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Van Wanrooij Projectontwikkeling

Van Wanrooij Projectontwikkeling

In 2017 hebben wij de BouwKennis 

Marketing Jaarprijs in ontvangst mogen 

nemen. Volgens de jury is ons ‘Aangenaam 

wonen concept’ een prima voorbeeld van 

klantgericht bouwen en de klant centraal 

stellen. Daar zijn wij natuurlijk heel trots op. 

Maar belangrijker is: ons bouwconcept 

biedt je allerlei kansen om van je nieuwe 

huis je eigen huis te maken. Want daar gaat 

het natuurlijk om. 

Wij helpen je graag bij je keuzes. Want bij 

ons valt er iets te kiezen.

WOON!
ZOALS JIJ 
DAT WIL

IN DE OMGEVING  
Welkom in Zaltbommel 05
Even ontspannen in Zaltbommel 10

HET BOUWPROJECT 
Wonen in Waluwe III 07
Vogelvlucht 08
Architect aan het woord 11
Situatie/woningen 16
Type woningen 18

AFWERKING 
Ontdek de stijl die bij jou past 14
Jouw buitenleven 70

ALGEMEEN 
Jouw ideale indeling  12
Bekijk nu alvast je woning in 3D  76
Stappenplan voor jouw woning  77

WARENHUYS 
Laat je inspireren in ons Warenhuys 72

VAN WANROOIJ 
Aangenaam wonen 78

“ Omdat wonen veel meer 
betekent, omdat de woning 
die je zoekt bij je moet 
passen, moet aansluiten 
bij jouw karakter en 
woonwensen. Dat maakt 
wonen aangenaam.”
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De rust van het buitengebied en de centrumfunctie 

maken deze gemeente tot een compleet en zeer  

afwisselend geheel. Gemeente Zaltbommel telt  

25.000 inwoners; de stad Zaltbommel 12.400 in- 

woners. Het is hier uitstekend wonen. 

Zaltbommel is een levendige vestingstad met zijn 

mooie gevels, oude stadswallen en de beroemde 

Bommelse Toren van de Sint Maartenskerk. 

Het knusse centrum biedt gezelligheid met zijn 

cafetjes en diverse restaurtants, waar je leuk kunt 

borrelen en lekker kunt eten. Tevens vind je in de 

binnenstad allerlei winkels. 

Zaltbommel beschikt over een ruim opleidings- 

aanbod. Naast het basisonderwijs zijn diverse 

vormen van voortgezet onderwijs aanwezig. 

Voor rust en natuur is de Waal met zijn rivierdijken 

dichtbij. Ook liggen er mooie, karakteristieke dorpjes 

in de directe omgeving.

Goed bereikbaar

Dankzij de nabijheid van de rijkswegen A15 en A2 ligt 

Zaltbommel heel centraal. Er zijn uitstekende verbin-

dingen richting noord/zuid (Utrecht - Den Bosch) en 

oost/west (Arnhem/Nijmegen - Rotterdam). 

Hetzelfde geldt voor het openbaar vervoer; het NS- 

station Zaltbommel ligt aan het spoor naar Utrecht 

en Den Bosch. Verder zijn er buurtbussen, een regio-

taxi en veerdiensten over de Waal en de Maas.

Waluwe ligt dichtbij de snelweg, dus je bent snel 

thuis en ook snel onderweg.

Zaltbommel heeft een knusse stadse allure en ligt in 
de Bommelerwaard, provincie Gelderland. Door de gunstige 

ligging in het hart van Nederland biedt deze stad goede woon- 
en werkmogelijkheden, voorzieningen en ontspanning.

Een deel van Zaltbommel is beschermd stadsgezicht

Welkom in
al tbommel
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Wonen in Waluwe lll
Als je Zaltbommel binnenrijdt dan rij je meteen de 

Waluwe binnen. Deze nieuwe wijk is ruim opgezet 

met aan de westkant een groot parkeiland waar 

ruimte is om te spelen en tot rust te komen.  

Vanuit de Waluwe kun je alle kanten op; het stads-

centrum van Zaltbommel is op fietsafstand, de A2 

om de hoek én op slechts 500 m van huis kun je al 

boodschappen doen.

Fase 3: De woningen in fase 3 zijn gelegen aan de 

Dick van Tussenbroekhof, de Fiep van Westendorp-  

laan en het Annie MG Schmidthof. De tuinen zijn erg 

ruim qua opzet. De woningen bieden voor ieder wat 

wils. Hoek- en tussenwoningen voor starters, ruime 

tweekappers voor de doorstromer en mooie levens-

loopbestendige woningen voor de medior en senior.

Waluwe is een eigentijdse en complete woonwijk 
met een ruime variatie aan woningsoorten. 

Het stadscentrum van Zaltbommel is op fietsafstand. 
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Vogelvlucht
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“In Waluwe III sluiten we naadloos aan bij de al gere-
aliseerde woningen van het deelplan Waluwe II. Denk 

daarbij aan architectuur die geïnspireerd is op de jaren 
’30 uit de vorige eeuw. Dus mooi gedetailleerd met-
selwerk, grote dakgootoverstekken, erkers en Franse 

balkonnetjes bij een aantal woningen. 
Ons uitgangspunt was om zoveel mogelijk afwisseling 

te creëren in het straatbeeld. Doordat er gebouwd 
wordt in autoluwe hofjes is dit heel goed mogelijk.  

Ook door het materiaalgebruik en het toepassen van 
topgevels en de afwisseling met witte hoekwoningen 

ontstaat veel variatie.
Verder gaat het om verschillende woningtypen, zoals 

twee-onder-een-kapwoningen, rijwoningen en levens-
loopbestendige woningen die de kamer, slaapkamer, 

keuken en badkamer op de begane grond hebben.
De woningen zijn extra duurzaam ontworpen, met een 

EPC-waarde van 0,00. Ze wekken dus ongeveer net 
zoveel energie op als dat ze verbruiken.”

In het voormalige stadhuis van Zaltbommel aan de markt, 
werken mensen met een geestelijke of lichamelijke be-
perking. Je kunt hier terecht voor koffie met zelfgebakken 
appeltaart, maar ook voor een lunch of een high-tea. Ook 
op het fraaie terras is het fijn vertoeven.
Markt 10

Op het kleurrijke terras aan de Markt genieten van de 
zon. Zowel op het terras als in het sfeervolle café kun je 
genieten van koffie met huisgemaakt gebak, een uitge-
breide lunch of diner. Tevens heeft ’t Stadscafé meerdere 
ruimtes voor grotere gezelschappen. ’s Avonds is ’t Stads-
café een sfeervolle uitgaansgelegenheid met geregeld een 
band of een DJ. 
Markt 4-6 

Aan de rand van de oude binnenstad, bij de ingang 
van de historische stadswallen, is dit restaurant 
gevestigd in een monumentale villa uit 1860. In de 
zomer is het goed vertoeven op het intieme terras 
onder de druivenranken en linden. Sinds jaar en 
dag is ‘La Provence’ een begrip in Zaltbommel en 
omgeving, de specialiteit: de ambachtelijke Franse 
keuken en huiselijk dineren.
Gamerschestraat 81

In de Roos

La Provence

  al tbommel
Even ontspannen in

ARCHITECT
QUADRANT 
ARCHITECTEN

“Architectuur geïnspireerd op de 
jaren ’30 uit de vorige eeuw.”

ARCHITECT
AAN HET WOORD

Maurice vd 
Meijden

De levendige vestingstad Zaltbommel met zijn mooie gevels, oude 
stadswallen en de beroemde Bommelse Toren van de Sint Maartens-

kerk, heeft ook de inwendige mens het een ander te bieden. 

t Stadscafe   al tbommel
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Woonkamer straatzijde Woonkamer tuinzijde

Kies kosteloos de woning indeling die het beste bij 

jouw wensen aansluit. Het is bij enkele woning-

types mogelijk de volledige indeling van je woning 

te spiegelen. Door deze mogelijkheid te combineren 

met uitbreidingsopties, kun je altijd tot jouw droom-

indeling komen. Kijk in je Woon!magazine of het 

spiegelen van jouw woning mogelijk is. Wil je bijvoor-

beeld de woonindeling met de woonkamer aan de 

straatzijde? Of kies je liever de woonindeling met de 

woonkamer grenzend aan de achtertuin? 

Hou je van koken en wil je een groot kookeiland in 

je keuken of kies je er liever voor om je zithoek te 

vergroten en een speelhoek te creëren voor de kinde-

ren? Alles is mogelijk. Let op, de verdiepingen spiege-

len mee met de begane grond. De ouderslaapkamer 

wordt dan bijvoorbeeld verplaatst van de tuinzijde 

naar de straatzijde. Het verplaatsen van de keuken ná 

het spiegelen is niet kosteloos, omdat het leidingwerk 

dan ook verplaatst moet worden. Wat wordt jouw 

ideale indeling?

Woonkamer aan  
TUINZIJDE

Woonkamer aan  
STRAATZIJDE

K O S T E L O O S
S P I E G E L E N

Jouw  ideale indeling

13Woon in Zaltbommel
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15

Je nieuwe huis wordt pas jouw thuis als je het inricht in de stijl 
die bij je past. Om je hierin te helpen, hebben we jouw woning 

ingericht in vier stijlen: puur, klassiek, modern en trendy. 
De makelaar beschikt over een uitgebreide versie van de 3D app 

van jouw woning waarmee je kunt switchen tussen deze  
vier woonstijlen. Kies de stijl die bij jou past en bekijk het  

resultaat. Je zult versteld staan! Zie je jezelf hier al wonen?  
Maak een afspraak bij de makelaar.

Ontdek de stijl die bij jou past
Hip en kleurrijk

Eigenzinnig

Organische vormen

Gewaagd

Creatief en persoonlijk

T R E N D Y

Strakke lijnen

Metalen accessoires

Functioneel

Gladde oppervlakken

M O D E R N

Nostalgische details

Warme kleuren

Rijke materialen

Statige vormen

K L A S S I E KNatuurlijke kleuren & materialen

Organische vormen

Robuust en rechthoekig

Hout en natuursteen

Basiskleur wit

P U U R

Woon in Zaltbommel
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TYPE E (bno. 22, 64) TYPE E (bno. 23, 65) TYPE E (bno. 24, 66)

TYPE E
8 levensloopbestendige 
woningen 
(21 t/m 24, 63 t/m 66)

TYPE G
2 hoekwoningen 
(27 & 35)

TYPE H1
6 tussenwoningen 
(38, 39, 41, 44, 45, 47)

TYPE F
4 tweekappers
(19, 26, 61, 68)

TYPE G1
4 hoekwoningen 
met garage 
(36,  42, 43, 48)

TYPE I
5 tussenwoningen 
met topgevel 
(29, 33, 37, 40, 46)

TYPE F1
4 tweekappers 
met erker 
(20, 25, 62, 67)

TYPE H
5 tussenwoningen 
(28, 30 t/m 32, 34)

TYPE E (bno. 21, 63)

TYPE F1 (bno. 25, 67) TYPE F (bno. 26, 68)
dakkapel optioneel

N

Situatie Woningen

TYPE G1 
(bno. 43 )

TYPE H1 
(bno. 44, 45 )

TYPE I 
(bno. 46 )

TYPE H1 
(bno. 47 )

TYPE G1 
(bno. 48 )
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KENMERKEN

type E type E

type E type E

KENMERKEN

8 levensloop-
bestendige 
woningen

  Flexibel in te delen levensloopbestendige woningen: 

  welke indeling past bij jou; kantoorruimte met eigen entree, 

  een extra speelkamer of een slaap- en badkamer op de begane 

grond

  Extra duurzaam, met een EPC waarde van 0

  Extra brede woning voor nog meer ruimte

  Complete badkamer op de begane grond of op de verdieping

  Op de verdieping twee (slaap)kamers 

  Vliering op de 2e verdieping

  Parkeren op eigen terrein

  Vele opties en uitbreidingsmogelijkheden

type E

type E

LINKERGEVEL VOORGEVEL

RECHTERGEVEL ACHTERGEVEL

TYPE E

19Woon in Zaltbommel
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BEGANE GROND
Schaal 1:60

BIJZONDERHEDEN
• Levensloopbestendig 

wonen, slaap- en 
badkamer op begane 
grond

• Badkamer 
met wastafel, 
tweede toilet en 
inloopdouche

• Tevens separaat toilet
• Praktische trapkast
• Vele opties en 

uitbreidings-
mogelijkheden

BEGANE GROND
Schaal 1:60

 OPTIES
1   Uitbouw 

woonkamer 2.4 m
2   Openslaande 

tuindeuren
 of schuifpui

3   Uitbouw speel- / 
werkkamer

 1.2 m 
4   Gratis keuze: keuken

  aan straat- of 
tuinzijde 

5   Extra bergruimte; 
badkamer naar 
boven biedt extra 

 bergruimte beneden
6  Glazen pui

TYPE E
OPTIE 1
TYPE E
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OPTIE 1:
INDELING 
GEZIN
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OPTIE 2
TYPE E

VERDIEPING
Schaal 1:60

 OPTIES
1   Uitbouw woonkamer 

2.4 m
2   Openslaande 

tuindeuren of 
schuifpui

3   Uitbouw slaapamer 
1.2 m 

4   Extra grote en luxe 
badkamer met ligbad

5  Glazen pui
6   Inloopkast met 

aan bedzijde tv-
aansluiting

7  Vergroten badkamer

  4330    

  5400    

  1800    

  2
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  4350    

1

3
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4

5

OPTIE 2:
INDELING 
COMFORT Type E

SFEERIMPRESSIE
WOONSTIJL: KLASSIEK
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  3
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2

eerste verdieping
schaal 1:60

eerste verdieping
schaal 1:60

 OPTIES
1  Extra slaapkamer
2  Berging gedraaid

BIJZONDERHEDEN
• Ruime slaapkamer 

met 2 dakramen
• Separate bergruimte
• Grote kamer over 

hele breedte van de 
woning met dakkapel

TYPE E
OPTIE 1
TYPE E

  5400  

  4380  

  4
00

0 
 

  3
53

0 
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vliering
schaal 1:60

eerste verdieping
schaal 1:60

BIJZONDERHEDEN
• Bergzolder met 

vlizotrap bereikbaar

 OPTIES
1  Extra (slaap)kamer
2   Tweede badkamer 

op de verdieping 
of in plaats van de 
badkamer op de 
begane grond met 
wastafel, toilet en 
inloopdouche 

3   Badkamer kan tevens 
in de bergruimte 
op pag 24 worden 
geplaatst

OPTIE 2 
TYPE E TYPE E

1

2

  5400  
  4270  

  2920  
  2380  

  3
61

0 
 

  4
00

0 
 

  2
75

0 
 

  3
53

0 
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KENMERKEN

Type F Type F1

Type F1 Type F

KOSTELOOS SPIEGELEN
Zie pagina 12

JOUW VIRTUELE BEZICHTIGING
Ga naar www.waluwe-zaltbommel.nl/app

KENMERKEN

Twee-onder-
een-kap 
woningen

 Type F heeft chique Franse balkons op de eerste verdieping

 Type F1 beschikt over een erker aan de voorgevel

 Extra duurzaam, met een EPC waarde van 0

 Ideale gezinswoning in sfeervolle eigentijdse architectuur

 Extra brede woning voor nog meer ruimte, beukmaat van 6,0 m

 Standaard voorzien van dubbele tuindeuren 

 Gratis keuze: woonkamer aan straat- of tuinzijde

 Complete badkamer met ligbad

 Mogelijkheid voor extra slaapkamer op zolder

 Inclusief garage, parkeren op eigen terrein

 Vele opties en uitbreidingsmogelijkheden

Type F

Type F1

LINKERGEVEL VOORGEVEL

RECHTERGEVEL ACHTERGEVEL

TYPE F
+

TYPE F1

29Woon in Zaltbommel
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BEGANE GROND
Schaal 1:60

BIJZONDERHEDEN
• Extra brede woning 

voor nog meer ruimte
• Standaard voorzien 

van dubbele 
tuindeuren

• Ruime keuken aan 
straatzijde; keuze 
om de woning te 
spiegelen:  
Keuken aan straat- of 
tuinzijde, zie pag 12 

• Inclusief garage

BEGANE GROND
Schaal 1:60

 OPTIES
1  Uitbouw 2.4 m
2   Schuifpui i.p.v. 

openslaande 
 tuindeuren

3   Gespiegelde 
indeling: 

  optioneel is de 
keuken aan de 
voorzijde

4   Extra bergruimte 
door trapkast en 
inbouwkast 

5   Opdeling garage in 
berging en speel-/
werkkamer

6   Erker standaard bij 
type F1

 

TYPE 
F/F1

OPTIES
TYPE 
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1

  5700  

  2445  

  3155  

  3
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  2
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VERDIEPING
Schaal 1:60

TYPE 
F/F1

VERDIEPING
Schaal 1:60

OPTIES
TYPE 
F/F1

 OPTIES
1    Kostenloos spiegelen 

indeling: 
  hoofdslaapkamer 

aan achterzijde (zie 
pag 12 en 13)

  Er zijn nog veel meer 
opties mogelijk, 
zoals het samen-

 voegen van   
 slaapkamers. 
 Bekijk hiervoor de  
 verkooptekeningen.

BIJZONDERHEDEN
• 3 slaapkamers op 1e 

verdieping
• Ruime badkamer 

met wastafel, 
inloopdouche en 
ligbad

• Separaat toilet
• Masterbedroom over 

hele breedte van de 
woning

• Type F met Franse 
balkons 
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  2445    3155  
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ZOLDER
Schaal 1:60

ZOLDER
Schaal 1:60

 OPTIES
1  Extra kamer(s)
2   Smalle dakkapel  

aan achterzijde
3   Dakraam
4   Mogelijkheid voor 

tweede badkamer
5   Separate technische 

ruimte

BIJZONDERHEDEN
• Ruime, vrij indeelbare 

zolder
• Zolder met vaste trap 

bereikbaar
• Wasmachine- 

aansluiting

TYPE 
F/F1

OPTIES
TYPE 
F/F1

1

1

3

2

5

4
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Type F
SFEERIMPRESSIE

WOONSTIJL: PUUR
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Type G 
(bno. 35)

Type G 
(bno. 27)

Type G1 
(bno. 42)

Type G1 
(bno. 36)

KENMERKEN

JOUW VIRTUELE BEZICHTIGING
Ga naar www.waluwe-zaltbommel.nl/app

KENMERKEN

6 ruime 
hoekwoningen

 Ruime hoekwoning met zijentree

 Type G1 is standaard voorzien van een garage 

 Perfecte woning voor starters of gezinnen

 3 slaapkamers

 Vele opties en uitbreidingsmogelijkheden

 Standaard berging in de achtertuin

 Extra duurzaam met een EPC van 0

 Ruime zolder met verschillende indelingsopties

VOORGEVEL

VOORGEVEL

TYPE G
+

TYPE G1
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BEGANE GROND
Schaal 1:60

BEGANE GROND
Schaal 1:60

TYPE 
G/G1

OPTIES
TYPE 
G/G1
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  8345    

  2945    
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BIJZONDERHEDEN
• Ruime zithoek aan 

tuinzijde
• Mooie keuken 

aan straatzijde
• Trapkast
• Lichte woning door 

vele raampartijen
• Type G1 standaard 

voorzien van een 
garage

ZIJGEVEL TYPE G
BNO. 27 EN 35

 OPTIES
1  Uitbouw (1.2 of)  

 2.4 m
2   Dubbele tuindeuren 

of schuifpui
3   Opdeling garage in 

berging en speel-/
werkkamer
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VERDIEPING
Schaal 1:60

TYPE 
G/G1

VERDIEPING
Schaal 1:60

OPTIES
TYPE 
G/G1

 OPTIES
1   Samenvoegen 

slaapkamers

BIJZONDERHEDEN
• Ruime 

ouderslaapkamer
• Badkamer met 

inloopdouche en 
wandcloset

• Vaste trap naar zolder
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ZOLDER
Schaal 1:60

ZOLDER
Schaal 1:60

TYPE 
G/G1

OPTIES
TYPE 
G/G1

 OPTIES
1  Extra kamer(s)
2   Brede dakkapel  

aan achterzijde
3   Dakramen

BIJZONDERHEDEN
• Ruime, vrij indeelbare 

zolder
• Zolder met vaste trap 

bereikbaar
• Wasmachine- 

aansluiting

  5400      5400    

1

2
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Type G
SFEERIMPRESSIE
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Type H 
(bno. 34)

Type H 
(bno. 28)

Type H 
(bno. 30)

Type H 
(bno. 31)

Type H 
(bno. 32)

KENMERKEN

JOUW VIRTUELE BEZICHTIGING
Ga naar www.waluwe-zaltbommel.nl/app

KENMERKEN

11 ruime 
tussenwoningen

TYPE H
+

TYPE H1

Type H1 
(bno. 38)

VOORGEVEL

VOORGEVEL

Type H1 
(bno. 39)

Type H1 
(bno. 41)

 Ruime starterswoningen voor het startende gezin

 Extra duurzaam door een EPC van 0

 Standaard voorzien van een trapkast

 Begane grond voorzien van vloerverwarming

 3 slaapkamers

 Standaard voorzien van een complete badkamer

 Ruime zolder met vele mogelijkheden

 Vele opties en uitbreidingsmogelijkheden
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BEGANE GROND
Schaal 1:60

BEGANE GROND
Schaal 1:60

TYPE 
H/H1

OPTIES
TYPE 
H/H1

BIJZONDERHEDEN
• Ruime zithoek aan 

tuinzijde
• Veel licht aan de 

achterzijde door grote 
pui

• Mooie keuken 
aan straatzijde

• Standaard trapkast

 OPTIES
1  Uitbouw (1.2 of)  

 2.4 m
2   Dubbele tuindeuren 

of schuifpui
3   Hoekkeuken

  5100    

  5100    

  4080    
  4080    

  2480    

  2480    

  2
98

0 
  

 

  5
38

0 
  

 

  5
07

5 
  

 

  7
47

5 
  

 

  8
50

0 
  

 

  8
50

0 
  

 

1

2

3
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VERDIEPING
Schaal 1:60

TYPE 
H/H1

VERDIEPING
Schaal 1:60

OPTIES
TYPE 
H/H1

 OPTIES
1   Samenvoegen 

slaapkamers

BIJZONDERHEDEN
• 3 slaapkamers
• Badkamer met 

inloopdouche en 
wandcloset

• Vaste trap naar zolder

  2900      5100    

  2600      2300    

  2100    

  4
76

0 
  

 

  3
80

0 
  

 

  2
98

0 
  

 

  2
98

0 
  

 

  3
64

0 
  

 

  4
60

0 
  

 

1
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ZOLDER
Schaal 1:60

ZOLDER
Schaal 1:60

TYPE 
H/H1

OPTIES
TYPE 
H/H1

 OPTIES
1  Extra kamer(s)
2   Smalle dakkapel  

aan achterzijde
3   Dakramen

BIJZONDERHEDEN
• Ruime, vrij indeelbare 

zolder
• Zolder met vaste trap 

bereikbaar
• Wasmachine- 

aansluiting
  5100    

  5100    

1

2

3 3
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Type H
SFEERIMPRESSIE

WOONSTIJL: PUUR
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KENMERKEN

JOUW VIRTUELE BEZICHTIGING
Ga naar www.waluwe-zaltbommel.nl/app

KENMERKEN

5 ruime tussen- 
woningen met  
topgevel

 Ruime starterswoningen voor het startende gezin

  Riante dwarskap zorgt niet alleen voor een prachtig plaatje  

maar ook een ruime zolder

 Vloerverwarming op de begane grond

 Extra duurzaam door een EPC van 0

 3 slaapkamers

 Standaard voorzien van een complete badkamer

 Extra ruime zolder met vele mogelijkheden

 Vele opties en uitbreidingsmogelijkheden

TYPE I

Type I 
(bno. 29)

Type I 
(bno. 40)

Type I 
(bno. 33)

Type I 
(bno. 37)

VOORGEVEL

VOORGEVEL
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BEGANE GROND
Schaal 1:60

BEGANE GROND
Schaal 1:60

TYPE 
I

OPTIES
TYPE 

I

BIJZONDERHEDEN
• Ruime zithoek aan 

tuinzijde
• Veel licht door brede 

glaspartij aan de 
achterzijde

• Mooie keuken 
aan straatzijde

• Trapkast
• Woning is 30 cm 

dieper dan type H

 OPTIES
1  Uitbouw (1.2 of)  

 2.4 m
2   Dubbele tuindeuren 

of schuifpui
3   Hoekkeuken

  5100    

  5100    

  4080    

  4080    

  2480    

  2480    

  8
80

0 
  

 

  1
12

00
  

  

  5
37

5 
  

 

  7
77

5 
  

   3
28

0 
  

 

  5
68

0 
  

 

1

2

3
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VERDIEPING
Schaal 1:60

TYPE 
I

VERDIEPING
Schaal 1:60

OPTIES
TYPE 

I

  2100    

  2900    

  2600    

  3
28

0 
  

 

  5
06

0 
  

 

  3
64

0 
  

 

 OPTIES
1   Samenvoegen 

slaapkamers
2   Vergroten badkamer

BIJZONDERHEDEN
• 3 slaapkamers
• Badkamer met 

inloopdouche en 
wandcloset

• Vaste trap naar zolder

  5100    

  3
28

0 
  

 

  3
80

0 
  

 

  2600    

  4
90

0 
  

 

  2300    

1

2
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ZOLDER
Schaal 1:60

ZOLDER
Schaal 1:60

TYPE 
I

OPTIES
TYPE 

I

 OPTIES
1  Extra kamer(s)
2   Dakramen

BIJZONDERHEDEN
• Ruime, vrij indeelbare 

zolder
• Zolder met vaste trap 

bereikbaar
• Wasmachine- 

aansluiting

  5100      5100    

1

22
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Type I
SFEERIMPRESSIE

WOONSTIJL: PUUR
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11

Een plek om onder het genot van een glaasje wijn  
de werkdag af te sluiten, samen te eten of de kinderen  
beschut in de frisse buitenlucht te laten spelen. Lange 

zomeravonden, aangename temperaturen en  
sfeervol samenzijn. De tuin is zoveel meer  

dan een extra ruimte aan het huis. 

buitenleven
Jouw

haalbuiten naar binnen
MAAK EEN PLAN 
Je tuin omtoveren tot een  relax- 
plek, wat versta jij daar onder? 
Wil je ontspannen kunnen  zitten 
in de schaduw, of zoek je liever 
een lekker plekje in de zon? Of is 
ontspannen voor jou juist werken 
in de tuin? En wil je dan graag een 
bloemenperk of denk je meer aan 
een eetbare moestuin? 

Bedenk wat voor jou ultiem 
 relaxen is en noteer de dingen 
die je daarvoor nodig hebt. Er 
zijn  enkele praktische zaken om 
rekening mee te houden zoals 
de ruimte en de plaatsen waar 
 schaduw is, waar het vaak waait 
en de plaatsen waar de zon vol op 
staat.
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Laat je 
inspireren in
ons Warenhuys

sh
o

w
ro

o
m

 

In onze showroom loop je virtueel 
door je nieuwe keuken en 
badkamer. Een unieke beleving!  
Zo ervaar je of de ruimte helemaal 
naar wens is. Heb je wel 
voldoende loopruimte? 

Bevinden alle apparaten zich  
wel binnen handbereik? Is de 
werkhoogte wel goed? Kom het 
zelf testen in het Warenhuys in 
Waardenburg.

“ Een keuken helemaal 
naar mijn wens 
ingericht”
“In het weekend kook ik graag 
en neem ik hier ook echt de 
tijd voor. Een goede en mooie 
keuken vind ik dan ook erg 
belangrijk. In de showroom in 
Waardenburg heb ik mijn ogen 
uitgekeken. Alle elementen in 
alle varianten zijn ook daadwer-
kelijk aanwezig, zodat je niet 
hoeft te kiezen uit een boekje. 
Je kunt dingen zien en voelen. 
Dat maakt beslissen een stuk 
makkelijker.” Het grote voor-

deel van een  keuken van Van 
Wanrooij is dat je keuken onder 
de Woningborg garantie valt. De 
voorbereidingen voor de keuken 
worden tijdens de bouw al ge-
daan en na oplevering wordt de 
keuken geplaatst. “De plaatsings-
datum hebben we in overleg met 
het Warenhuys op onze eigen 
 planning laten aansluiten. Zo 
hebben we eerst onze tegelvloer 
laten leggen en is daarna de 
keuken geplaatst.”

Een interactief Warenhuys waar ruim 3.000 m2 aan 
 keukens, badkamers, tegels, woonstijlen en bouwkundige 
opties samenkomen. In de vier stijlgebieden en compleet 
aangeklede stijlhuizen vind je volop inspiratie.

laat je 
inspireren

Van Wanrooij
Bouw & Ontwikkeling

jouw
indeling

jouw
uitbreiding

jouw
keuken

jouw
sanitair

jouw
afwerking

inspiratiemagazine

Kies

Van Wanrooij 
keuken, badkamer & 
tegel warenhuys

laat je 
inspireren

Van Wanrooij 
Bouw & Ontwikkeling

Disclaimer
©2017 ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN Kies is een uitgave van Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling. Op deze pagina’s rusten 
copyrights die toebehoren aan Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling. Niets uit deze pagina’s mag worden gekopieerd, gereproduceerd 
of verspreid middels drukwerk, fotokopie, printwerk, anders dan bedoeld voor huiselijk gebruik. Voor elke uitzondering hierop dient 
u te beschikken over uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling. 

Regterweistraat 5 
4181 CE Waardenburg (A2, afslag 16)
T 0418 - 55 66 66
info@vanwanrooij-warenhuys.nl
www.vanwanrooij-warenhuys.nl 

Openingstijden
ma t/m wo 09.30-17.30 uur
do 09.30-21.00 uur
vrij 09.30-17.30 uur
zat 10.00-17.00 uur

Broekstraat 2
5386 KD Geffen
T 073 534 04 00
info@vanwanrooij.nl
www.vanwanrooij.nl

insp
ira

tiem
a

ga
zine

Vraag de makelaar naar ons magazine Kies! 
Het magazine Kies! is opgenomen in de 
kopersmap. Hierin geven we je volop ideeën  
voor het uitbreiden, indelen en afwerken 
van je nieuwe woning. Zo droom je thuis op 
de bank al lekker weg over je nieuwe 
woonplek. 

Inspiratie  
magazine

Karin & John
Getrouwd + 3 kinderen

Beleef je
nieuwe keuken
en badkamer

keukencheque
Je ontvangt als koper van een van onze
woningen een keukencheque. Deze kan
binnen de aangegeven termijn ingewisseld
worden bij Van Wanrooij keuken, badkamer
& tegel warenhuys in Waardenburg.
De waarde van de keukencheque zal in 
mindering worden gebracht op de aankoop 
van een complete keukeninrichting. Onder 
een complete keukeninrichting wordt 
tenminste verstaan: een keukenblok
(bestaande uit meerdere onder- en eventuele 
bovenkasten), inclusief werkblad(en),
spoelbak, mengkraan, afzuigkap en overige
apparatuur (zoals bijv. een koelkast, oven,
magnetron, vaatwasser).

De keukencheque is geregistreerd op naam van de koper, is niet 
overdraagbaar aan derden en kan niet voor contanten worden 
ingewisseld.
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Jouw woning wordt opgeleverd met 
hoogwaardig sanitair en tegelwerk. 
De wandclosets geven de badkamer 
en toilet een extra luxe tintje. In de 
badkamer is geen douchebak maar 
een drain opgenomen. Hierdoor loopt 
het vloertegelwerk mooi door in de 
douchehoek. De badkamer wordt tijdens 
de bouw gerealiseerd en valt onder de 
Woningborg garantie. Hiermee ben je 
verzekerd van een hoge kwaliteit en 
goede afwerking. In de showroom kun 
je het sanitair en de tegels bekijken die 
in je woning worden opgenomen. Onze 
adviseurs helpen je uiteraard ook om je 
badkamer aan te passen aan jouw wensen.

Topkwaliteit 

1 , 2 M  U I T B O U W

B A S I S

2 , 4 M  U I T B O U W

Beleef zelf de extra ruimte van 
een uitbouw. In de showroom 
kun je met een druk op de knop 
live zien hoe de achterpui met 
1,2 meter of 2,4 meter naar 
achteren schuift. Zo kun je de 
extra ruimte in jouw woning 
perfect ervaren.

sh
o

w
ro

o
m

Ervaar 
jouw ruimte

Tijdens het hele proces van aankoop tot 
oplevering heb je een eigen contactpersoon:       
de kopersbegeleider. Hij of zij houdt je op de 
hoogte van de voortgang van de bouw, maar 
belangrijker nog, de kopersbegeleider denkt 
met je mee over de indeling en uitvoering van 
je woning. 

De kopersbegeleider legt uit wat je geduren-
de het proces kunt verwachten, verwerkt je 
wensen altijd in een tekening en, indien nodig, 
in een aanbieding op maat. Geen mens is  
hetzelfde, dat geldt ook voor een woning.

Kopersbegeleider

Laat je op de tegelcatwalk in onze showroom 
inspireren met uitleg, inspiratietafels, noviteiten 
en overzichtswanden. Op grote led-schermen kun 
je de tegel van jouw keuze in een groot vloer- of 
wandoppervlak zien. Combineer totdat je jouw 
ideale (badkamer)tegels hebt gevonden. 

laat je
inspireren

Jouw 
droombadkamer
Elke dag begint en eindigt in de badkamer. Rust en 
comfort in de badkamer is daarom wel zo belangrijk. 
Ga je voor een bad om lekker in te ontspannen? Of 
geniet je van handige dubbele wastafels? Er is keuze 
genoeg om in jouw badkamer je eigen wellness te 
creëren.
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Ondertekenen
koop- en

aannemings-
overeenkomst 

Bezoek Warenhuys 
voor keuken en  

sanitair / tegelwerk

Vervallen  
ontbindende voorwaarden  

koop- en aannemings -
overeenkomst  

(twee maanden 
na stap 2) 

Gesprek met de 
kopersbegeleider, 
bezoek showroom, 

uitleg van je woning en 
toegang volgjewoning.nl

Verkoopgesprek 
bij de makelaar

Keuzes maken 
Optielijst 1 en 2

Keuzes maken 
Optielijst 3

Tijdens de bouw blijf je 
op de hoogte via 
‘volg je woning’

Kijkdagen op de 
bouw

Voorschouw 
woning

Oplevering woning

Sluiten dossier 
volgjewoning.nl.

Verhuizen en 
inrichten. 

Genieten van je 
nieuwe thuis!

stappenplan
voor jouw 

woning

S T A P 1

S T A P 2

S T A P 3

S T A P 5

S T A P 4

S T A P 6

Onherroepelijke 
omgevingsvergunning / 
vervallen opschortende 

voorwaarden

Notarieel transport

S T A P 7

S T A P 8

Start bouw

Keuzes maken 
uitvoering 

binnendeuren 
en garnituur via 

Mijndeur.nl 

Keuzes maken 
elektra

S T A P 9

S T A P 10

S T A P 11

S T A P 12

S T A P 13

S T A P 14

S T A P 15

S T A P 16

S T A P 17

De adviseurs in onze showroom 
helpen je graag bij het maken van  
de juiste keuzes. Zij maken een 3D 
visualisatie van je nieuwe keuken en 
badkamer. Zo kun je je een goed 
beeld vormen van het eindresultaat. 
Bereid je thuis voor op het bezoek 
aan de showroom door met behulp 
van de 3D app alvast alle ruimtes van 
de woning te bekijken en na te 
denken over jouw gewenste 
indeling. Zo kun je in de showroom 
direct aan de slag!

Om je een nog beter beeld 
van jouw toekomstige woning 
te geven, hebben we een app 
ontwikkeld met de meest 
voorkomende woningtypes, 
waarin je virtueel door je 
woning kunt ‘wandelen’. Zo 
kun je nog beter beslissen. 
Overweeg je een uitbouw of 
dakkapel, dan kun je in de app 
zien welk ruimtelijk effect dit 
op je woning heeft.
Na ondertekening van de koop- 

en aannemingsovereenkomst 
krijg je een 3D bril 
thuisgestuurd, zodat je je 
woning alvast thuis op de 
bank kunt beleven. Volg de 
meegeleverde instructies, 
download de app van jouw 
woningtype en ervaar de vele 
mogelijkheden.

sh
o

w
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Van Wanrooij biedt haar klanten veel 
innovatieve middelen waarmee het kopen 

van een woning eenvoudiger, transparanter 
en nóg leuker wordt. Met onze app brengen 
we de nieuwste techniek naar onze kopers 
toe. Zo beleef je nieuwbouw alsof je al in je 

nieuwe huis staat. 

Voorproefje
  in 3D

bekijk nu alvast
je woning in 3D

Woon in Zaltbommel
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Een nieuwe woning kopen is een belangrijke  gebeurtenis in je leven die veel tijd en 

energie vraagt. We vragen je velerlei beslissingen te nemen en veel vragen te 

beantwoorden. Koop je een woning via Van Wanrooij, dan zorgen wij dat je straks 

aan genaam kunt wonen en dat ook de weg ernaartoe aangenaam verloopt.  

In de bijna 50 jaar dat we bestaan hebben we al vele nieuwbouwwoningen in 

Noord-Brabant, Gelderland en Utrecht mogen realiseren, tot grote tevredenheid 

van onze klanten. We hebben ons ontwikkeld tot een financieel gezonde en 

stabiele speler in de nieuwbouwmarkt. Voor de ca. 300 medewerkers binnen ons 

familiebedrijf staat dagelijks één thema centraal: aangenaam wonen mogelijk 

maken voor jou. Vakmanschap staat daarbij voorop; we worden niet gedreven door 

techniek maar door vragen van onze klanten. Of dit nu is in ons bouw bedrijf, in de 

timmerfabriek, in de ontwikkeling van projecten of bij de verkoop van keukens en 

badkamers. In al onze disciplines willen we jou aangenaam verrassen, want ook dat 

draagt bij tot aangenaam wonen.

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling

directie

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling in Geffen is een  
familiebedrijf dat al bijna 50 jaar succesvol woningbouw-

projecten en bedrijfsmatig onroerend goed realiseert. 

Familiebedrijf Klant
centraal

Bijna 50 jaar 
succesvol

Woningbouw
specialist

1.500 koop woningen 
in 2017

Zekerheid 
en kwaliteit

Financieel
gezond

Ca. 300
medewerkers

Aangenaamwonen

www.vanwanrooij.nl
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