DE ARCHITECT 
AAN HET WOORD

Met een team van architecten en designers bin-
nen ons architectenbureau, hebben wij een studie 
gemaakt van de omgeving en hebben wij goed 
gekeken naar het huidige pand. Daarnaast moest 
het ontwerp vriendelijk overkomen, waardoor wij 
bewust hebben gekozen voor een gevelbaksteen 
met diverse kleurschakeringen. Tijdens een om-
gevingsstudie laten wij ons inspireren door de 
bestaande gebouwen in relatie tot de omgeving 
en wat de meest recente ontwikkelingen zijn in 
architectuur. Alle details die te zien zijn in het on-
twerp, halen wij uit onze lang opgebouwde ervar-
ing. Wij renoveren regelmatig historische panden 
waarbij wij veel inspiratie opdoen en deze toepas-
sen op nieuwe ontwerpen zoals de Bergensche 
Hoeck.’ 

j o o s t  i va n g h l a a n

z u i d z i j d e

ARCHITECT BIJ  TPAHGA

Bij ieder pand komen flinke uitdagingen kijken en de Bergensche Hoeck was daar 
zeker geen uitzondering op. De wens vanuit de opdrachtgever was om royale 
buitenruimtes in het ontwerp mee te nemen, maar ook grote woonkamers en 
goede slaapkamers die aansluiten op een badkamer. Kortom: een ideale indeling 
dus. Maar je moet als architect ook altijd rekening houden met de uitstraling van 
het pand en of  dit constructief  wel mogelijk is. Ook hier is dat weer goed gelukt!

De Bergensche Hoeck wordt in meerdere opzichten een uniek pand. Dankzij zeer 
goede isolatie worden alle appartementen energiezuinig en natuurlijk gasloos uit-
gevoerd. Daarnaast wordt de Bergensche Hoeck een rolstoelvriendelijk gebouw 
met riante buitenruimtes, triple beglazing, elektrische installaties en warmtepomp-
en die voldoen aan de laatste normen, vloerverwarming, een lift, aparte bergingen 
voor de bewoners en een zeer riante parkeergarage in de kelder. ‘Veel is uniek aan 
het pand en om er twee toe te lichten: ieder appartement heeft een eigen indeling 
en dat kom je niet vaak tegen bij moderne nieuwbouw. Dat maakt dit ontwerp 
zeker bijzonder. Het tweede unieke is dat de buitenruimtes een grote factor hebben 
gespeeld bij de totstandkoming. Iedereen heeft voldoende mogelijkheden om bij 
de eigen woning “buiten” te zijn. Dit was voor onze opdrachtgever ook ontzettend 
belangrijk.’

De buitenkant is inmiddels ontworpen en klaar voor de 
bouw. Het interieur is vervolgens de taak van de bewon-
ers. Maar daarvoor heeft Liesbeth nog wel een tip. ‘Laat 
je bij de inrichting goed bijstaan door een binnenhuisar-
chitect. Een open keuken moet bijvoorbeeld aansluiten op 
het woongedeelte en dan komt een lichtplan al snel om de 
hoek kijken. Om maar iets te noemen. Denk hier dus goed 
over na, want dit zijn investeringen die meestal meer dan 
tien jaar mee moeten gaan.’

Liesbeth 
van-Apeldoorn
 

z u i d z i j d e

j o o s t  i va n g h l a a n



- 16 - - 17 -

DUURZAAMHEID &
ENERGIEVERBRUIK

Duurzaam wonen begint met een efficient energiever-
bruik. Bij de Bergensche Hoeck  is gekozen voor een ui-
terst efficient verwarming- en koelingsysteem dat 
ervoor zorgt dat uw woning tot 5 keer efficienter wordt 
verwarmd dan een traditioneel verwarmingssysteem.  
In combinatie met een uitstekend isolatiepakket, waar-
onder triple beglazing in de kozijnen, heeft u een zeer 
energiezuinige woning met minimale energielasten.

De technologie die hiervoor gebruikt wordt zijn de al-
lernieuwste generatie bodemwarmtepompen.

V e r w a r m e n ,  k o e l e n  e n  w a r m  ta p w at e r .

De warmtepomp maakt gebruik van een duurzame energie-
bron, namelijk de aarde. Er worden zogenaamde lussen in de 
aarde aangebracht tot maximaal 150 meter diep. Deze lus-
sen onttrekken energie aan de aarde en verhoogt deze tot een 
temperatuur die geschikt is voor verwarming. Hierbij wordt 
de energie van een lagere naar een hogere temperatuur “ge-
pompt”. Vervolgens wordt deze energie via koudemiddel-
leidingen naar de hydrobox (binnendeel) geleid. Daar wordt 
de gewonnen energie (warmte) overgebracht naar het afgift-
esysteem in uw woning, in dit geval de vloerverwarming. Om-
dat de lussen op een constante temperatuur liggen van 11 tot 
13 graden kan in de zomer deze temperatuur ideaal gebruikt 
worden als koeling. Dus ook bij een hete zomer is de woning 
altijd koel.  

H O E  W E R K T  H E T ?

De warmtepompen verbruiken elektriciteit om de 
energie uit de aarde te halen. De warmtepomp is al 
vele malen zuiniger dan een traditionele CV instal-
latie maar dit wordt nog efficienter door het gebruik 
van zonnepanelen. Op het dak van de Bergensche 
Hoeck zullen PV panelen worden aangebracht zo-
dat er ook voldoende elektriciteit wordt opgewekt. 
Wat wilt u nog meer!

Z O N N E P A N E L E N

Gedeelte van de living van bouwnummer 14 met een plafondhoogte van 

3.30 meter  en kozijnen van 3.00 meter hoog

Het balkon is 65m² groot en ligt geheel om de woonkamer

Balkonligging is op het zuiden en westen

U koopt een toekomstbestendige woning waarbij u rekening houdt met het 

milieu. Verwarmen in de winter en koelen in de zomer.

Lage energielasten en een optimaal comfort in de woning. De warmtepomp is 

maar liefst 5 x zuiniger dan een traditionele CV ketel.

De allernieuwste aardwarmtepompen met een systeem dat nauwelijks 

onderhoud vergt. 

Slimme en gebruiksvriendelijke bediening via uw telefoon of tablet. U kunt dus 

van afstand uw temperatuur regelen en bedienen.
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Nog even lekker nagenieten van een heerlijke nazomerse dag met een glas rode wijn. Met 
de herfst in aantocht zal Bergen weer getransformeerd worden tot een prachtig kleurenpal-
let. En na een boswandeling kunt u genieten in een van de heerlijke restaurants die Bergen 
rijk is. Wat dacht u van de Bourbon Room, ’t Parkje,  Julie’s, Onder de Linde, Cunst, de 
Oude Prins, Wonder’s of  een biefstuk bij Loetje om maar een paar restaurants te noemen 
die Bergen rijk is.

Heerlijk dineren in Bergen
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BERGEN

Wie Bergen in komt rijden, merkt direct 
op dat dit een bijzonder dorp is. Het ge-
filterde licht dat door de bomen valt, de 
lommerrijke lanen en de unieke ligging 
tussen bos, duinen en de zee. De inspi-
ratie borrelt als vanzelf  op en vandaar dat 
kunstenaars hier dan ook graag wonen.

Op slechts enkele minuten afstand kunt u geni-
eten van de prachtige duinen of  van een heerlijke 
bos- of  strandwandeling. Maar vergeet ook het 
pittoreske centrum niet! De gezellige terrassen 
en de restaurants zorgen voor de gezelligheid en 
sfeer die kenmerkend is voor dit artistieke dorp.

Of  wat dacht u van een bezoek aan het prachtige 
museum Kranenburgh. Bergen heeft het en de 
Bergensche Hoeck ook!

Vanaf  de Bergensche  Hoeck staat u binnen en-
kele minuten in het centrum van Bergen. Maar 
ook Alkmaar is bijvoorbeeld op fietsafstand in 
vijftien minuten bereikbaar. En of  u nu met het 
openbaar vervoer reist of  met de auto; Amster-
dam, de Zaanstreek en Haarlem zijn binnen 35 
minuten bereikbaar. 

De sportvoorzieningen in Bergen zijn meer dan uitstekend. U kunt naast hockey, voetbal, handbal, 
paardensport, golf  of  watersport ook nog de lange latten onderbinden bij Skiclub Il Primo. Daarnaast 
heeft Bergen een druk verenigingsleven als het gaat om bridgen, kaartspellen en biljarten. Noem het op 
en het kan in Bergen!

‘ D E  p a r e l  v a n  N o o r d - H o l l a n d ’
 

WINKELGENOT
Aan winkels ook zeker geen gebrek. Alkmaar is 
natuurlijk erg dichtbij. Maar onderschat de leuke, 
unieke boetiekjes die Bergen rijk is niet. Daarbij 
kunt u voor uw dagelijkse boodschappen kiezen 
uit diverse supermarkten: Deen, Aldi of  Albert 
Heijn.

ESPRIT | VAN VUUREN | SHOEBY | 

SISSY-BOY | DUETZ | DIDI | VANILIA | 

TALLY - HO | DE SPIEGEL | SHOE BOX | 

FELUCHE

Binnen enkele minuten 
staat u midden in het 
centrum van Bergen
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Bos en strand op fietsafstand 
LEKKER UITWAAIEN OP HET STRAND IN BERGEN AAN ZEE. VOOR VELEN KLINKT HET ALS EEN VAKANTIE, 

MAAR VOOR DE INWONERS VAN BERGEN IS DIT DAGELIJKSE KOST! OP SLECHTS ENKELE MINUTEN FIET-

SAFSTAND BEREIKT U HET STRAND EN KUNT U UREN WANDELEN LANGS DE KUST. VERGEET OOK NIET DE 

SCHOORLSE DUINEN: EEN NATUURRESERVAAT DAT GRENST AAN BERGEN. EEN SCHITTEREND WANDEL- 

EN FIETSGEBIED MET DE HOOGSTE (54 METER) EN DE BREEDSTE (5 KM) DUINEN VAN NEDERLAND.

OP EEN ZOMERSE AVOND NA HET ETEN NOG EVEN VIA HET BOS DE DUINEN IN MET UW (KLEIN)KIN-

DEREN. HET KAN ALLEMAAL IN BERGEN. NIET VOOR NIETS WORDT ER WEL EENS GEZEGD DAT BERGEN 

DE ‘PAREL’ VAN NOORD HOLLAND IS.
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d e  b u i t e n r u i m t e n  o p  b o v e n s ta a n d e  i m p r e s s i e  l i g g e n  o p  h e t  z u i d e n

Joost Ivanghlaan 
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Wat dacht u van de Bourbon Room, ’t 
Parkje,  Julie’s, Nero’s, Onder de Linde, 
Cunst, de Oude Prins, Wonder’s of  een 
biefstuk bij Loetje om maar een paar 
restaurants te noemen die Bergen rijk is.

Diverse horeca

Ruim en licht opgezet kunstmuseum met 
steeds wisselende exposities van kunste-
naars met een link naar Bergen. 

Museum Kranenburgh

Hoewel de naam anders doet vermoeden 
zijn er in Bergen geen bergen. Wel is er 
een skiclub met een echte outdoor skibaan 
waarop elke dag van het jaar geskied kan 
worden!

SKICLUB IL PRIMO

Natuurgebied Bergen

Tussen Bergen en Bergen aan Zee ligt een 
prachtig natuurgebied met hoge duinen, 
uitgestrekte bossen en heidevelden.

Historische evenementenlocatie in hartje 
centrum. De kerk werd tijdens de Tachtig-
jarige Oorlog afgebrand, maar de ruïne 
werd hierna weer deels herbouwd.

RUÏNEKERK BERGEN

T.C. Bergen

Aan sportfaciliteiten geen gebrek in Ber-
gen. Wandelen en fietsen kan in de om-
liggende natuur, en voor clubliefhebbers 
zijn er meerdere sportclubs waaronder 
sportscholen, een voetbalvereniging en 
een tennisvereniging.

HOTSPOTS
02

03 04

05 06

In en om Bergen en Bergen aan Zee vinden 
jaarlijks veel vaste evenementen plaats. Op cultu-
reel gebied, maar ook sportief, ontspannend, in-
formatief  en... gewoon erg leuk! Een greep uit de 
vele activiteiten gedurende het hele jaar:
Wekelijks op woensdag: kunstmarkt (zomer)
Wekelijks op donderdag: braderie (zomer)

m e e r  e v e n t s

WAT IS DE KUNST10DAAGSE?

De Kunst10daagse is een evenement 
waarbij bijna 300 kunstenaars expos-
eren op ongeveer 160 verschillende 
locaties in het lommerrijke kunste-
naarsdorp Bergen en in het stranddorp 
Bergen aan Zee in Noord-Holland. 
Traditioneel vindt dit culturele festival 
plaats in de herfstvakantie. 
De Kunst10daagse is breed geprogram-
meerd met een artistiek en toegankelijk 
palet van schilderkunst, beeldhouw-
werk, installaties, fotografie, etsen en 
keramiek.

Poëzie in de Branding (april/mei): dichtkunst 
langs de vloedlijn met jaarlijks wisselend thema
Woodlands Festival (mei): muziek, standup, 
theater en meer, in een duurzaam jasje. Wan-
del4daagse: vier dagen wandelen langs de 
mooiste plekjes. Lichtjesavond (eerste woens-
dag in augustus): elektrisch licht gaat uit en 
maakt plaats voor honderdduizenden kaarsjes 
en lampionnen langs straten, paadjes en pleinen. 
Een traditie die al bestaat sinds 1928, speciaal 
voor gasten en bezoekers van Bergen en omgev-
ing. International Holland Music Sessions 
(juli/augustus) Caribbean Night (augustus): 
salsa, looporkesten en danseressen brengen een 
Caribische sfeer.
Jazz & Sail (eerste weekend van september): 
Drie dagen live muziek op tientallen locaties, en 
catamaranraces op zee.
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Golfbaan 
Sluispolder

SPORTIEF & 
Culinair genieten

Golfbaan Sluispolder is niet voor niets de meest smaakmakende golfbaan! Naast 27 uit-

dagende holes staat Sluispolder bekend om haar enthousiaste team, het sfeervolle club-

huis en de uitgebreide faciliteiten.

Sluispolder betekent plezier in Sport & Culinair. Voor de golfers een mooie polderbaan 

met interessante holes. Een golfschool met specialisten op elk gebied van de swing én 

voor elk niveau. De jeugdopleiding is de grootste én meest gezellige van Noord-Holland.

Een uitgebreide golfshop met zeer ervaren professionals 

die u van eerlijk advies voorzien voor golfclubs en acces-

soires die bij u, uw swing en budget passen. 

Het clubhuis met het heerlijke terras op het zuiden is ‘the 

place to be’ voor een cappuccino met een appeltaartje, 

maar ook dé plek voor golfevents, jubilarissen, business 

diners, kookworkshops, golfclinics en ook populair als 

trouwlocatie. Kom genieten van de gastvrijheid en het 

groen van Sluispolder. 

t u i n  b o u w n u m m e r  7

27 
holes

Joost Ivanghlaan 
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Helemaal gelukkig met de aankoop van uw nieuwe huis ? Nu begint het pas… De inrichting ! Waar plaatst u 
de bank en eettafel en welke accessoires kiest u ? En heeft u ook lampen nodig ! Woonstyliste Manon de Ruyter 
van woonwinkel De Woonzaken heeft alle 2-D plattegronden van project de Bergensche Hoeck ingericht.  Uit-
eraard kunt u haar ook inschakelen als u zelf  wensen heeft voor een indeling of  wellicht als personal shopper. 
Hieronder treft u alvast haar 7 stappenplan.

Begin bij het inrichten van uw huis met een juiste 
indeling. Bekijk alle functies die u in de woning 
terug wilt laten komen. Denk hierbij aan koken, 
eten, slapen, relaxen, werken etc. Houd hierbij re-
kening met ramen, vensterbanken, draairichtin-
gen van de deuren. Het is vooral erg belangrijk 
om goed te bekijken waar juist veel of  minder 
daglicht naar binnen komt. Daarnaast zijn de 
zichtlijnen in de woning van belang. Probeer 
zichtlijnen zo min mogelijk te doorbreken. Zo 
creëert u een overzichtelijk en ruimtelijk huis. 
Wat goed kan helpen is om meubels op schaal uit 
te knippen en ze op een plattegrond uit te leggen. 
Probeer alles hierbij mooi uit te lijnen!

1  Indeling
Ga op tijd aan de slag met een lichtplan. Denk 
goed na over de richting van het daglicht en de 
hoogtes van lichtbronnen. Vergeet ook niet om 
rekening te houden met de stopcontacten en 
elektrapunten. Wanneer u op tijd een plan maakt 
kunnen er eventueel nog extra punten toegevoegd 
worden of  verplaatst worden. Zo voorkomt u 
minder fraaie oplossingen zoals bijvoorbeeld 
kunststof  kabelgootjes. Bij een lichtplan maken 
we onderscheid in algemeen licht, functioneel 
licht en sfeerverlichting. Denk bij algemeen licht 
aan mooie (inbouw)spots op verschillende punten 
in de woning. Bij functioneel licht aan een goede 
leeslamp of  bijvoorbeeld de verlichting boven de 
eettafel. Bij sfeerlicht kunt u bijvoorbeeld denken 
aan een mooie wandlamp die warm en zacht licht 
geeft. Een dimmer mag eigenlijk niet ontbreken.

2  Lichtplan

Maak een persoonlijk moodboard. Wanneer 
uw indeling klopt en het lichtplan hierbij mooi 
aansluit, is het verstandig om een moodboard te 
maken waar uw favoriete kleuren, materialen en 
meubels op terugkomen. Wees kritisch! Houd
het moodboard rustig en plak enkel plaatjes en 
materialen waar uw hart echt sneller van gaat 
kloppen. Een te vol moodboard zorgt niet voor 
betere keuzes, maar enkel voor meer chaos. Pin-
terest is tegenwoordig natuurlijk een geweldige 
toevoeging om inspiratie op te doen, of  zelfs 
ter vervanging van een moodboard. Wanneer 
uw moodboard klaar is stelt u het kleurenpalet 
samen. Verstandig is niet meer dan drie kleur-
tonen op te nemen.

3  Moodboard
Een goede basis is het halve werk! De vloeren en 
de wanden zijn de basis van uw interieur, eigen-
lijk de fundering van uw inrichting. Wanneer er 
een goede vloer ligt in combinatie met de juiste 
wandafwerking, is de basis helemaal in orde en 
gaat de rest vaak vanzelf. Maat wat is nou een 
geschikte vloer? Een slijtvaste onderhoudsarme 
PVC vloer, een praktische, voordelige laminaat-
vloer, of  bijvoorbeeld een sfeervolle houten vloer? 
Bekijk goed wat de voor- en nadelen van verschil-
lende vloeren zijn en de uitgangssituatie van uw 
woning. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vloerver-
warming. Hetzelfde geldt voor de wandafwerk-
ing. Gaat u voor stucwerk, behang of  verf ? Miss-
chien wel een creatieve combinatie hiervan. Laat 
u eventueel informeren bij een interieur speciaal-
zaak.

4  Basis

Laat kleine meubeltjes, zoals een bijzettafeltje en 
accessoires nog even weg. Hoe verleidelijk het 
soms ook kan zijn, is het echt verstandiger eerst 
met de grote meubelstukken te starten. Een keu-
ken, bank, eettafel, kasten en een bed zijn het 
meest prominent in de ruimte aanwezig. Door 
eerst met de grote meubels te beginnen, krijgt u 
niet alleen beter zicht op de ruimte in huis, maar 
kunt u ook uw uitgaven beter spreiden.

5  Denk groot

Nu de basis is bepaald en de (grote) meubels zijn 
aangeschaft, zijn de accessoires aan de beurt. Ac-
cessoires zorgen voor sfeer en persoonlijkheid, 
maar pas op! Overdaad schaadt! Bekijk goed wat 
echt iets toevoegt aan uw interieur. Creëer over-
zicht door meerdere kleine accessoires te groepe-
ren of  door juist voor 1 groot item te kiezen. Zo 
blijft de bedoeling van uw gekozen accessoires 
zichtbaar en komt uw interieur er netjes uit te 
zien. Natuurlijk mag goed gekozen raambekled-
ing ook absoluut niet ontbreken in uw interieur! 
Raambekleding wordt vaak in een te vroeg sta-
dium aangeschaft. Wanneer uw woning volle-
dig is ingericht kunt u beter bepalen wat u nog 
mist in het huis. Raambekleding zorgt echt voor 
de finishing touch. Denk hierbij vooral aan de 
akoestiek van de ruimte en uiteraard aan de ben-
odigde zonwering.

6 Puntjes op de i
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Ben jij nieuwsgierig geworden naar de  
mogelijkheden? Laat je dan door ons inspireren en 
haal een beetje “Sander Zwar t” in huis!  
Neem gerust contact met ons op, wij denken graag 
met je mee. Want uiteindelijk willen wij maar 1 ding. 
Jou blij maken met een interieur waar jij je thuis voelt.  

Wie weet tot snel, Leuk!

Molenlei 2h  |  1921 CZ  AKERSLOOT  | sanderzwar tinterieur.nl

Sander Zwart

Het appartement is gekocht, Yes!  
 
Nu de inrichting… Op zoek naar maatwerk interieur?  
Bij ons kan alles gemaakt worden, van dressoir  
tot een inloopkast en van een badkamermeubel tot 
aan een complete keuken. Alles is mogelijk. Wij kijken 
eerst naar jouw identiteit en levensstijl, zodat we jouw 
woonwensen kunnen ver talen naar een uniek meubel 
of interieur. Niet zomaar een kast, keuken of bank, 
maar een interieur dat bij jouw persoonlijkheid past. 

Maar er is meer! We helpen graag bij het ontwerpen  
van jouw interieur. Samen stemmen we de meubels,  
kleuren, materialen en indeling op elkaar af en  
verwerken dit in een compleet inrichtingsplan.  
Via een plattegrond, moodboard en  
3d tekenprogramma gaat het interieur “leven” en 
krijg jij een beeld van jouw toekomstige interieur.

En om nog een stap verder te gaan…Naast het  
ontwerpen en produceren van maatwerk kunnen wij 
ook het gehele totaalproject van begin tot eind 
begeleiden. Bij ons is het alles in één!

Het appartement is gekocht, Yes!

Nu de inrichting… Op zoek naar maatwerk interieur?
Bij ons kan alles gemaakt worden, van dressoir tot een in-
loopkast en van een badkamermeubel tot aan een complete 
keuken. Alles is mogelijk. Wij kijken eerst naar jouw iden-
titeit en levensstijl, zodat we jouwwoonwensen kunnen ver 
talen naar een uniek meubel of  interieur. Niet zomaar een 
kast, keuken of  bank, maar een interieur dat bij uw persoon-
lijkheid past. 

Maar er is meer! We helpen graag bij het ontwerpen van 
jouw interieur. Samen stemmen we de meubels,
kleuren, materialen en indeling op elkaar af  en verwerken dit 
in een compleet inrichtingsplan. Via een plattegrond, mood-
board en 3d tekenprogramma gaat het interieur “leven” en 
krijg jij een beeld van jouw toekomstige interieur. En om nog 
een stap verder te gaan…Naast het ontwerpen en produc-
eren van maatwerk kunnen wij ook het gehele totaalproject 
van begin tot eind begeleiden. Bij ons is het alles in één!

Ben jij nieuwsgierig geworden naar de
mogelijkheden? Laat je dan door ons inspir-
eren en haal een beetje “Sander Zwart” in 
huis! Neem gerust contact met ons op, wij 
denken graag met je mee. Want uiteindelijk 
willen wij maar 1 ding. Jou blij maken met 
een interieur waar jij je thuis voelt.

Wie weet tot snel, Leuk!

Molenlei 2h | 1921 CZ AKERSLOOT | 
sanderzwartinterieur.nl

Sander Zwart



- 34 - - 35 -

Voor uw toekomstige appartement is de badkamer een 

ruimte waar u wilt ontspannen en relaxen. Daarom heb-

ben wij standaard één of meerdere luxe badkamer(s) 

voor u uitgezocht die van alle gemakken zijn voorzien. 

Natuurlijk kunt u ook geheel uw eigen stijl invullen.  

Elk appartement wordt voorzien van grote wand- en vloerte-

gels. Ook wordt er luxe sanitair aangeboden en een fraai was-

tafelmeubel. U kunt natuurlijk ook zelf  uw badkamer samen-

stellen via de aangewezen showroom. Indien u hier vragen 

over heeft dan kunt u contact opnemen met de makelaar. Wilt 

u alvast inspiratie opdoen? Er zijn diverse websites die de laat-

ste trends in de gaten houden. Kijk eens op: badenbody.nl, 

badinbeeld.nl of  op pinterest.com. 

BADKAMER & 
SANITAIR
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Een keuken is al lang niet meer de ruimte waarin alleen wordt gekookt. We 

ontmoeten er vrienden en familie en maken er de meest wonderbaarlijke, 

gezonde en ongezonde gerechten. De trend van nu is dat de keuken echt een 

onderdeel van het interieur is geworden. Soms met een eiland. Maar eigenlijk 

zijn alle vormen toelaatbaar, zolang deze maar bij het interieur passen. Bij 

de Bergensche Hoeck heeft u helemaal de vrije hand hoe u uw keuken wilt 

inrichten. De appartementen worden weliswaar zonder keuken opgeleverd, 

maar wij zullen er wél voor zorgen dat er voldoende aansluitpunten aanwezig 

zijn zodat u uw apparatuur efficiënt kunt aansluiten. Deze zullen conform de 

technische verkooptekening worden uitgevoerd.

Uiteraard kunt u ook een op maat gemaakte keuken laten ontwerpen door 

Sander Zwart. Al diverse tevreden kookliefhebbers hebben door hem een cus-

tomized keuken laten installeren. Alles over Sander Zwart vindt u op:

 www.sanderzwartinterieur.nl.

d e  k e u k e n
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Met interieurs die steeds creatiever en kleurrijker worden, krijgt 

de vloer een hoofdrol in het sfeervol en persoonlijk maken van 

de woning. De trend van 2019 is om uw vloer in speciaal patroon 

te leggen. Nieuwe collecties laten hippe variaties zien op het 

klassieke visgraat-, blok- en vlechtmotief, verwerkt in vloeren 

van hout, pvc en vinyl. Maar ook als print op zacht tapijt en luxe 

kleden. Het gebruik van tegels op de wand en vloer is ook een 

trendy manier om uw interieur een frisse uitstraling te geven

In hout en betonlook zien we ook flinke ontwikkelingen. De vloer 

hoeft niet meer strak en modern te zijn, maar mag er juist oud, 

grof en verweerd uit zien. Juist daarmee krijgt u dat stoere  en 

geleefde karakter.  Bij Issa Vloeren in Alkmaar bent u aan het 

juiste adres voor uw vloer. Of het nu om een houten visgraatvloer 

of juist een PVC-vloer gaat. Zij hebben de kennis in huis om u 

te adviseren over de juiste vloerkeuze. Alvast inspiratie opdoen? 

Bekijk hiernaast de trends voor de komende jaren!

De vloer is de basis 
van uw interieur

Het is altijd een moeilijke keuze bij 

een verhuizing. Welke vloer kiest u? 

Wat past het beste bij uw interieur? 

Welk materiaal? Welke kleur? Issa 

vloeren kan u  helpen met het maken 

van een keuze.

PARKET VISGRAAT
Wie de ontwikkelingen op het gebied van 

vloeren een beetje gevolgd heeft, kan 

het bijna niet gemist hebben: visgraat-

vloeren zijn weer helemaal in en komen 

in steeds meer interieurs tevoorschijn. 

Bent u op zoek naar een nieuwe vloer 

neem dan zeker een visgraatvloer mee 

in uw overwegingen.

PVC-VLOER
Het ziet eruit als een laminaatvloer 

maar het is gemaakt van PVC. De bete-

kenis van PVC is polyvinylchloride en 

dit is een kunststof die tegenwoordig 

steeds vaker wordt gebruikt voor de 

vloer. Een PVC vloer is de moderne 

opvolger van de laminaatvloer en is 

uitstekend toe te passen in combinatie 

met vloerverwarming. PVC is vrijwel 

niet van hout te onderscheiden, maar 

heeft een aantal mooie voordelen ten 

opzichte van hout waardoor de PVC 

vloer enorm in populariteit groeit. Zo is 

PVC vrijwel krasvrij en heeft vocht geen 

invloed op de vloer.

GIETVLOER EN BETONLOOK
De industriële interieurs zijn inmiddels 

in menig Nederlandse woning terug te 

vinden. Niet zo gek ook, want het is 

een stoere trend die een breed publiek 

aanspreekt. De meubels en acces-

soires binnen de industriële woontrend 

zijn robuust, vaak groot en hebben een 

ruwe uitstraling. Ook met de vloer kunt 

u uw interieur een industriële uitstral-

ing geven, bijvoorbeeld door te kiezen 

voor beton(look) tegels, een gietvloer 

of een epoxy vloercoatin.

BEKIJK ALLE MOGELIJKHEDEN 
IN ONZE SHOWROOM

Edisonweg 1, 1821 BN Alkmaar

WELKE VLOER PAST BIJ MIJ?



Een modern familiebedrijf

In 2017 heeft Scholtens haar 80-jarig jubileum 

gevierd. Sinds 2003 geeft Guido Scholtens (3de gen-

eratie) als algemeen directeur richting aan de huidige 

Scholtens Groep: een modern familiebedrijf in bouw 

en ontwikkeling.

Het betrokken team van medewerkers verdiept zich in

 de laatste ontwikkelingen en innovaties om een 

woon- of werkplek meerwaarde te geven. Steeds weer

 integreren ze nieuwe kennis en trends in hun werk. 

Zij ontwikkelen en bouwen alleen waar zij ook zelf in zouden 

willen wonen of werken. Dat maakt hen enthousiast en ambitieus; zij nemen 

geen genoegen met minder. Samen gaan ze om tafel om ideeën te vertalen 

in concrete gebouwen met als resultaat; blije gebruikers die, allen op eigen 

wijze, met veel plezier verblijven in hun gebouw.

Guido Scholtens

SAMEN ONTWIKKELEN 
WIJ OM TE BOUWEN 
AAN DE TOEKOMST!
w w w . s c h o l t e n s . e u
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Ingezoomde impressie vanaf de 

Joost Ivanghlaan
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JAZZ & 
SAIL
Elk jaar na het zomerseizoen wordt in Bergen 
en Bergen aan Zee het Jazz & Sail festival geor-
ganiseerd. Niet alleen een sprankelijk muz-
iekevenement maar er worden ook zeilwedstri-
jden georganiseerd en er zijn buitenpodia met 
diverse optredens. Inmiddels trekt het festival 
duizenden bezoekers vanuit de omgeving.  Het 
evenement is ook uitermate geschikt voor een 
leuke familiedag. Een heerlijke ongedwongen 
sfeer met op zondag een knetterend afsluitings-
feest in Bergen aan Zee. 

MUZIEK,
S P O R T  &  M E E R

Het Ruïnekerkterrein wordt omgetoverd tot een waar 
foodfestijn. Heerlijk Bergen staat in het teken van culinair 
genieten op wielen.

Diverse foodtrucks staan verspreid over het terrein en 
verzorgen culinaire gerechten. De foodtrucks worden 
gerund door horeca ondernemers uit Bergen en andere 
(lokale) aanbieders. De nadruk bij Heerlijk Bergen ligt op 
ongedwongen genieten van de lekkerste streetfood met 
dorpsgenoten, familie en vrienden.
Verwacht semi-akoestische optredens en een knusse en 
gezellige sfeer op de edities van Heerlijk Bergen!

Het smakelijkste foodevenement strijkt 
neer op het Ruïnekerkterrein in het 
centrum van Bergen.
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Met het uitgangspunt ‘Wat kan iemand nog wel zelf en waar 

kunnen wij ondersteunen als het niet meer alleen lukt’ biedt 

Magentazorg op maat. Dit kan zowel thuis als in een aantal 

verpleeghuizen van Magentazorg. Dankzij een samenwerking 

tussen de ontwikkelaars van de Bergensche Hoeck en Sticht-

ing Magenta  kunnen senioren die dat wensen gebruik maken 

van Magentazorg. Dit maakt het voor ouderen gemakkelijk 

om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen.

EEN GOEDE BUUR
BIJ DE BERGENSCHE HOECK

Soms kunt u wel wat extra hulp gebruiken. Omdat 

u ouder wordt, ziek bent of herstelt na een zieken-

huisopname. Ook in appartementencomplex  de 

“Bergensche Hoeck” staan de medewerkers van het 

thuiszorgteam Bergensche Hoeck voor u klaar. Het 

team bestaat uit verpleegkundigen en verzorgenden 

die veel ervaring hebben met zowel het werken in 

het verzorgingshuis als in de thuiszorg. Magentazorg 

werkt met een klein team waardoor u zoveel mogeli-

jk dezelfde vertrouwde gezichten ziet.

U doet ertoe bij Magentazorg

Actiezorg is dé thuiszorgorganisatie die u helpt zo lang mogelijk zelfstandig te blijven

wonen. In uw eigen vertrouwde omgeving bieden wij zorg en ondersteuning. U heeft

bij ons één aanspreekpunt en u krijgt hulp van zoveel mogelijk dezelfde medewerkers.

Dat is wel zo prettig en vertrouwd.

Samen met de wijkverpleegkundige wordt gekeken welke zorg of hulp u nodig heeft.

Wij kunnen u o.a. ondersteunen bij:

• Verpleegkundige handelingen, zoals het toedienen van injecties of wondzorg.

• Ondersteuning bij lichamelijke verzorging, zoals aan- en aankleden, wassen en 

douchen.

VERPLEGING, VERZORGING
EN ONDERSTEUNINGTHUIS

v o o r  m e e r  i n f o  w w w . m a g e n t a z o r g . n l
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DOMOTICA BIJ 
UW APPARTEMENT

Het begrip domotica komen we in de woningbouw steeds 
vaker tegen. Of  we nu een huis bouwen of  een apparte-
mentengebouw: domotica is tegenwoordig haast niet meer 
uit de bouwtekening weg te denken. Er wordt veel over nut 
en noodzaak van domotica gesproken, maar wat is het nu 
precies? Hieronder gaan we nader in op de betekenis van 
domotica en de mogelijkheden die domotica voor uw ap-
partement heeft. In de “Bergensche Hoek” zullen wij ook 
domotica toepassen op de energieinstallatie. Om u alvast te 
stimuleren hiermee om te gaan ontvangt elke koper bij de 
oplevering een APPLE TABLET.

Kort gezegd is domotica een manier om de leefbaarheid en 
woningkwaliteit te vergroten door middel van de integratie 
van technologie en diensten. In plaats van domotica sprek-
en we ook wel van smart homes of  huisautomatisering. In 
de praktijk betekent dit dat er in huis diverse elektronische 
apparaten en systemen automatisch aangestuurd kunnen 
worden. Dit doen we middels ons draadloos netwerk WiFi. 
Veel elektrische apparaten zoals de koelkast, de koffiema-
chine, sauna of  thermostaat kunnen op de WiFi worden 
aangesloten en zodoende kunt u deze van afstand bedienen 
via uw telefoon of  tablet. Daarmee zorgt domotica er in 
feite voor dat wonen nog gemakkelijker én dus comforta-
beler wordt.

w at  i s  d o m o t i c a?

In en om uw appartement zijn verschillende soorten domotica denkbaar. 
Te denken valt hierbij aan systemen voor verlichting, beveiliging maar 
ook bijvoorbeeld verwarming en keukenapparatuur. Bij verlichting rege-
len sensoren het aan- en uitgaan van lampen als u de ruimte betreedt of  
verlaat, maar ook bepaalt u eenvoudig de sfeer die de verlichting in de 
betreffende ruimte kan geven. Met een druk op de knop zorgt u ervoor 
dat alle deuren op slot gaan, zodat u veilig kunt gaan slapen. Met de (op 
afstand) programmeerbare thermostaat regelt u in een handomdraai de 
juiste temperatuur zodat het bij thuiskomst behaaglijk warm of  juist lek-
ker koel is. En onderweg in de auto verwarmt u de oven alvast voor, zodat 
u bij thuiskomst direct aan het kokerellen kunt. Of  wat te denken van 
een koelkast die automatisch de bestelling aan de supermarkt doorgeeft 
wanneer er producten op zijn?

S o o r t e n  d o m o t i c a  v o o r  u w 
n i e u w b o u w  a p p a r t e m e n t

De installatie van domotica is ook in uw appartement mogelijk. Domot-
ica werkt bovendien energiezuinig, omdat het systeem automatisch het 
energieverbruik van apparaten en systemen vermindert wanneer deze 
niet worden gebruikt. Een ander waardevol aspect van domotica kan zich 
voor doen wanneer u of  een gezinslid zorgbehoevend is. Door middel van 
camerabewaking of  sensoren kan bijvoorbeeld snel worden bepaald of  
iemand hulp nodig heeft. Domotica draagt daarmee vanzelf  bij aan een 
veiliger leefomgeving en een verhoogd wooncomfort.

D o m o t i c a  i s  o v e r a l  m o g e l i j k

DOMOTICA 
TOEPASSINGEN 

VOOR OPTIMAAL 
WOONCOMFORT



- 48 - - 49 -

D i t  i s  e e n  i n g e z o o m d e  i m p r e s s i e  va n  d e  l i v i n g  va n  b o u w n u m m e r  1 2

D E AP PAR T E M E N T E N 
Bijzonder aan het gebouw is dat elk appartement 
een andere indeling heeft. Dat geeft een stukje 
exclusiviteit in een groter geheel. In het gebouw 
zijn 6 kleinere appartement en beschikbaar met 
een afmeting van 45 m² tot en met 70 m². De 9 
grotere appar tementen beginnen vanaf  137 m² 
tot bijna 245 m² en hebben allemaal een goede 
buitenruimte. Op de begane grond beschikken de 
appartementen over een overdekte buitenruimte 
met tuin. Bouwnummer 5,6 en 7 hebben zelfs een 
souterrain tot hun beschikking. Op de verdiepin-
gen grenst elke woonkamer aan een royaal bal-
kon / buitenterras.

De 2e verd ieping is nog eens extra bijzonder om-
dat de plafondhoogte bij deze appartementen 
3.30 meter is.

Alle appartementen worden opgeleverd met de 
allernieuwste generatie aardwarmtepompen 
waarmee u niet alleen kunt verwarmen maar ook 
uitstekend kunt koelen. Dat is met deze warme 
zomers erg aangenaam. Natuurlijk mag een 
moderne badkamer met grote vloer- en wand-
tegels niet ontbreken. U kunt overigens ook uw 
eigen keuze maken en daarom hebben wij voor 
elk appartement een ruime stelpost vastgesteld. 
Voor uw toekomstige keuken heeft u in de basis 
voldoende aansluitpunten. En of  u nu kiest voor 
een kookeiland of  een recht model; wij zullen er-
voor zorgen dat dit mogelijk wordt!

“Via de grote schuifpui is het buitenterras van 24m2 
bereikbaar. Deze is gelegen op het zuiden. De living 
is zeer royaal met 90m2 woonoppervalkte.”

VOORZIJDE VANAF DE JOOST IVANGHLAAN
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PARKEREN

Parkeerkelder
De toegang naar de parkeergarage in het souterrain is vanuit uw auto elektrisch bedienbaar en geheel afsluit-
baar. Wel zo veilig en uw auto staat droog. Vanuit de parkeerkelder zijn de appartementen bereikbaar met de 
lift of  met de trap. De hellingbaan is verwarmd zodat u ook in de winter een veilige toegang heeft. Indien u 
meer ruimte wenst dan is het ook mogelijk om een parkeerbox aan te schaffen die ruimte biedt aan 4 auto’s. 
Deze box is optioneel geheel afsluitbaar. Ook is het mogelijk om elke parkeerplaats te voorzien van een elek-
trisch oplaadpunt voor uw auto. 

FIETSEN & BERGINGEN

Fietsen en bergingen
Op het priveterrein van de “Bergensche Hoeck” heeft ieder appartement zijn eigen berging. Hier kunt u uw 
fiets kwijt en eventueel andere spullen. De bergingen zijn standaard voorzien van een lichtpunt en een wand-
contactdoos zodat u bijvoorbeeld een elektrische fiets kunt opladen.
 
Vereniging van eigenaren
Elk appartement maakt deel uit van de toekomstige Vereniging van eigenaren. Elke eigenaar betaalt een 
V.V.E. bijdrage. De hoogte is afhankelijk van de grote van het appartement zodat iedereen naar rato een bi-
jdrage levert. Voor het 1e jaar wordt het beheer en administratie extern geregeld. Met de bijdragen worden 
onder andere toekomstig onderhoud, verzekeringen, liftkosten en algemene kosten betaald.

1

BERGINGEN & 
PLATTEGRONDOVERZICHT BG 2 3 4 5

9 8 7 6
10

11 12

13 14

15

e n t r e e

en
tr

ee

jo
os

t 
iv

a
ng

hl
a

a
n

z u i d z i j d e

T r a p

l i f t Trap

VVE

MAX 3 UUR PAKEERTIJD
MET EEN PARKEERSCHIJF



- 52 - - 53 -

z u i d z i j d e

z u i d z i j d e

BEGANE GROND

1E VERDIEPING 2E VERDIEPING

SOUTERRAIN
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b e g a n e  g r o n d

Optie 1

Bouwnummer

Woonoppervlakte incl. souterrain: 233,1 m2                        Buitenruimte: 142,9 m2

05

“Uniek aan dit appartement is de riante 
tuin op het zuiden en westen. Er is veel 
lichtinval door de dubbele aluminium 
schuifpuien die aan de tuinzijde grenzen. 
De woonkamer bij optie 1 is maar liefst 
ca. 100m2.”

 “Buitenruimte op het zuiden.”

 “Buitenruimte op het westen.”

“Vanuit de woonkamer heeft u 
toegang naar het souterrain die u 
kunt indelen zoals u dit wenst.”
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B o u w n u m m e r  5

Woonkamer van ca. 100 m²
143 m² buitenruimte op het zuiden en westen
Grote dubbele aluminium schuifpuien met triple glas naar het buitenterras
Veel lichtinval

 



- 58 - - 59 -

B o u w n u m m e r  5

Vanuit de living en het buitenterras een vrij uitzicht over een 
groenvoorziening
Vrije indeling mogelijk
Vanuit de living toegang tot het souterrain van 75m²
In totaal 233 m² woonoppervlakte
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Aardwarmte en aardkoeling
Vanuit de slaapkamer rechtstreeks 
toegang tot de sauna en badkamer 
Souterrain vrij in te delen als studio, 
wellness of winecellar

B o u w n u m m e r  5
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b e g a n e  g r o n d

Optie 2

Bouwnummer

Woonoppervlakte incl. souterrain: 233,1 m2 Buitenruimte: 142,9 m2

05

“Bij optie 2 is de living vergroot naar 
een oppervlakte van maar liefst 110 m2. 
Naast de keuken is nu ook een werkkamer 
gesitueerd. Het is aan u welke indeling 
u fraaier vindt. Een andere indeling is
natuurlijk ook mogelijk.”  “Buitenruimte op het zuiden.”

 “Buitenruimte op het westen.”

“De living heeft veel lichtinval, 
mede door de dubbele aluminium 
schuipuien (3 stuks). U kunt 
daardoor de gehele woonkamer 
open zetten.”
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S O U T E R R A I N

SOUTERRAIN BOUWNUMMER

Oppervlakte: ca. 75 m2                       

IDEE A

05

“Het souterrain is hier ingedeeld als wine 
cellar. De lichtinval komt van de 2 grote 
aluminium schuifpuien waarachter een 
klein terras wordt gemaakt.  
Onderstaande afbeelding geeft een beeld 
hoe dit straks wordt uitgevoerd.”

“Het souterrain is voorzien van daglicht via de 2 grote aluminium schuifpuien en 
heeft natuurlijke en mechanische ventilatie. Er is tevens een klein 

terras aanwezig waar u gebruik van kunt maken.”
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 d e z e  v i s u a l s  z i j n  g e b a s e e r d  o p  i d e e  A . 
d e  l i c h t i n va l  k o m t  b i n n e n  v i a  2  r i a n t e  s c h u i f p u i e n .

2 grote aluminium schuifpuien met klein terras
Diverse indelingsmogelijkheden waaronder deze winecellar

Souterrain is vanuit de woonkamer bereikbaar
Ideale werkplek, wellnessruimte of  extra studio van 
75m² oppervlakte
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S O U T E R R A I N Oppervlakte: ca. 75 m2                       

05SOUTERRAIN BOUWNUMMER

IDEE B

“Het souterrain is hier ingedeeld als 
studio. De lichtinval komt via de 2 grote 
aluminium schuifpuien waarachter een 
klein terras wordt gemaakt.  
Onderstaande afbeelding geeft een beeld 
hoe dit straks wordt uitgevoerd.”

“Het souterrain is voorzien van daglicht via de 2 grote schuifpuien en 
heeft natuurlijke en mechanische ventilatie. Er is tevens een klein 

terras aanwezig waar u gebruik van kunt maken.”
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s o u t e r r a i n

Bouwnummer

Woonopp.: 145,7 m2 Buitenruimte: 70,2 m2

06

Souterrain

 “Buitenruimte op het zuiden.”

Oppervlakte: ca. 51,5 M2                       

Begane grond

“Optioneel is het mogelijk om ij bouwnummer 6 een  souterrain ij te kopen. 
et souterrain is voorzien van daglicht via de 2 grote aluminium schuifpuien 

en heeft natuurlijke en mechanische ventilatie. Er is tevens een klein 
terras aanwezig waar u gebruik van kunt maken.”
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b e g a n e  g r o n d

Bouwnummer

Woonoppervlakte: 191,2 m2                        Buitenruimte: 111,1 m2

07

  “Deze afbeelding is 45 graden gedraaid.”

 “Buitenruimte op het zuiden.”

“Bouwnummer 7 heeft een prachtige
maatvoering van 191 m2 . U heeft de
beschikking over 2 buitenterrassen,

waarvan 1 op het zuiden. Via de master
bedroom is het 2e buitenterras bereikbaar.”  “Terras op het westen.”

“De getoonde plattegrond kan in overleg
ook naar eigen inzicht worden ingedeeld”
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IDEE A

S O U T E R R A I N Oppervlakte: ca. 51,5 m2                         

07SOUTERRAIN BOUWNUMMER

t u i n  b o u w n u m m e r  7

Vrij uitzicht Ligging op het zuiden

Buitenruimte bouwnummer 7

“De lichtinval komt van de 2 grote alumi-
nium schuifpuien waarachter een klein ter-
ras wordt gemaakt.  De afbeelding geeft een 
beeld hoe dit straks wordt uitgevoerd.”

“Optioneel is het mogelijk om bij bouwnummer 7 een  souterrain bij te kopen. 
Het souterrain is voorzien van daglicht via de 2 grote aluminium schuifpuien en 

heeft natuurlijke en mechanische ventilatie. Er is tevens een klein 
terras aanwezig waar u gebruik van kunt maken.”
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S O U T E R R A I N Oppervlakte: ca. 51,5 m2                         

07SOUTERRAIN BOUWNUMMER

“Een leuke studio behoort 
tot de mogelijkheden. 
De 2 grote aluminium 

schuifpuien zorgen voor 
voldoende lichtinval.”

IDEE B

“Het souterrain is voorzien van daglicht via de 2 grote aluminium schuifpuien en 
heeft natuurlijke en mechanische ventilatie. Er is tevens een klein 

terras aanwezig waar u gebruik van kunt maken.”
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1e  V E R D I E P I N G

“Vanuit de lift heeft u rechtstreeks 
exclusief toegang tot uw appartement. 

Naast de 2 slaapkamers heeft u ook een 
werk- / studeerruimte!”

Bouwnummer

Woonoppervlakte: 144,8 m2                         Buitenruimte: 16,6 m2

10

LIFT

“Terras op
 het westen.”
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1e  V E R D I E P I N G

Bouwnummer

Woonoppervlakte: 178 m2                         Buitenruimte: 13,8 m2

11

“De getoonde plattegrond kan in overleg
ook naar eigen inzicht worden ingedeeld”

 “Terras op het zuiden.”

“De living heeft veel lichtin-
val en kan geheel open gezet 

worden via de dubbele 
aluminium schuifpuien 

(3 stuks).”
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1e  V E R D I E P I N G

Bouwnummer

Woonoppervlakte: 160,7 m2                         Buitenruimte: 24,2 m2

12

Optie 1

 “Terras op het zuiden.”
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B o u w n u m m e r  1 2

Bovenstaande impressie is gebaseerd op plattegrond optie 1
Woonkamer van ca. 90 m²
Aardwarmte en aardkoeling
Veel lichtinval door de raampartijen en de dubbele aluminium schuifpuien
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1e  V E R D I E P I N G

Bouwnummer

Woonoppervlakte: 160,7 m2                         Buitenruimte: 24,2 m2

12

Optie 2

 “Terras op het zuiden.”
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B o u w n u m m e r  12 B o u w n u m m e r  1 2

Balkon van 24 m² op het zuiden
Dubbele aluminium schuifpui naar het buitenterras
Vanuit de living en het buitenterras een vrij uitzicht over een 
groenvoorziening
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2e  V E R D I E P I N G

Bouwnummer

Woonoppervlakte: 148,3 m2                         Buitenruimte: 35,2 m2

Optie 1

13

“Terras op het westen!”

“De plafondhoogte is bij dit 

appartement maar liefst 3.30 

meter. De dubbele aluminium 

schuifpuien en kozijnen 

hebben een hoogte van 3.00 

meter. Veel lichtinval in de 

woonkamer!”

 “Terras op het oosten 
(ochtendzon).”

“Vanuit de lift h eeft u exclusief rechtstreeks

toegang tot uw appartement!”
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2e  V E R D I E P I N G

Bouwnummer

Woonoppervlakte: 148,3 m2                         Buitenruimte: 35,2 m2

13

Optie 2

“Bij optie 2 maakt de

werkkamer plaats voor een

grotere eetgelegenheid en

kunt u rechtstreeks via

de dubbele aluminium 

schuifpuien het tweede 

terras op.”

“Terras op het westen!”

 “Terras op het oosten 
(ochtendzon).”

“Vanuit de lift heeft u exclusief rechtstreeks

toegang tot uw appartement!”

“De plafondhoogte bij 
dit appartement is 
maar liefst 3.30 meter. 
De dubbele aluminium 
schuifpuien en kozijnen 
hebben een hoogte van 
3.00 meter.”
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2e  V E R D I E P I N G

Optie 1

Bouwnummer

Woonoppervlakte: 156,6 m2                         Buitenruimte: 65,7 m2

14

“De plafondhoogte bij dit 

appartement is maar liefst 

3.30 meter. De dubbele 

aluminium schuifpuien en 

kozijnen hebben een hoogte 

van 3.00 meter.”

 “Terras op 
het zuiden.”

 “Terras op 
het westen.”
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B o u w n u m m e r  1 4

Plafondhoogte van 3.30 meter
Diverse indelingsmogelijkheden
Door de dubbele schuifpuien kan de woonkamer geheel open gezet 
worden naar het buitenterras

Plafondhoogte 
3.30 meter

Schuifpui
3.00 meter
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 B o u w n u m m e r  1 4

Balkon op het zuiden en westen van 65 m²
Balkon is geheel gesitueerd om de woonkamer
Dubbele aluminium schuifpuien van 
3.00 meter hoogte.
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 B o u w n u m m e r  1 4
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B o u w n u m m e r  1 4

Zeer veel lichtinval
Diverse indelingsmogelijkheden
Dubbele aluminium schuifpuien van 
3.00 meter hoogte.
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2e  V E R D I E P I N G

Bouwnummer

Woonoppervlakte: 156,6 m2                         Buitenruimte: 65,7 m2

14

Optie 2

“Bij optie 2 is er 
rechtstreeks toegang vanuit 
de slaapkamer naar de 
sauna.”

“De plafondhoogte bij dit 

appartement is maar liefst 

3.30 meter. De dubbele 

aluminium schuifpuien en 

kozijnen hebben een hoogte 

van 3.00 meter.”

 “Terras op 
het zuiden.”

 “Terras op 
het westen”
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2e  V E R D I E P I N G

Bouwnummer

Woonoppervlakte: 156,6 m2                         Buitenruimte: 65,7 m2

14

Optie 3

“Bij optie 3 is een extra 

werkkamer naast de keuken

gemaakt. Aan u de keuze.”

“De plafondhoogte bij dit 

appartement is maar liefst 

3.30 meter. De dubbele 

aluminium schuifpuien en 

kozijnen hebben een hoogte 

van 3.00 meter.”

 “Terras op 
het zuiden.”

 “Terras op 
het westen.”
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2e  V E R D I E P I N G

Bouwnummer

Woonoppervlakte: 136,1 m2                         Buitenruimte: 55,5 m2

15

Optie 1

 “Terras op 
het zuiden.”

Optie 2

 “Terras op 
het zuiden.”

“De plafondhoogte is bij dit appartement maar liefst 
3.30 meter. De aluminium schuifpuien hebben een hoogte 
van 3.00 m1. Het verschil met optie 1 zijn de werkplek en de 
indeling van de masterbedroom.”



Het appartementengebouw wordt gerealiseerd onder SWK condities. Deze condities beschermen u als koper tegen diverse risico’s.

Bij het kopen van een nieuwe woning let u waarschijnlijk op veel zaken; bijvoorbeeld hoe de woning eruit ziet, de kwaliteit van de ge-
bruikte materialen en de locatie. Maar, schenkt u ook voldoende aandacht aan de kwaliteit en de financiële positie van de bouwonder-
neming die uw woning gaat bouwen? En hoe zit het met garanties ten aanzien van de risico’s tijdens de bouwperiode of  de garantiepe-
riode na oplevering van uw huis?
Het kopen van een woning of  appartement is vaak de grootste financiële stap in uw leven. Risico’s op technisch en financieel gebied 
dienen dan ook adequaat te worden afgedekt. En die risico’s zijn wel degelijk aanwezig!
Een bouwonderneming kan immers failliet gaan en waar kunt u dan terecht?

Globale omschrijving waarborgen
De waarborgen omvatten, binnen de door de toepasselijke Garantie- en waarborgregeling gestelde grenzen, het 
volgende: Insolventiewaarborg (afbouwwaarborg)

1. De vergoeding van door de garantiegerechtigde geleden schade, voor zover de ondernemer daarvoor aansprakelijk is, ingeval door 
insolventie van de ondernemer voltooiing van de woning c.q. het te bouwen deel waarop het appartementsrecht betrekking heeft, niet 
of  niet zonder bijbetaling is te verkrijgen. 

2. Het herstel of  vergoeding van kosten van herstel, indien de woning c.q. het privégedeelte (individuele appartementsgerechtigden), 
c.q. de gemeenschappelijke gedeelten (Vereniging van Eigenaars) niet blijkt/blijken te voldoen aan de in de toepasselijke regeling ge-
noemde garantienormen en de ondernemer niet voldoet aan zijn ingevolge die regeling vastgestelde verplichtingen ter zake.

Voor meer informatie bezoek www.swk.nl
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SWK 
GARANTIE

B o u w n u m m e r  5

j o o s t  i va n g h l a a n  z i j d e
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 B o u w n u m m e r  1 2
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T. 072-8444351
www.vastesteen.nl
mail@vastesteen.nl

V E R K O O P 
I N F O R M A T I E

T. 072-5898004
www.vlieg.nl
bergen@vlieg.nl

R E A L I S A T I E O N T W I K K E L I N G
V E R K O O P 

I N F O R M A T I E

T. 072-7600566
www.q-vastgoed.nl
bergen@q-vastgoed.nl

Alle perspectieftekeningen en afbeeldingen in deze brochure geven een impressie weer en dienen als illustratie. 
Ondanks alle zorgvuldigheid die we hebben nagestreefd, kunnen aan deze tekeningen en afbeeldingen geen 
rechten worden ontleend. De afbeeldingen komen van de hand van een illustrator en worden daarom met recht 
“artist impressions” genoemd. De werkelijke kleuren van de gevels, het schilderwerk en dakbedekking kunnen 
hiervan afwijken en sommige artist impressions zijn voorzien van opties. Ook de plattegronden in deze brochure 
kunnen opties bevatten, welke door de aannemer aangeboden worden. De openbare ruimte is ter verbeelding 
ingericht. De plattegronden, alsmede de afmetingen van sanitair en keuken van alle in deze brochure opgenomen 
woningen zijn indicatief. Hier is dus geen leveringsplicht aan verbonden. Deze brochure maakt geen deel uit 
van de contractstukken. Tijdens een eerste gesprek bij de makelaar worden de contractstukken van de woning 
verstrekt.

D I S C L A I M E R
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PAR K E E R K E L D E R V.V. 
29  PAR K E E R P L A AT S E N 
E N PAR K E E R B OX E N
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VOORZIJDE VANAF DE JOOST IVANGHLAAN


