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HET BESTE ZICHT
OP HARLINGEN
Met een kop koffie in de zon op je terras genieten van het uitzicht over Harlingen. Een (inpandig)
balkon dat je op ieder moment in een handomdraai kunt omtoveren tot een zonnige serre. In plan
Oosterhof koop je geen appartement, maar een complete en comfortabele woning. Je geniet
van een spraakmakend ontwerp met een ongekende hoeveelheid woonruimte en dat op een
unieke locatie. Dit is pas echt wonen op niveau voor een betaalbare prijs.

2

‘T ZICHT OP HARLINGEN

4
6
8
10
11
18
36
40
41
42
44
45

PLATTEGRONDEN
A0
B0
D0
F0
A1 (2-3-4)
B1 (2-3)
C1 (2-3)

14
15
16
17
20
21
22

D1 (2)
E1 (2-3)
F1 (2)
D3
B4
C4
A5

23
24
25
28			
30			
31			
33			

3

LOCATIE

CENTRALE LIGGING
Gelegen op slechts drie minuten lopen van het station en nog geen
minuut rijden van de N31 woon je op een zeer centrale plek. Bovendien
vind je om de hoek het gezellige stadscentrum van Harlingen met
gezellige winkels, de warme bakker en een ambachtelijke slagerij.
Even pinnen doe je handig en snel in multi-functioneel centrum
‘Het Vierkant’, waar je ook diverse verenigingen en voorzieningen vindt.
Harlingen is vooral bekend om haar levendige haven. Hier vind je onder
andere de boot naar de Waddeneilanden Vlieland en Terschelling.
Maar ook met de auto ben je in no time op weg. Via de Afsluitdijk is het
slechts een uur rijden naar de Randstad. Zoek je liever de rust op, dan is
een wandeling langs de kust een absolute aanrader.
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VOLOP RUIMTE
EN VEEL PRIVACY
Volop ruimte en veel privacy in een prachtige omgeving. Wonen in
Oosterhof geeft je een buitengewoon gevoel van vrijheid. Vanaf de
hogere verdiepingen geniet je van een uitzicht dat nooit zal vervelen.
De Grote Kerk, de masten van zeilschepen die boven de huizen uitsteken
en zelfs de bootjes op de Waddenzee: hier zit je op de eerste rang.
Rondom het appartementengebouw creëren we volop ruimte voor
groen. Een rustgevende plek, die tegelijkertijd een ontmoetingsplaats
vormt voor gezamenlijke activiteiten. Actieve levensloopbestendigheid
noemen we dat. Daarmee wordt wonen in Oosterhof een manier
van leven.
In 2018 heeft Harns Invest het plan Oosterhof in ontwikkeling
genomen. Het plan bestaat uit 25 duurzame en levensloopbestendige
appartementen met een prachtig uitzicht. De ontwikkeling vindt plaats
op een unieke locatie.
Het voormalig tuincentrum aan de Groen van Prinstererstraat maakt
plaats voor een appartementengebouw dat omringd wordt door
groen. Met slimme toepassingen is Oosterhof volledig energieneutraal. Bij de realisatie van het gebouw stellen we hoge eisen aan
onze leveranciers. We kiezen bijvoorbeeld voor bakstenen die duurzaam zijn geproduceerd, maar ook voor gevelbekleding die Cradle
to Cradle (C2C) gecertificeerd is. Daarmee krijgt levensloopbestendig
wonen een geheel nieuwe dimensie.

EXTERIEUR IMPRESSIE
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ARCHITECT

AAN HET WOORD

Sinds de grootschalige aanpak van de N31, die dwars door Harlingen
loopt, is er heel wat veranderd in de zichtlijnen van de havenstad. Waar
deze weg voorheen zorgde voor afgesneden stadsdelen, vormt de N31
nu de rode draad door de nieuw ontstane lange zichtlijnen. Op één van
deze open zichtlocaties ontwikkelt Harns Invest het woningbouwplan
Oosterhof met 25 royale, comfortabele appartementen.
Oosterhof heeft over zichtbaarheid niet te klagen. Het gebouw loopt
langzaam in hoogte op tot zes lagen op de zuidwestelijke hoek, waarmee
het gebouw een belangrijk stedenbouwkundig accent gaat vormen.
Omdat het gebouw solitair ligt, zijn de hoeken afgerond zodat er geen
duidelijke voor- of achterkant is. Om de zachte buitencontouren heen
zijn lichte metselwerk banden ontworpen, waartussen zich de ramen
en de balkons bevinden, samen met de rest van het metselwerk in een
warme oranje tint. De getrapte volumes op het dakniveau krijgen een
contrasterende afwerking ten opzichte van de buitencontour.
Door het trapsgewijs oplopen van de woonlagen is er een aantal
appartementen die naast een balkon ook nog een royaal dakterras
hebben. De balkons van het gebouw zijn inpandig. De meeste
ervan vormen een soort serre, waar je door middel van een glazen
schuifsysteem de openheid kan variëren. Als bewoner kun je zo een
groot gedeelte van het jaar gebruik maken van de serre-balkons.
In de binnenhoek van het gebouw bevindt
zich de entree van het gebouw en de ruim
ontworpen ontsluiting van de appartementen.
De entree strekt zich uit over de gehele lengte
van de groen ingerichte locatie. Via een privéoprit kom je eerst langs een ovaal, waar je kunt
parkeren op maar liefst twee parkeerplaatsen
per woning. Daarna voert de weg je verder
naar de entree, waar een keerlus is gemaakt.
In dit laatste deel is ook een grote belevingstuin ontworpen waar
je kunt ontspannen. Ook creëren we hier een centrale overdekte
fietsenstalling, zodat je niet altijd de fiets terug in de individuele
berging hoeft te plaatsen.

“BINNEN EN BUITEN
IS HET OPTIMAAL
GENIETEN IN OOSTERHOF”

WONEN OP EEN ABSOLUTE ZICHTLOCATIE. DAT IS
WONEN IN OOSTERHOF. DIT APPARTEMENTENGEBOUW IS EEN WARE EYECATHER EN VORMT
EEN BELANGRIJK STEDENBOUWKUNDIG ACCENT
IN DE SKYLINE VAN HARLINGEN. HOOG TIJD OM
DE ARCHITECT AAN HET WOORD TE LATEN.

De waterpartij van de belevingstuin krult zich naar de zuidkant, waardoor
de ligging van het gebouw extra wordt benadrukt en we de privacy
accentueren. De appartementen zijn groot te noemen. Ze hebben een
groot leefgedeelte en een forse hoofdslaapkamer met een en suite
badkamer. Ook de tweede slaapkamer is geschikt voor een dubbel bed.
Alle serre balkons geven toegang tot zowel de woonkamer als de twee
slaapkamers. In de eindappartementen zijn de balkons juist met grote
puien volledig in het woongedeelte geïntegreerd.
Kies je voor plan Oosterhof, dan kies je voor een woning die klaar is voor
de toekomst.

JAN-OTTO SCHILSTRA
PENTA ARCHITECTEN BV BNA
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25 HOOGWAARDIGE EN
LEVENSLOOPBESTENDIGE
KOOPAPPARTEMENTEN
Vloerverwarming in de winter en vloerkoeling in de zomer: jouw nieuwe
appartement is voorzien van alle luxe en
slimme innovaties die je je kunt wensen.
Optimale isolatie en zonnepanelen op
het dak zorgen voor een energieneutraal gebouw met een groen-certificaat,
waarmee je klaar bent voor de toekomst.

VERDIEPINGSOVERZICHTEN
OF JE HELEMAAL BOVENIN WILT WONEN OF LIEVER VOET AAN DE GROND HOUDT,
WE ZETTEN DE MOGELIJKHEDEN VOOR JE OP EEN RIJTJE.

De appartementen variëren qua oppervlakte van 100 tot 125 m² en beschikken
allemaal over een inpandig balkon. Daarnaast is er een aantal appartementen
die een dakterras hebben. Kies je voor
het penthouse van maar liefst 167m² op
de bovenste verdieping, dan geniet je
iedere dag van een zeer ruim dakterras.
Ieder appartement beschikt over twee
parkeerplaatsen, een ruime berging op
de begane grond en de mogelijkheid
voor het stallen van jouw fiets in de
gezamenlijke fietsenstalling.

VOGELVLUCHT IMPRESSIE
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“GEBOUWD VOOR DE TOEKOMST;
LICHT, RUIM EN ENERGIEZUINIG.”

IMPRESSIE INTERIEUR B - BEGANE GROND
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OP DE BEGANE GROND HEB
JE EEN PRACHTIG TERRAS
RONDOM HET APPARTEMENT
WAAR JE DE HELE DAG VAN
DE ZON KAN GENIETEN!

A

EEN SLAAPKAMER WAAR JE U TEGEN ZEGT,
MET EEN LENGTE VAN 5,5 METER!

B
BEGANE GROND

SCHAAL 1 : 7 5

BEGANE GROND

SCHAAL 1 : 7 5

KIJK VOOR EEN IMPRESSIE VAN DIT APPARTEMENT OP PAGINA 12-13
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EEN WOONKAMER MET EEN DIEPTE VAN MAAR
LIEFST 11 METER. VANUIT DIT APPARTEMENT
KIJK JE UIT OVER DE PRACHTIGE GEZAMENLIJKE

< 185 >

TUIN VAN OOSTERHOF.
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GENIET VAN DE EN SUITE BADKAMER, DIE DOOR EEN SCHUIFDEUR
IN DE WAND DIRECT TOEGANG GEEFT TOT DE SLAAPKAMER.

D

F
BEGANE GROND
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SCHAAL 1 : 7 5

BEGANE GROND

SCHAAL 1 : 7 5
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DE JUISTE INDELING
De eerste stap bij het inrichten van je woning is te bedenken welke plek
het meest geschikt is voor bepaalde woonfuncties. Zet dit vervolgens
op papier en maak een schets. Deze schets hoeft niet helemaal exact
te kloppen qua maten, maar meet wel of spullen op een bepaalde plek
passen. Begin met de onderdelen die groot of bepalend zijn, zoals de
plaats van je bank, de eettafel en bijvoorbeeld de televisie.

RUSTIGE BASIS = TOT RUST KOMEN
Je huis is de plek waar je jezelf wilt zijn, maar waar je ook tot rust
wilt komen na een lange dag. Creëer daarom een goede basis met
natuurlijke kleuren en materialen. Dit zorgt voor rust. Daarnaast geven
natuurlijke materialen sfeer en zorgen ze voor een rustige en tijdloze
basis. Deze kun je vervolgens ‘aankleden’ met kunst, accessoires en
persoonlijke items. Geef je interieur een eigen karakter door strak
design met bijvoorbeeld een massief houten tafel te combineren. Sfeer
zit hem in de mix van de juiste materialen, kleuren en structuren. Zet
tot slot liever enkele grote stukken neer dan heel veel kleine. Zo houd
je de ruimte rustig.

SFEER
Bepaal de juiste sfeer. Hou je van landelijk, modern, vintage, stoer
of juist kleurrijk? Selecteer afbeeldingen die je aanspreken, ook al
vormen ze soms samen geen geheel. Magazine of (gratis) tijdschriften
van woonwinkels kunnen erg inspirerend werken. En laat zeker
ook je partner en de kinderen meedoen. Daarmee voorkom je
veel onduidelijkheid achteraf en maak je een woonplek voor jullie
samen. Neem deze sfeerbeelden mee als je gaat shoppen. Zo kun je
makkelijker geholpen worden.

STYLING

“WEES NIET TE VOORZICHTIG, GA VOOR KLEUR
ALS JE DAT MOOI VINDT!”

Laat persoonlijke elementen zoals souvenirs
van reizen, erfstukken en kunst terugkomen
in je nieuwe interieur. Door ze te groeperen
en te combineren met nieuwe elementen
behoud je persoonlijkheid en sfeer in je
interieur. Kies tevens een item uit dat je
tot eyecatcher bestempelt om ambiance
te krijgen. Ga bijvoorbeeld voor een mooi
schilderij of behang dat de aandacht trekt. Gebruik bij de styling niet te
veel en groepeer de verschillende accessoires. Werk met verschillende
materiaalsoorten, zoals mat, glanzend, grof en glad. Ronde vormen
in je interieur maken het geheel zachter en vriendelijker. Kijk eens of
bijvoorbeeld een ronde tafel ook past.

DURF!
JE HEBT EEN NIEUWE WONING GEKOCHT, VAN HARTE! MAAR NU
HET INTERIEUR NOG. JE WILT IN JE NIEUWE APPARTEMENT ANDERE
SPULLEN DAN JE NU HEBT, JE HUIS IS WAT RUIMER OF DE INDELING
IS HEEL ANDERS. KORTOM, EEN PERIODE WAARIN JE VEEL KEUZES
MAAKT. WAT VOOR VLOER KIES JE? WAT HANG JE VOOR DE RAMEN?
WAT DOE JE MET DE MUREN? KIES JE VOOR VEILIG OF HOU JE WEL
VAN EEN BEETJE LEF? EN WAT ALS DAT LAATSTE DAN TOCH NIET
HELEMAAL GOED UITPAKT? GEEN STRESS, WANT MET DE JUISTE
AANPAK CREËER JE DÉ PLEK WAAR JE BLIJ VAN WORDT, WAAR
JE TOT RUST KOMT EN DIE TOCH ECHT JOUW STEMPEL HEEFT!
HIERONDER GEEF IK ALVAST WAT TIPS.
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Wees niet te voorzichtig, ga voor kleur als je dat mooi vindt! Een wandje
heb je in het ergste geval zo weer over geschilderd. Mix & match, gebruik
oud & nieuw, maar kies vooral ook voor een combinatie van materialen,
dit zorgt voor sfeer in je interieur. Wees niet te bang dat dingen niet bij
elkaar passen.

JOLANDA DIJNKER
MOOJ STUDIO
WWW.MOOJSTUDIO.NL
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EEN WOONKAMER MET EEN
BIJZONDERE VORM EN
VOLOP LICHTINVAL!

A

B
VERDIEPING: 1 - 2 - 3 - 4
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OOK DIT APPARTEMENT IS UITERMATE
GESCHIKT VOOR EEN KOOKEILAND.
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SCHAAL 1 : 7 5

VERDIEPING: 1 - 2 - 3

SCHAAL 1 : 7 5
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DEZE WOONKAMER HEEFT EEN
OPPERVLAKTE VAN BIJNA 50 M2!
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HET BALKON IS MET EEN DRUK OP DE KNOP
AAN TE PASSEN NAAR EEN SERRE!

C

D
VERDIEPING: 1 - 2 - 3
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SCHAAL 1 : 7 5

VERDIEPING: 1 - 2

SCHAAL 1 : 7 5
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KIJK VOOR EEN IMPRESSIE VAN DIT APPARTEMENT OP PAGINA 26-27
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“VOLOP RUIMTE OM VAN DIT
ZONNIGE APPARTEMENT JOUW
NIEUWE THUIS TE MAKEN”

IMPRESSIE INTERIEUR F - VERDIEPING 1
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“EEN UITZICHT OM VAN TE DROMEN,
EEN BALKON OM VAN TE HOUDEN”

< 471 >

< 589 >

< 403 >
< 589 >
< 900 >

< 295 >

< 185 >

< 554 >

< 359 >

< 315 >

< 359 >

RAMEN AAN IEDERE WEERSZIJDEN ZORGEN VOOR
EEN HEERLIJK ZONNIGE WOONKAMER.

D
VERDIEPING: 3
KIJK VOOR EEN IMPRESSIE VAN DIT APPARTEMENT OP DE PAGINA HIERNAAST
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SCHAAL 1 : 7 5
IMPRESSIE INTERIEUR D - VERDIEPING 3
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GASTEN OP BEZOEK?
VANUIT DE OPEN KEUKEN
HOEF JE NIETS TE MISSEN.
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B

< 173 >
< 321 >

< 280 >

< 433 >

< 200 >

DE MASTER BEDROOM
BIEDT VEEL RUIMTE
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< 320 >
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C
VERDIEPING: 4

SCHAAL 1 : 7 5
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KIJK VOOR EEN IMPRESSIE VAN DIT APPARTEMENT OP PAGINA 32
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“THE SKY IS THE LIMIT
IN OOSTERHOF”

IMPRESSIE DAKTERRAS C - VERDIEPING 4
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PAS JE APPARTEMENT NAAR BEHOEFTE AAN
MET EEN DERDE SLAAPKAMER, TWEEDE
BADKAMER OF EEN APARTE KANTOORRUIMTE.
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DIRECT VANUIT DE LIFT IN
JE PENTHOUSE STAPPEN!
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DEZE VERDIEPING IS ALLEEN VOOR JOU
TOEGANKELIJK.

A

GENIET VAN ZOWEL DE OCHTENDALS DE AVONDZON!

VERDIEPING: 5

SCHAAL 1 : 7 5

KIJK VOOR EEN IMPRESSIE VAN DIT APPARTEMENT OP PAGINA 34-35
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“HET HOOGSTGELEGEN
PENTHOUSE VAN HARLINGEN!”

IMPRESSIE PENTHOUSE A
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MEER OVER JE NIEUWE
APPARTEMENT IN OOSTERHOF

Samen het
verschil maken

BOUWBEDRIJF LONT ONTWIKKELT SAMEN MET HARNS INVEST, PENTA ARCHITECTEN EN ONZE KETENPARTNERS 25 HOOGWAARDIGE EN DUURZAME APPARTEMENTEN ‘OOSTERHOF’ IN HARLINGEN. WIJ PROFITEREN VAN JARENLANGE ERVARING EN BEWEZEN VAKMANSCHAP. MET ONZE KENNIS EN KUNDE DRAGEN
WE BIJ AAN DE UITWERKING VAN EEN ONDERHOUDSARM BOUWKUNDIG ONTWERP EN EEN GEBRUIKSVRIENDELIJKE DUURZAAM INSTALLATIE.

De draagconstructie van het casco vormt een degelijke basis voor het
ontwerp. Hierin worden alle geldende eisen vanuit het bouwbesluit
gegarandeerd. Vanaf de begane grond kun je zowel per lift als via
het trappenhuis bij je appartement komen. De vide van de centrale
hal vormt een mooie open ruimte. Hier zorgt een glazen gevel voor
optimale lichtinval.
Op de begane grond krijgt elk appartement een eigen berging
voor onder andere de staling van je fiets. Daarnaast heeft elk
appartement een inpandige berging. Deze biedt plaats aan zowel
de installaties voor verwarming en ventilatie, als je wasmachine en
-droger.
De verwarmingsinstallatie bestaat uit een duurzame wamtepomp
met individuele bodembron en geïntegreerd boilervat voor
warmwatervoorziening. De verwarming van je appartement wordt
uitgevoerd met vloerverwarming, waarmee je in de zomer je
appartement ook kunt koelen (passief). Qua ventilatie is gekozen
voor een WTW-installatie. Deze installatie zorgt ervoor dat de
verse toevoerlucht wordt voorverwarmd met de af te voeren
ventilatielucht. Om deze duurzame installatie compleet te maken
krijgt elk appartement een aantal PV-panelen op het dak voor de
opwekking van de benodigde elektriciteit.

De binnenwanden in je appartement zijn van cellenbeton en
verdiepingshoge binnendeuren zijn standaard. Het toilet en
badkamer wordt voorzien van kwalitatief hoogwaardig sanitair en
tegelwerk. In overleg met onze aangesloten showrooms kun je het
sanitair en tegelwerk naar je eigen wensen aanpassen. Alle wanden
in het appartement worden behangklaar opgeleverd. De plafonds
worden voorzien van spackspuitwerk. Ondanks dat het leveren
en plaatsen van een keuken(inrichting) niet bij de koop van het
appartement is inbegrepen, kun je tijdens de bouw wel de hiervoor
benodigde installatievoorzieningen door ons laten aanbrengen.
De bouw van de 25 appartementen ‘Oosterhof’ realiseren wij onder
Woningborg-garantie. Deze organisatie toetst het bouwproject
vooraf op zowel technische als juridische eisen. Na de aankoop van
je appartement begeleidt onze kopersbegeleider je in het maken
van de juiste keuze in de beschikbare kopersopties. Deze keuzes leg
je vast in ons digitale interactieve kopersplatform. Tijdens de bouw
word je via dit platform periodiek geïnformeerd over de voortgang
van de bouw.

Wonen gaat iedereen aan. Voor totaalbouwer Lont is woningbouw een thuiswedstrijd,
omdat huisvesting nu eenmaal een eerste levensbehoefte is. Hart voor de klant betekent
bij ons: de toekomstige bewoner altijd centraal stellen. Dat doen we door sociaal
vakmanschap te tonen, van de voorbereiding tot de uitvoering en oplevering.

Bij het realiseren
van woningbouw
bepaalt het
proces de
uitkomst

Met de locatie van Oosterhof nabij zee en de N31 is rekening
gehouden met de wind- en geluidsbelasting op de gevel. De inpandige
serre-balkons worden standaard voorzien van een te openen glazen
schuifsysteem. Hierdoor kun je door het hele jaar heen in de luwte
van wind en verkeersgeluid van het uitzicht genieten. Desgewenst
kun je het glazen scherm eenvoudig openen voor ultieme beleving
van de zilte zeelucht. Naast de regulier geldende isolatiewaarden
in gevel, dak en begane grondvloer, krijgt je appartement
hoogwaardige kunststof kozijnen met triple beglazing voor een
optimale isolatiewaarde en luchtdichtheid.
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essentieel. Daarom is professionele kopersbegeleiding
bij ons vanzelfsprekend. Onze kopersbegeleiders
hebben veel ervaring in de begeleiding van nieuwbouw.
Samen bespreek je het hele voorbereidings- en
uitvoeringsproces. Ons digitale interactieve
kopersplatform zorgt voor optimale afstemming
van informatie.

De Wissel 19
St. Annaparochie
Betrouwbaar, professioneel en realistisch,
dát zijn onze kernwaarden.
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Afstemming met de toekomstige bewoners is

Tel 0518-409393
lont@lont.nl

www.lont.nl
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KOOP JE EEN DUURZAAM APPARTEMENT IN OOSTERHOF? DAN KAN DE RABO GROENHYPOTHEEK
INTERESSANT VOOR JE ZIJN. MET EEN GROENHYPOTHEEK KRIJG JE TIJDENS DE EERSTE
RENTEVASTE PERIODE 0,5% KORTING OP JE HYPOTHEEKRENTE VOOR 10 JAAR VAST. VOOR HET
AANVRAGEN VAN EEN RABO GROENHYPOTHEEK IS EEN GROENVERKLARING NODIG. BOUWBEDRIJF
LONT IS OPGENOMEN IN HET REGISTER GROENVERKLARING, DUS DIT IS AL GEREGELD.

HET NOORDEN MAKELAARS IS AL SINDS 1996 EEN BEGRIP IN HARLINGEN EN VERRE OMSTREKEN,
WAARVAN DE LAATSTE 10 JAAR MET ANDRÉ TADEMA AAN HET ROER. SINDS 1 JUNI 2019
GEVESTIGD IN HET NIEUWE KANTOORPAND AAN DE SPEKMARKT 1 TE HARLINGEN.

GRATIS WAARDEBEPALING!
Overweeg je één van de prachtige appartementen in Oosterhof
te kopen? Maar heb je wellicht nog een eigen woning en wil je eerst
weten wat de (over)waarde van je huidige woning is? Indien gewenst
kan er eveneens een vrijblijvend verkoopadvies gegeven worden.

Wil je een GRATIS waardebepaling? Kom langs bij ons kantoor
aan de Spekmarkt 1 of bel ons op nr. 0517-430000 voor het maken
van een afspraak.

Wij hebben ruime ervaring met de huizenmarkt in Harlingen en
omgeving en hebben dus als geen ander inzicht in de actuele
waarde en verkoopkansen van jouw huis.
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Gebruik van duurzaam hout
Voor de bouw van je nieuwbouwwoning moet 100% duurzaam
hout gebruikt worden. Je projectontwikkelaar/aannemer (met FSC,
PEFC of Keurhout certificering) toont dit aan met een Duurzaam
hout verklaring.
Duurzaamheidskorting: extra voordeel
De appartementen zijn energiezuinig! Dit levert je extra voordeel op.
Je krijgt bovenop de korting voor de groenhypotheek ook nog eens
een duurzaamheidskorting van 0,2% op je hypotheek. Om gebruik
te maken van deze korting moet je ons een document overhandigen
waaruit de EPC of Energie-Index blijkt.

Speciaal voor de (potentiële) kopers van Oosterhof Harlingen
biedt Het Noorden Makelaars de mogelijkheid aan een GRATIS
waardebepaling uit te voeren.

Ervaring in Harlingen en omgeving
Onze makelaar André Tadema heeft al meer dan 25 jaar ervaring
als beëdigd makelaar/taxateur en kan dus vaak mede op basis van
deze ervaring een goede indicatie afgeven van de marktwaarde
van je woning.

Energiezuinig: EPC-waarde van 0,26 of lager
Hoe energiezuinig een woning is, wordt uitgedrukt in een EPC-waarde
(Energie Prestatie Coëfficiënt). Deze waarde geeft de hoeveelheid
energie aan die er nodig is om een woning te verwarmen, ventileren
en verlichten. Hoe lager de EPC-waarde hoe energiezuiniger de
woning, hoe beter de woning is voor ons klimaat. De appartementen
van Oosterhof hebben een EPC-waarde van 0,26 of lager.

Spekmarkt 1
8861 CG Harlingen
0517 - 430000
info@hetnoordenmakelaars.nl
www.hetnoordenmakelaars.nl

Kom naar ons Hypotheek Inloopspreekuur
Je kunt ook vrijblijvend binnenlopen tijdens één van onze
inloopspreekuren. Wekelijks in:
- Franeker (Het Want 3):
maandag 18.30 tot 20.00 uur / donderdag 14.00 tot 17.00 uur
- Leeuwarden (Beursplein 1/Zaailand 108):
dinsdag 18.30 tot 20.00 uur / zaterdag 9.30 tot 14.30 uur
- Harlingen (Grote Bredeplaats 6):
donderdag 14.00 tot 17.00 uur
- Sint Annaparochie (Van Harenstraat 4):
vrijdag 13.00 tot 17.00 uur
Jouw huis financieren
Een huis kopen is de grootste aankoop in een mensenleven.
Met veel keuzes die je als koper moet maken. Rabobank
Leeuwarden-Noordwest Friesland helpt je hier graag bij!

Meer weten?
De financieel adviseurs van de Rabobank denken graag met je mee.
Zij kunnen je inzicht geven in de financiële zaken die komen kijken
bij de aankoop van een appartement. Bel (058) 244 55 66 voor meer
informatie of het maken van een afspraak. Een e-mail sturen kan ook:
FinancieelAdvies.lnwf@rabobank.nl.
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OVER JE
NIEUWE KEUKEN
EEN FIJNE KEUKEN IS DÉ SMAAKMAKER IN JE
NIEUWE APPARTEMENT. KEUKENPUNT HEEFT
DAAROM UITSLUITEND PROFESSIONALS IN HUIS,
DIE ALS GEEN ANDER HET SUCCESRECEPT KENNEN
VOOR EEN KEUKEN DIE PAST BIJ JOUW WENSEN
EN SMAAK.
Samen gezellig koken of met vrienden en familie aan de keukentafel
schuiven voor een heerlijk diner; de keuken is bij uitstek de plek waar
je echt even samenkomt. Bij Keukenpunt weten we als geen ander hoe
belangrijk het is om een keuken te hebben die past bij jouw wensen
en smaak. Ontzorgen is onze kracht. In combinatie met Badkamerpunt
en Vloerenpunt hoef je nergens meer aan te denken voor je
nieuwe appartement.
Bij Keukenpunt kiezen we uitsluitend voor A-merken. Bij ons vind je
de mooiste designkeukens en zelfs complete interieurs. Speciaal voor
project Oosterhof hebben we onze showroom in Leeuwarden ingericht
met materialen voor jouw nieuwe appartement. Zo kun je de totale
inrichting perfect op elkaar afstemmen.
Bij Keukenpunt krijg je als nieuwe bewoner van Oosterhof
een aantal voordelen:
• Bij oplevering van het appartement kunnen de keuken
en vloer al gereed zijn.
• Je krijgt extra kortingen en uitstekende garantie.
• Wij bieden direct de scherpste prijs.
• Onze eigen monteurs helpen je snel en vakkundig.
Je bent van harte welkom in Leeuwarden om samen met de experts van
Keukenpunt de perfecte keuken samen te stellen.

Planetenlaan 2
Leeuwarden
058-2887733
info@keukenpunt.nl
www.keukenpunt.nl
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VERKOOPVOORWAARDEN
INFORMATIE BIJ UW AANKOOP

OPSCHORTENDE VOORWAARDEN

Het kopen van een nieuwbouw appartement is vaak een grote en
spannende stap in uw leven. Het is dan ook zaak dat u duidelijkheid
hebt over wat er allemaal bij die stap komt kijken. Daarom hebben wij
een aantal belangrijke aandachtspunten voor u op een rij gezet. Heeft
u na het lezen nog vragen? De verkoopbegeleider helpt u graag verder.

In de koop- en aannemingsovereenkomst worden enkele
opschortende voorwaarden opgenomen, gekoppeld aan de datum
waarop de bouw van Oosterhof naar verwachting kan starten.
Voor het verstrijken van deze opschortingsdatum ontvangt u van
Bouwbedrijf Lont BV bericht of de opschortende voorwaarden zijn
vervuld. Zo ja, dan zijn de koop- en aannemingsovereenkomst bindend.
Zijn de voorwaarden (nog) niet vervuld, dan krijgt u een nieuwe
opschortingsdatum voorgesteld.

EEN WONING OP MAAT
In dit project bieden wij u volop keuzevrijheid. Voorafgaand en tijdens
het bouwproces kunnen al uw woonwensen besproken worden met
de kopersbegeleider van de aannemer. Hij of zij begeleidt u tijdens het
bouwproces en spreekt de individuele wensen met u door. Dit proces
is tevens geheel digitaal te volgen via VolgJeWoning.nl. Alles wordt
vervolgens vertaald in duidelijke tekeningen en specificaties.

KOOP– EN AANNEMINGSOVEREENKOMST
Als u een appartement koopt, sluit u een koopovereenkomst af
met Oosterhof Project BV en een aannemingsovereenkomst met
Bouwbedrijf Lont BV. Deze overeenkomsten brengen verplichtingen
met zich mee. Zo verplicht u zich als koper de koop- en aanneemsom
te betalen. Oosterhof Project BV neemt de verplichting op zich
om de grond te leveren en het terrein bouw- & woonrijp te maken.
Bouwbedrijf Lont BV neemt de verplichting op zich om uw woning
te bouwen.
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WERKWIJZE WONINGBORG:
INGESCHREVEN ONDERNEMINGEN

EIGENDOMSOVERDRACHT
De eigendomsoverdracht vindt plaats bij projectnotariskantoor
Heeres nadat:

BEOORDELING BOUWPLANNEN

•	Eventuele opschortende voorwaarden niet meer kunnen worden
ingeroepen;
•	U (indien nodig) overeenstemming hebt bereikt met uw
hypotheekverstrekker.
• 	U (indien nodig) uw eigen woning heeft verkocht.
Zodra aan de voorwaarden is voldaan, worden de grond en eventuele
opstallen notarieel aan u geleverd in de vorm van de zogenoemde
‘akte van levering’. Voor de datum van de levering ontvangt u van de
notaris de (concept) nota van afrekening. Op deze nota ziet u welk
bedrag u op de datum van levering moet hebben betaald.
Bij de levering van het perceel wordt de gehele grondprijs afgerekend.
De prijs van het perceel staat vermeld in de koopovereenkomst.
De aanneemsom wordt verdeeld over 9 verschillende termijnen
gedurende de bouw. Deze termijnen staan beschreven in de
aanneemovereenkomst.

BEDENKTIJD

Op de leveringsdatum worden twee akten getekend; die van de akte
van levering (deze kosten zijn voor rekening van de ontwikkelaar) en
de (eventuele) hypotheekakte (deze kosten zijn voor uw rekening).
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Woningborg N.V. (hierna te noemen: ‘Woningborg’) is
een zelfstandig schadeverzekeringsbedrijf dat gespecialiseerd is in het waarborgen van woninggaranties.

Ingeschreven bij Woningborg wordt een bouwonderneming niet zo
maar. Voorafgaand aan de inschrijving wordt de bouwonderneming
technisch en financieel beoordeeld. Wij kijken of de bouwonderneming solvabel genoeg is en of zij technisch hun zaken op orde hebben.

Deze verplichtingen kunnen alleen vervallen wanneer er eventuele
opschortende voorwaarden uit de koop- en aannemingsovereenkomst
worden ingeroepen. Nadat de overeenkomsten zijn ondertekend,
ontvangt u een exemplaar. Een tweede exemplaar gaat naar
projectnotariskantoor Heeres in Harlingen die de notariële akte van
levering opstelt. Verder wordt na het tekenen van de overeenkomst
het Woningborg certificaat aangevraagd.

Na ondertekening van de koop- en aannemingsovereenkomst heeft
u één kalenderweek bedenktijd. Deze bedenktijd gaat in één dag
nadat u uw exemplaar van de compleet ondertekende overeenkomst
in handen hebt gekregen. Gedurende de bedenktijd kunt u de
overeenkomst ontbinden zonder opgaaf van redenen en zonder
verdere consequenties of kosten.

WONINGBORGGARANTIE

WONINGBORG
De appartementen worden verkocht met een, door de Woningborg
Groep afgegeven, Woningborg-certificaat. Het certificaat waarborgt
dat uw woning wordt afgebouwd en dat de kwaliteitsgarantie wordt
nagekomen. Bij aankoop van uw woning ontvangt u nadere informatie
betreffende de garantievoorwaarden, garantietermijn en garantieuitsluitingen. Tevens worden alle contractstukken door Woningborg
gecontroleerd middels een juridische controle.

Daarnaast is Woningborg aangesloten bij KIFID (www.kifid.nl) onder
nummer: 200.000395.
Verkrijgers van een Woningborg-certificaat hebben daarmee de zekerheid dat de verstrekte waarborgen zijn ondergebracht bij een vergunninghoudende verzekeringsmaatschappij die onder toezicht staat van
DNB en AFM.

WEBSITE
Meer informatie over Woningborg en de Woningborg Garantie- en
waarborgregeling kunt u nalezen op onze website: www.woningborggroep.nl.

Om bouwplannen en de daarmee samenhangende risico’s op een
verantwoorde wijze te kunnen accepteren voor toepassing van de
Woningborg Garantie- en waarborgregeling, worden de bouwplannen
integraal door Woningborg beoordeeld, waarbij zowel naar de financiële -, de juridische - als de technische risico’s wordt gekeken.

AFGIFTE VAN HET CERTIFICAAT
Is een bouwplan door ons geaccepteerd onder de Woningborggarantie en ingeschreven in het Woningregister, dan ontvangt u als
koper van een woning in dat plan een certificaat van ons zodra de
verkoop bij ons gemeld is en voldaan wordt aan de gestelde criteria in
de officiële tekst van de Woningborg Garantie- en waarborgregeling
Nieuwbouw 2016.
Op onze website www.woningborggroep.nl treft u een schema aan
waarin de verschillende stappen van planacceptatie tot de afgifte van
het certificaat worden weergegeven.
In het volgende onderdeel in deze brochure wordt nader ingegaan
op de strekking van de twee waarborgen die door de afgifte van het
certificaat worden verstrekt.

BEMIDDELING
Heeft u na oplevering van de woning binnen de toepasselijke Woningborg-garantietermijnen een klacht aan de woning waarbij u met de ondernemer niet tot een oplossing kunt komen, dan heeft u de mogelijkheid om Woningborg om bemiddeling te vragen. Dit is niet verplicht,
maar wel sterk aan te raden omdat hiermee in de meeste gevallen een
kostbare en tijdrovende juridische procedure kan worden voorkomen.
Aan onze bemiddelingen zijn geen kosten verbonden.

TOEZICHT
Woningborg staat in het kader van de Wet op het financieel toezicht
(Wft) onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB, www.dnb.nl)
en de Autoriteit Financiële Markten (AFM, www.afm.nl). Woningborg
staat bij AFM geregistreerd onder nummer: 12017305.
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DISCLAIMER
Deze sfeerbrochure is samengesteld aan de hand van de laatste gegevens en afbeeldingen. Samen met de artist impressions geven zij een indruk
van de toekomstige situatie. Zij pretenderen niet een exacte weergave te zijn van het uiteindelijke product. Rechten kunnen dan ook niet worden
ontleend. Genoemde maten zijn indicatief en kunnen afwijken. Uitdrukkelijk wordt vermeld dat deze brochure geen contractstuk is. Hiertoe worden
seperate contractstukken opgesteld. Deze kunnen afwijken van de brochure waarbij de contractstukken bepalend zijn.
EXTERIEUR IMPRESSIE ENTREEZIJDE
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ONTWIKKELING
OOSTERHOF PROJECT BV

ARCHITECT
PENTA ARCHITECTEN

VERKOOPINFORMATIE
HARNS INVEST

BOUWBEDRIJF
BOUWBEDRIJF LONT BV

Noorderhaven 114
8861 AR Harlingen

Bolswardervaart 3
8862 SE Harlingen

Noorderhaven 114
8861 AR Harlingen

De Wissel 19 – Postbus 12
9076 ZN Sint Annaparochie

0517 43 00 44
info@penta-architecten.nl
penta-architecten.nl

0517 87 00 01
info@harnsinvest.nl
harnsinvest.nl

0517 40 93 93
info@lont.nl
lont.nl

ONTWERP & REALISATIE: INVITE.NL

