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Wat een heerlijke plek om thuis te komen! Een ideale plek om vrienden te ontvangen, 
lekker te tafelen en vanuit hier erop uit te trekken. De drielaagse rijwoningen zijn 
er in twee breedtes en er zijn veel mogelijkheden om uw woning aan te passen en 
zo uw woondroom te verwezenlijken. De drielaagse rijwoningen zijn gelegen aan de 
Wilhelminalaan, waarbij een aantal woningen is voorzien van een eigen parkeerplaats in 
de voortuin/zijtuin. 

De woningen zijn licht, open en zonnig van karakter. De tuinen zijn gericht op het westen 
en tot ruim 12 meter diep. Daarbij zijn ze duurzaam en worden ze in de basis voorzien van 
zonnepanelen. U kunt ervoor kiezen extra zonnepanelen te plaatsen. 

Beukmaat 5,1 meter (type A): bouwnummers 13 en 14.
Beukmaat 5,7 meter (type B): bouwnummers 12, 15 tot en met 18.

Kenmerken
• Woonoppervlakte 120 m² tot 135 m²
• Ruime woonkamer met open keuken
• Drie slaapkamers op de 1e verdieping
• Ruime zolder (vrij indeelbaar)
• Keuze uit diverse ruwbouwopties
• Zonnige tuin op het westen
• Inclusief sanitair en tegelwerk
• Vloerverwarming op de begane grond
• Vele ruwbouwopties mogelijk
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Optionele achtergevel
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Plattegrond 1e verdieping, type A
schaal 1:50

Plattegrond begane grond, type A
schaal 1:50

Sprong in gevel tussen 
bouwnummer 14 en 15

bwnr. 13 (getekend)
bwnr. 14 (gespiegeld)

Sprong in gevel tussen 
bouwnummer 14 en 15

bwnr. 13 (getekend)
bwnr. 14 (gespiegeld)
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Plattegrond begane grond, type B
schaal 1:50

Plattegrond 2e verdieping, type A
schaal 1:50

Sprong in dak tussen 
bouwnummer 14 en 15

bwnr. 13 (getekend)
bwnr. 14 (gespiegeld)

bwnr. 12, 15 en 17 (getekend)
bwnr. 16 en 18 (gespiegeld)

bwnr. 18 
(gespiegeld)

bwnr. 12 
(getekend)
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Plattegrond 2e verdieping, type B
schaal 1:50

Plattegrond 1e verdieping, type B
schaal 1:50

bwnr. 12, 15 en 17 (getekend)
bwnr. 16 en 18 (gespiegeld)

bwnr. 18 
(gespiegeld)

bwnr. 12 
(getekend)

bwnr. 12, 15 en 17 (getekend)
bwnr. 16 en 18 (gespiegeld)

bwnr. 18 
(gespiegeld)

bwnr. 12 
(getekend)
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Opties, type A en B
schaal 1:100

Uitbouw begane grond 
achterzijde 2,4 m

Luifel

Uitbouw 1e verdieping
achterzijde 1,2 m

Badkamer 
vergroten

Dakraam 
achterZolderindeling

Dakkapel 
voor

Wasmachine 
op zolder in 
verband met 
badkamervergroting

Topgevel

Dakkapel 
achterzijde

Dubbele, 
openslaande deuren 
woonkamer
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Duurzaamheid

Kiest u voor De Ankerplaats, dan kiest u voor een duurzame woning en leefomgeving. Alle woningen in De Ankerplaats 
hebben het zogeheten A-label en voldoen aan de geldende eisen als het gaat om energieverbruik. De woningen scoren zelfs 
beter dan de geldende wet- en regelgeving vereist. Daardoor verbetert u niet alleen het milieu, het levert u ook nog een 
lagere energierekening op! 

Energieprestatielabel op A-niveau
In De Ankerplaats woont u heel comfortabel in uw nieuwbouwwoning, met name omdat gebruik gemaakt wordt van  
robuuste maatregelen. Zo zijn de woningen met aandacht voor energie ontworpen, is er sprake van een gunstige 
daglichttoetreding en worden gevel, vloer en dak op hoog niveau geïsoleerd met materialen die voldoen aan de hoogste 
standaarden. Ook wordt op de begane grond standaard vloerverwarming toegepast en is iedere woning standaard voorzien 
van PV-panelen. Daarnaast zijn de woningen ontworpen met korte leidinglengten, waardoor minder energie verloren gaat.

U profiteert bovendien van alle voordelen die nieuwbouw met zich meebrengt. Denk aan de voordelen van een 
onderhoudsarme woning. Het zijn stuk voor stuk maatregelen met een lange levensduur, die leiden tot voordelen in geld, 
energie en bovenal wooncomfort.

Keuzemogelijkheden
Een woning is meer dan alleen steen. Het is 
een persoonlijke leefomgeving. Met nadruk op 
persoonlijk: smaken en levensstijlen verschillen. 
Omdat deze niet standaard zijn, kunnen de 
woningen van De Ankerplaats aan persoonlijke 
wensen worden aangepast. 

Ruwbouwopties
De woningen bieden diverse ruwbouwopties. 
Ruwbouwopties zijn grote wijzigingen in de woning 
die gevolgen hebben voor de constructie. ABB 
biedt u als koper van een woning de mogelijkheid 
om ruwbouwopties te laten uitvoeren, zoals een 
uitbouw van de woonkamer of een dakkapel. 
Deze opties hebben vaak grote gevolgen 
voor de constructie van uw woning en de 
bouwvoorbereiding. Om alles correct en tijdig te 
organiseren, dient u gelijktijdig met het tekenen 
van de koop-/aannemingsovereenkomst uw keuze 
kenbaar te maken. Het bedrag van de optie(s) wordt 
opgeteld bij de koopsom van de woning, zodat dit 
kan worden meegenomen in de financiering.

Afbouwopties
Ook naast de ‘grote’ keuzes heeft u volop 
mogelijkheden om de woning naar eigen smaak 
af te stemmen. Dit doet u na de aankoop van 
uw woning samen met onze kopersbegeleider. 
De kopersbegeleider van ABB coördineert uw 
koperswensen. In een persoonlijk gesprek kunt 
u uw woonwensen kenbaar maken. Denk aan het 
verplaatsen van stopcontacten, de keuze voor 
deurgrepen, etc. Alle extra voorzieningen in uw 
woning worden door ons apart geoffreerd als 
‘afbouwopties’. U kunt ons ook vragen om bepaalde 
zaken in de woning juist niet aan te brengen. 
Door het laten vervallen van onderdelen zou het 
kunnen dat de woning bij oplevering niet voldoet 
aan de voorschriften van het Bouwbesluit, de 
nutsbedrijven of de Stichting Waarborgfonds 
Koopwoningen (zie uitleg op pagina 57). Op die 
onderdelen is dan de gelimiteerde garantie- en 
waarborgregeling van SWK van toepassing. Vooraf 
wordt u nader geïnformeerd over de consequenties 
van deze afbouwopties. 

Start verkoop

Inschrijving en toewijzing

Ruwbouwopties kiezen

Tekenen koop-/
aannemingsovereenkomst

Afbouwopties, waaronder sanitair, 
tegelwerk en evt. keuken

Start bouw

Oplevering

Proces


