16 LUXE APPARTEMENTEN
IN HET HART VAN HARLINGEN

/ Nieuwbouw
Trebol Harlingen
Wonen op een historische plek in de binnenstad van Harlingen:
het kan in plan Nieuw Trebol. Op deze prachtige plek aan de
Zuidoostersingel, waar meer dan een eeuw de Skouburg van
Harlingen stond, verrijst binnenkort een markant gebouw met
16 moderne appartementen. Hier krijgt wonen op de eerste rang
een heel bijzondere, nieuwe dimensie.
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Benieuwd of jullie grote loungebank past en nieuwsgierig waar de eettafel komt
te staan? De plattegronden in deze brochure zijn op schaal getekend. Met de
handige liniaal achterin deze brochure ontdek je in een handomdraai de afmetingen
van je nieuwe woning.
Let op: het gaat om een indicatie. De daadwerkelijke afmetingen kunnen afwijken.

2-3

/ Bijzondere locatie
N393

N ie u

is s
we V

ersh

ave n

N390
H av

en

Leeuwarden
24 min

Harlingen
N ie

Harlingen - Terschelling
Harlingen - Vlieland

u

r
Voo
we

ha v

en

Centrum
N31

Ni
eu
we
W
ille
ha
ms
ve
n

Historie terugbrengen
op een duurzame en
toekomstbestendige manier

Waddenzee

De huidige locatie van Zalencentrum Trebol aan de Zuidoostersingel zal plaats maken voor
een markant woongebouw van hoge kwaliteit waardoor deze bijzondere locatie een totaal nieuw
aanzien krijgt. Zo brengen we op deze unieke plek in Harlingen een stukje historie terug op een
duurzame en toekomstbestendige manier.
Het majestueuze ontwerp van het nieuwe gebouw is gebaseerd op de architectuur van de oude
Skouburg Trebol, die aan het begin van de 20e eeuw gebouwd werd. Op die manier smelten heden
en verleden samen in het hart van Harlingen.

N31

Afsluitdijk 8 min
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Impressie exterieur

/ Harlingen heeft alles in huis
Jouw nieuwe appartement ligt in de historische binnenstad van Harlingen.
Dat betekent wakker worden met een prachtig uitzicht over het water van
de Zuidoostersingel. De topjes van de zeilmasten die ’s ochtends vroeg al
voor je ramen langsdrijven. Genieten van eeuwenoude markante bomen
langs de weg. Wandelen in de Engelse tuin met haar smûke doorkijkjes.
Fietsen langs de gracht, genietend van de reuring op het water. Of in de
winter de schaatsen onderbinden wanneer er ijs ligt. Hier geniet je van
ieder seizoen. In deze knusse stad voel je je direct thuis.

Grachtenpanden, pakhuizen en grachten: in Harlingen proef je nog altijd de rijke erfenis van het
roemruchte verleden van Frieslands enige zeehavenstad. En nog altijd heeft Harlingen de grootste bruine vloot van Nederland. Maar dat is lang niet alles.
Gezellige winkelstraten, lekkere eethuisjes, bruine cafés en toprestaurants: Harlingen heeft echt
alles in huis. Niet te vergeten het eigen strand aan de Waddenzee. Heerlijk je hoofd leegmaken,
even uitwaaien met de kleinkinderen of samen een gezellig drankje doen bij strandpaviljoen Het
Zilt: hier hoef je je geen moment te vervelen.

6-7

/ Architect aan het woord

Met een duidelijke knipoog naar het verleden zal Nieuw Trebol weer
een markante afsluiting vormen van de fraaie Zuidoostersingel, met z’n
statige herenhuizen en de naastgelegen voormalige zeevaartschool.
Onlangs zijn de drie historische bruggen over het water al voorbeeldig
gerestaureerd. Aan ons de taak om dit slotstuk op een net zo’n bijzondere
manier in oude luister te herstellen.
In het nieuwe appartementengebouw brengen we de oude contouren
van de voormalige schouwburg terug. Daarom kiezen we voor twee
kopmassa’s, met daartussen een lager gedeelte. Net als vroeger kleden
we elke kopmassa aan met een geornamenteerd volume met boogbalustrades op de randen. Ook laten we de mooie beeldkenmerken zoals
pinakels, daklijsten, sierbanden en boogramen van het oude Trebol in de
nieuwbouw terugkomen.
Deze locatie leent zich uitstekend als woonbestemming. Het
nieuwe gebouw ligt op een kruising van brede vaarwegen aan de
Elfstedentochtroute. Bovendien is dit een levendige invalsweg naar
de binnenstad, schuin tegenover de Engelse tuin; het park op de oude
stadswallen. Door de nieuwe functie van het gebouw zullen er ook
verschillen zijn met vroeger. Waar de Skouburg deels meer gesloten
gevels had, zullen er nu in verhouding meer ramen en balkons in het
gebouw komen.

“Zo’n unieke locatie vraagt om
een net zo uniek ontwerp”
Uitgangspunt voor het woningontwerp was om alle appartementen
optimaal te verbinden met de omgeving. We hebben er voor gekozen om
in het gebouw twee lift/trappenhuis-combinaties uit te voeren, waardoor
alle woningen op zowel de oost- als op de westgevel gericht zijn. In het
midden van het gebouw bevinden zich twee unieke woningen die over
meerdere verdiepingen doorlopen.
Als nieuwe bewoner heb je keuze uit verschillende woningtypen. Van
grondgebonden woningen met een flinke stadstuin, tot royale penthouses
met een groot inpandig dakterras. Stuk voor stuk appartementen met de
allure van weleer en het comfort van nu. Ik durf met recht te zeggen dat
Harlingen trots mag zijn op Nieuw Trebol.

Nu het doek is gevallen voor de Skouburg
in Harlingen, ontstaat er een unieke kans
om deze bijzondere plek weer de uitstraling
te geven die het verdient. De entree van
de historische binnenstad van Harlingen
wordt in oude luister hersteld, met een
woongebouw dat past in het straatbeeld.
Zo’n unieke locatie vraagt om een net zo
uniek ontwerp. Want wie klaar is voor de
toekomst, heeft oog voor het verleden.

JAN-OTTO SCHILSTRA
PENTA ARCHITECTEN BV BNA
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/ Verdiepingsoverzichten

Parket (begane grond)

Bergingen + Appartement: 1 - 2 - 3 - 5 - 6

Balkon (1e verdieping)

Appartement: 7 - 8 - 9 - 10

Loge (2e verdieping)

Appartement: 11 - 12 - 4 - 13 - 14

Ere-Loge (3e verdieping)

Appartement: 15 - 16

Nieuw Trebol vormt de
markante afsluiting van de
fraaie Zuidoostersingel

Impressie exterieur
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/ Wonen met het comfort van
nu & de klasse van weleer

Impressie appartement 01
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/ 01

/ 02

Parket

Parket

Hoek

Midden

Woonoppervlak: 107 m2

Woonoppervlak: 113 m2

Buitenoppervlak: 105 m2

Buitenoppervlak: 104 m2

Parket

Parket

Impressie: zie pagina 12-13
Een appartement met extra
uitstraling door de hoogwaardige
tuinmuur / Geniet van maar liefst
drie dubbele openslaande deuren en
haal buiten naar binnen.

Deze woning heeft twee zeer
ruime slaapkamers met een ensuite
badkamer vanuit de masterbedroom.

Schaal 1:75

Schaal 1:75

14 - 15

/ 03
Parket
Maisonnette
Parket
Woonoppervlak: 107 m2
Buitenoppervlak: 73 m2

Balkon

Parket

Balkon

Wonen en slapen op twee
verdiepingen; jouw slaapkamer met
uitzicht over de singel!

Schaal 1:75

16 - 17

/ 04
Loge
Maisonnette
Woonoppervlak: 144 m2
Buitenoppervlak: 19 m2

Parket

Balkon

Parket

Balkon

Loge
Impressie: zie pagina 20-21
Loge

Je eigen privé lift in Nieuw Trebol! /
Geniet van volledige privacy op drie
woonlagen / Met maar liefst 143 m2
woonoppervlak en een prachtige
doorzonkamer!

Schaal 1:75
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/ Woonplezier voor
nu én de toekomst

Impressie appartement 04
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/ 05

/ 06

Parket

Parket

Midden

Hoek

Woonoppervlak: 113 m2

Woonoppervlak: 107 m2

Buitenoppervlak: 113 m2

Buitenoppervlak: 144 m2

Parket

Parket

Een beukmaat van bijna 9 meter!
Hiermee beleef je maximale lichtinval
in je appartement!

Dit appartement heeft zijn eigen privé
parkeerplaats direct naast de deur
aansluitend aan je terras.

Schaal 1:75

Schaal 1:75

22 - 23

/ 07

/ 08

Balkon

Balkon

Hoek

Midden

Woonoppervlak: 120 m2

Woonoppervlak: 113 m2

Buitenoppervlak: 47 m2

Buitenoppervlak: 10 m2

Balkon

Balkon

Impressie: zie pagina 26-27

Een luxe appartement op de
mooiste stand in het gebouw!
Twee balkons met volop privacy!

Plaats je eettafel in het
verlengde van het koopeiland!
Een fantastisch effect!

Schaal 1:75

Schaal 1:75
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/ Hier zit je altijd
eerste rang

Impressie appartement 07

26 - 27

/ 09

/ 10

Balkon

Balkon

Midden

Hoek

Woonoppervlak: 113 m2

Woonoppervlak: 120 m2

Buitenoppervlak: 10 m2

Buitenoppervlak: 47 m2

Balkon

Balkon

De ochtendzon in je slaapkamers/
De avond- en middagzon in de
woonkamer en op het balkon.

Een appartement met veel licht
door de vele ramen op het zuiden!

Schaal 1:75

Schaal 1:75

28 - 29

/ 11

/ 12

Loge

Loge

Hoek

Midden

Woonoppervlak: 120 m2

Woonoppervlak: 113 m2

Buitenoppervlak: 10 m2

Buitenoppervlak: 10 m2

Loge

Loge

Een prachtig uitzicht op de singel en
de 3-bruggen / Een masterbedroom
met inloopkast!

Een breed front op de
2e verdieping / Iedere dag een
beleving voor jou en jouw bezoek.

Schaal 1:75

Schaal 1:75

30 - 31

/ 13

/ 14

Loge

Loge

Midden

Hoek

Woonoppervlak: 113 m2

Woonoppervlak: 120 m2

Buitenoppervlak: 10 m2

Buitenoppervlak: 10 m2

Loge

Loge

Optimaal comfort door
vloerverwarming in de winter
en vloerkoeling tijdens een
warme zomer!

Alle onderhoudsvrije kozijnen in
je appartement zijn uitgevoerd
met triple beglazing voor optimaal
akoestisch en thermisch comfort.

Schaal 1:75

Schaal 1:75

32 - 33

/ Styliste aan het woord
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.

“Wees niet te voorzichtig,
ga voor kleur als je dat
mooi vindt!”
Styling
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!
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,
dat zorgt voor sfeer in je interieur. Wees niet te bang dat dingen niet bij
elkaar passen.

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.

De juiste indeling
De eerste stap bij het inrichten van je woning is om 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.

Jolanda Dijnker
MOOJ STUDIO
www.moojstudio.nl

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
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/ 15
Ere-Loge
Penthouse
Woonoppervlak: 190 m2
Buitenoppervlak: 23 m2

Ere-Loge

Impressie: zie pagina 40-41
Dit is hoe een penthouse is bedoeld!
Direct vanuit de lift toegang tot je
appartement. / Vier (slaap)kamers en
een inpandig dakterras.

Schaal 1:75
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/ 16
Ere-Loge
Penthouse
Woonoppervlak: 190 m2
Buitenoppervlak: 23 m2

Ere-Loge

Het penthouse beschikt over
2 privé parkeerplaatsen, 2 badkamers
en een inpandig dakterras!

Schaal 1:75
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/ Penthouse om van
te watertanden

Impressie appartement 15
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/ Meer over je nieuwe
appartement in Nieuw Trebol

Samen het
verschil maken

Bouwbedrijf Lont ontwikkelt samen met Harns Invest, Penta Architecten en onze
ketenpartners 16 hoogwaardige en duurzame appartementen ‘Nieuw Trebol’ 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. 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.
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 ook voor 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 16 appartementen ‘Nieuw Trebol’ 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

Afstemming met de toekomstige bewoners is
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.

Tel 0518-409393
lont@lont.nl

www.lont.nl
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Koop je een duurzaam appartement in Nieuw Trebol? 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.

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 Nieuw Trebol hebben een EPC-waarde van 0,26 of lager.

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 Nieuw Trebol
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.

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 Nieuw Trebol biedt
Het Noorden Makelaars de mogelijkheid aan een gratis
waardebepaling uit te voeren.
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.
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.

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.

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 Nieuw Trebol 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 Nieuw Trebol
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

46 - 47

/ Verkoopvoorwaarden
Informatie bij uw aankoop
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.
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
bouw- proces 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
Trebol 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. Trebol
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 appartement te bouwen.
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.
Bedenktijd
Na ondertekening van de koop- en aannemings- overeenkomst heeft u
één kalenderweek bedenk- tijd. Deze bedenktijd gaat in één dag nadat u
uw exemplaar van de compleet ondertekende overeenkomst in handen
hebt gekregen. Gedurende de bedenktijd kan u de overeenkomst
ontbinden zonder opgaaf van redenen en zonder verdere consequenties
of kosten.
Opschortende voorwaarden
In de koop- en aannemingsovereenkomst worden enkele opschortende
voorwaarden opgenomen, gekoppeld aan de datum waarop de bouw
van Nieuw Trebol 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 koopen aannemingsovereenkomst bindend. Zijn de voorwaarden (nog) niet
vervuld, dan krijgt u een nieuwe opschortingsdatum voorgesteld.

Eigendomsoverdracht
De eigendomsoverdracht vindt plaats bij projectnotariskantoor
Heeres nadat:
•	Eventuele opschortende voorwaarden niet meer kunnen
worden ingeroepen;
•	U (indien nodig) overeenstemming hebt bereikt met
uw hypotheekverstrekker.
• 	U (indien nodig en overeengekomen) 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.
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).
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.

/ Woningborggarantie
Woningborg N.V. (hierna te noemen: ‘Woningborg’) is een zelfstandig
schadeverzekeringsbedrijf dat gespecialiseerd is in het waarborgen
van woninggaranties.
Werkwijze Woningborg:
Ingeschreven ondernemingen
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.

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.

Beoordeling bouwplannen
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.

Daarnaast is Woningborg aangesloten bij KIFID (www.kifid.nl) onder
nummer: 200.000395.

Afgifte van het certificaat
Is een bouwplan door ons geaccepteerd onder de Woningborg-garantie
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.

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.

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.
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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.
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