
19 Herenhuizen

8 Twee-onder-éen-kapvilla’s

2 Watervilla’s

29 royale woningen aan het water in RijswijkBuiten
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Introductie

Eilandrijk, speciaal voor mensen die weten wat ze willen. 

Een mooie karaktervolle luxe woning met eigen tuin. In een 

duurzame, weelderige, groen en ruim opgezette waterrijke 

wijk. Met volop plek om te ontdekken, te ontspannen, te spelen 

en te genieten. Eilandrijk vormt samen met de andere eilanden 

van Sion één van de parels van RijswijkBuiten. 

Dit kleinschalige nieuwbouwproject telt 29 royale woningen; 

2 watervilla’s, 8 twee-onder-éénkapvilla’s en 19 herenhuizen. 

Een rijke variatie van typen woningen met herkenbare stijl-

elementen.

Alle woningen van Eilandrijk worden gerealiseerd 

volgens het principe ’Nul op de meter’. Dit betekent 

dat, door slimme toepassingen en optimale isolatie, 

er minimaal de benodigde energie wordt opgewekt 

als nodig is voor het huis en het huishouden.

Cultuurhistorie

Vanuit Eilandrijk heeft u zicht op de oude schoorsteen en de waterpartijen 

van Sion. Sion kenmerkt zich door zijn geschiedenis van het klooster en 

de buitenplaats. De vroegere bebouwing is bijna verdwenen, maar enkele 

bouwwerken en watergangen herinneren u aan de rijke historie van dit gebied. 

Deze cultuurhistorische elementen komen terug in de specifieke identiteiten 

van de buurten. Een knipoog naar het meest recente verleden van dit gebied.

Kenmerkend voor de buitenplaats zijn ook de siertuinen, veelal uitgevoerd met 

hagen. U vindt er ook groene woonpaden terug waar de auto zogezegd te gast 

is. En waar vindt u tegenwoordig nog fruitbomen terug langs de wandelpaden? 

Jawel, in RijswijkBuiten!
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• Centrale locatie in de Randstad. 

• Goede verbindingen binnen Rijswijk en met 
omliggende steden als Delft, Den Haag, Rotterdam 
en het Westland; zowel voor eigen vervoer als OV.

• Veelzijdige gemeente met een sociaal karakter.

• Ruim en groen opgezet met volop ruimte om te leven, 
wonen, spelen en ontdekken.

• Grote verscheidenheid aan voorzieningen zoals 
winkels, scholen, cultuur, natuur, sport en vertier.

R
ijswijkBuiten ligt ‘buiten’, maar wel op korte afstand van het centrum 

van Rijswijk. En u vaart vanuit uw eigen achtertuin zo naar het Westland 

en Delft. Maar ook Den Haag en zelfs Rotterdam zijn dichtbij, door de 

centrale ligging in de Randstad. In Eilandrijk heeft u alle voordelen van een stad 

bij de hand: winkels, zorgvoorzieningen, scholen en sportverenigingen. Diverse 

winkels vindt u hier op zeer korte afstand terug. Denkt u bijvoorbeeld aan de 

gezellige Herenstraat in Oud-Rijswijk. Vijf minuten op de fiets en winkelcentrum 

In de Bogaard is binnen bereik. Het oude centrum van Rijswijk ligt een stukje 

verder. Maar ook de knusse dorpskern van Den Hoorn en zeker het historische 

centrum van Delft liggen om de hoek.  De snelwegen A13, A4 en sinds kort de 

verlengde A4, zijn via de ontsluitingswegen ook maar een paar autominuten 

weg. 

Met een achtertuin van maar liefst 150 hectare heeft u een prachtig recreatie-

gebied op loopafstand. Het Wilhelminapark, Hoekpolderpark en Elsenburgerbos 

zijn prachtige gebieden waar de natuur in alle facetten samenkomt. U kunt er 

heerlijk wandelen en genieten van een zeer gevarieerd landschap en beplanting. 

Maar ook fietsers, hardlopers en skeelers kunnen er hun hart ophalen. Voor de 

kinderen zijn er speeltuinen aanwezig. En bij warm weer is het zelfs mogelijk om 

een duik te nemen in één van de diverse watergebieden!

Eilandrijk is een heerlijke woonlocatie voor mensen van alle leeftijden, met en 

zonder kinderen.

Ligging

Buiten 
  in de stad
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Woningtype Schiermonnikoog (E) 

En dan ten slotte de twee vrijstaande watervilla’s; omgedoopt tot woningtype 

Schiermonnikoog. Hier is echt gekozen om uit te pakken op deze bijzondere 

plek. In zowel de tuin als op de terrassen op de eerste verdieping kun je heerlijk 

verblijven en genieten van het prachtige uitzicht. Met een totaal woonoppervlak 

van circa 249m2 kunt u in deze karakteristieke watervilla’s al uw woonwensen 

verwezenlijken.

De architectuur van het eiland heeft een kenmerkende identiteit. Er is een sterke 

samenhang tussen stedenbouw, architectuur en landschap. De materialen, 

kleuren en vormen passen bij de groene natuurlijke omgeving. Alle gevels zijn 

Eilandrijk

E
ilandrijk is een luxe, kleinschalig nieuwbouwplan met vijf onderscheiden-

de woningtypen. Om het verschil te duiden worden deze typen benoemd 

naar de schitterende Waddeneilanden; Texel, Vlieland, Terschelling, 

Ameland en Schiermonnikoog.

Texel, Vlieland en Terschelling vormen in totaal negentien herenhuizen.  

Ameland is de naam die hoort bij de acht twee-onder-één-kapvilla’s en  

Schiermonnikoog vertegenwoordigt de twee unieke, vrijstaande watervilla’s. 

Alle woningen in Eilandrijk zijn groots, stijlvol en heerlijk aan het water.

Woningtype Texel (D), Terschelling (C) en Vlieland (B)

De herenhuizen bieden enorm veel woonruimte met hun breedte (beukmaat) 

van 5,7, 6,7 en 7,5 meter. In totaal varieert het woon oppervlak van  

circa 166m2 tot 221m2. Royale woonruimte met minimaal vier slaapkamers en 

ruime badkamer.

Woningtype Ameland  (A)

De twee-onder-één-kapvilla’s zijn prachtig georiënteerd op de zon. Deze  

villa’s kennen een basisbreedte van 6,5 meter. Het woonoppervlak is voor alle 

acht de woningen gelijk; circa 216m2. In de naastliggende aanbouw bevindt zich 

de berging, die vanaf straat te bereiken is. Ook woningtype Ameland heeft vier 

slaapkamers en een ruime badkamer.

 Kenmerkende 
     identiteit

opgebouwd uit beige gemêleerde bakstenen en donker gebeitste houten delen. 

Overstekken, luifels en pergola’s van hout vormen de verbindende elemen-

ten. De schoorstenen zijn beeldbepalende sierelementen in de ritmiek van het 

straatbeeld.
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‘In Eilandrijk voel ik mij 
echt helemaal thuis’
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Type Texel (D)

Type Vlieland (B)

Type Terschelling (C)

Type Ameland (A)

Type Schiermonnikoog (E)

Waterrijk
Alle woningen liggen aan de boezem, het vaarwater. Direct aangesloten op de 

omringende watergangen als de Vliet en de Zweth. U vaart met uw eigen bootje 

vanuit uw buurt zo naar Delft of Midden-Delfland. Maar vergeet ook niet dat, 

voor de extra waterberging in het Wilhelminapark, de bestaande plassen zijn 

vergroot. Zwemwater met echte stranden. Het waterplezier ligt letterlijk naast 

uw deur!

Het plan

Eilandrijk is een waterrijk deelplan met een groen binnengebied. Een collectieve 

tuin om samen met anderen van te genieten. Hier ligt een bijzondere wadi, 

een verzonken weiland, waar overtollig regenwater van daken en straten 

heel natuurlijk zijn weg vindt. Hiermee voorkomen we wateroverlast en 

tevens uitdroging van de grond. Dit gebied is van de bewoners en beheerd 

in mandelig heid, optimaal afgestemd op de wensen van de gebruikers. De 

(natuurlijke) speel aanleidingen en de grote variatie aan bomen en heesters 

geven de wijk een extra groen en rijk karakter. Een wijk die in het oog springt. 

Mandeligheid
Bij het ontwerp van Eilandrijk is rekening gehouden met de omringende natuur. 

Op deze unieke plek dragen bewoners samen zorg voor de groene omgeving. 

Om dit prettige woonmilieu te behouden voor langdurig woongenot, is voor 

Eilandrijk de ruimte vóór de bouwnummers 19 t/m 29 en tussen bouwnummers 

1 en 2 mandeligheid uitgegeven aan bouwnummers 1 t/m 10 en 19 t/m 29. 

Iedere mede-eigenaar moet toegang geven aan de overige mede-eigenaren 

tot de mandelige zaak. De eigenaren zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor 

onderhoud, reiniging en reparatie of vernieuwing. 

In het Burgerlijk Wetboek is Mandeligheid in hoofdstuk 5, artikel 60 als volgt 

omschreven: 

Mandeligheid is een vorm van eigendom en ontstaat, wanneer een 

onroerende zaak gemeenschappelijk eigendom is van de eigenaars van 

twee of meer erven en door hen tot gemeenschappelijk nut van die erven 

wordt bestemd bij een tussen hun opgemaakte notariële akte, gevolgd door 

inschrijving daarvan in de openbare registers (BW boek 5 art.60).

Mandeligheid houdt hier in dat alle kopers/bewoners mede-eigenaar zijn en 

daarmee verantwoordelijk voor dit terrein.  De kosten van onderhoud, reiniging 

en indien nodig vernieuwing worden verdeeld onder alle mede-eigenaren. 

Vanzelfsprekend is het van belang dat buren rekening houden met elkaar. 

Dit geldt ook voor het feit dat een eigenaar geen gebruik mag maken van de 

mandelige zaken op een manier die inbreuk doet op de rechten van de andere 

eigenaren.

René Buur
KOW

 Architect 
aan het woord

Architect René Buur, partner bij KOW, geeft de insteek van 

de ontwerpers aan.  ‘Wat wij vandaag doen staat voor de 

kwaliteit van het leven van morgen. In onze leefomgeving 

staan kern begrippen als milieukwaliteit, leefbaarheid en 

veiligheid centraal. Wij geloven dat alleen door een integrale 

benadering alle ambities en initiatieven goed op elkaar 

afgestemd kunnen worden. Duurzame stedenbouw is veel 

meer dan het geven van extra aandacht aan het milieu of het 

bereiken van een zongerichte situering.’ 

Eigen buurt

‘De beleving van de bewoners staat voorop. Om de eenheid 

van de architectuur van de verschillende woningtypes 

te behouden zijn de volumes, gevelritmes en open/dicht 

verhoudingen op elkaar afgestemd.  Ook de langskappen, 

de schuine kappen lopen evenwijdig aan de voorgevels, 

versterken de samenhang in de buurt.

De infrastructuur van het eiland wordt ingericht als een 

erf. Samen met de parkeerplaatsen vormt dit het openbaar 

gebied. We bestraten de opritten van de twee-onder-een-

kappers ook in de klinker van de ontsluitingsweg. Zo ontstaat 

nog duidelijker een erfachtige situatie. De voortuinen van de 

woningen maken onderdeel uit van het mandelige gebied. 

Deze tuinen maken dus ook deel uit van het parkbeeld  en 

zullen vanuit het collectief worden beheerd.’

Duurzame omgeving

‘De materialen die in het hof worden uitgevoerd zijn duur-

zaam. De vlonders, bruggetjes en terrassen worden uit-

gevoerd in houtcomposiet. We gebruiken gebakken klinkers 

voor de erf- en padenbestrating. En de parkeervakken 

worden aangelegd met waterdoorlatende bestrating.

We vinden het van belang dat de kopers ook individuele 

meer- en minderwerk keuzes kunnen maken binnen het 

duurzaamheidsconcept. Zo kunnen zij de woning verder op 

hun eigen duurzame wijze inrichten.’
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Hoekherenhuizen en herenhuizen

•  Kavelgrootte vanaf ca. 126m2 - 198m2

•  Woonoppervlakte ca. 166m2

•  Woonkamer van ca. 30,8m2; woonkeuken ca. 15,7m2

•  Drie slaapkamers op de eerste verdieping

•  Ruime badkamer inclusief toilet op de eerste verdieping

•  Vierde slaapkamer op de tweede verdieping

•  Aparte ruimte voor wasmachine en droger op de tweede 
verdieping

Opties

•  Uitbouw aan de achterzijde van 1,8m diep over de breedte 
van de woning

D
e grote luxe herenhuizen zijn bewust met de 

voorgevels gericht op de straat. Alle woningen hebben 

zodoende een heerlijke tuin aan het water. 

Herenhuizen XL (D)

Texel
Woningtype
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15
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16

13

17

14

18

Bouwnrs. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 en 18

1110



BG
Begane grond
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Hoekherenhuizen

•  Kavelgrootte vanaf ca. 184m2 - 218m2

•  Woonoppervlakte ca. 199m2

•  Woonkamer en keuken van in totaal ca. 58,9m2

•  Drie slaapkamers op de eerste verdieping

•  Ruime badkamer met separaat toilet op de eerste verdieping

•  Vierde slaapkamer op de tweede verdieping

•  Aparte ruimte voor wasmachine en droger op de tweede 
verdieping

Opties

•  Uitbouw aan de achterzijde van 1,8m  
(alleen bouwnummers 19 en 29) 

•  Ligbad

D
e hoekherenhuizen aan deze kant van het eiland 

hebben niet voor niets het label XXL meegekregen. 

Het woonoppervlak van 204 m2 biedt diverse 

mogelijkheden. Volop ruimte. 

De hoekherenhuizen zijn ruim 6,7 meter breed en hebben 

een berging in de achtertuin. 

Hoekherenhuizen XXL (B)

Vlieland
Woningtype

19

26

22

29

23

25

Bouwnrs. 19, 22, 23, 25, 26 en 29
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Herenhuizen

•  Kavelgrootte ca. 172m2

•  Woonoppervlakte ca. 221m2

•  Woonkamer en keuken van in totaal ca. 56,6m2

•  Drie slaapkamers op de eerste verdieping

•  Ruime badkamer met separaat toilet op de eerste verdieping

•  Vierde slaapkamer op de tweede verdieping

•  Aparte ruimte voor wasmachine en droger op de tweede 
verdieping

Opties

•  Uitbouw aan de achterzijde van 1,8m

•  Ligbad

•  Indeling tweede verdieping met extra badkamer

D
eze fraai vormgegeven grote herenhuizen hebben in 

basis vier slaapkamers en een ruime badkamer.

De herenhuizen aan deze kant van het eiland zijn 

maar liefst 7,5 meter breed. Door deze breedte zijn we in 

staat geweest om de berging in de voorgevel te integreren, 

zodat deze niet in de achtertuin opgenomen hoeft te 

worden. Volop genieten van de waterkant dus! De woning 

heeft een fraaie pergola aan de voorkant.

Herenhuizen XXL (C)

Terschelling
Woningtype

20
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21

24

27

Bouwnrs. 20, 21, 24, 27 en 28
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Twee-onder-één-kapvilla’s

•  Kavelgrootte vanaf ca. 239m2 - 318m2

•  Woonoppervlakte ca. 216m2

•  Woonkamer van ca. 54,1m2; woonkeuken ca. 23,1m2

•  Drie slaapkamers op de eerste verdieping

•  Ruime badkamer met separaat toilet op de eerste verdieping

•  Vierde slaapkamer op de tweede verdieping

•  Aparte ruimte voor wasmachine en droger op de tweede 
verdieping

•  Parkeerplaats op eigen terrein

Opties

•  Uitbouw aan de achterzijde van 2,4m

•  Ligbad

•  Indeling tweede verdieping met extra badkamer

•  Tweede dakvenster in slaapkamer 4

D
e twee-onder-één-kapvilla’s zijn prachtig 

georiënteerd op de zon. Deze villa’s kennen een 

basisbreedte van 6,5 meter. In de naastliggende 

aanbouw bevindt zich de berging, die vanaf straat te 

bereiken is. De woning heeft verder vier slaapkamers en een 

ruime badkamer.

Ameland
Twee-onder-één-kapvilla’s (A)

Woningtype

3

7

4

8

5

9

6

10

Bouwnrs. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10
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Schiermonnikoog

Vrijstaande watervilla’s

•  Kavelgrootte ca. 345m2 en 488m2

•  Woonoppervlakte ca. 249m2 inclusief garage

•  Studio van 24,5m2 op de begane grond

•  Badkamer en separaat toilet op de begane grond

•  Aparte ruimte voor wasmachine en droger op de begane 
grond

•  Garage/berging van 35,7m2

•  Woonkamer en keuken van in totaal ca. 48,5m2 op de 
eerste verdieping

•  Eén slaapkamer op de eerste verdieping

•  Drie slaapkamers op de tweede verdieping

•  Ruime badkamer met separaat toilet op de tweede 
verdieping

• Mogelijkheid om uw woning anders in te delen

Opties

•  Ligbad in badkamer tweede verdieping

Vrijstaande watervilla’s (E) 

Woningtype

E
n dan ten slotte de twee vrijstaande watervilla’s. De 

opzet van deze villa’s geeft de toekomstige bewoners 

de mogelijkheid om in zowel de tuin als op de 

terrassen op de eerste verdieping te verblijven en genieten 

van het prachtige uitzicht.

1

2

Bouwnrs. 1 en 2
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Schiermonnikoog
Vrijstaande watervilla’s (E) 
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Eerste verdieping
Schaal 1:50

Terras

24m2

Slaapkamer 1 

32,0m2

badkamer 
optioneel

toilet
optioneel

Woonkamer/keuken 
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Terras
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Tweede verdieping
Schaal 1:50

Overloop

12,8m2

Slaapkamer 3

15,7m2

Slaapkamer 2

20,1m2

Slaapkamer 4

9,3m2

Badkamer

10,8m2
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Schiermonnikoog
Vrijstaande watervilla’s (E) 

Woningtype

Gevels
Schaal 1:200

Voorgevel

Zijgevel links Zijgevel rechts

Achtergevel

6000+

8800+

3000+

0+

Zonnepanelen
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Personalisatie van uw woning is een groot goed. Wonen in Eilandrijk 

betekent dan ook dat u veel mogelijkheden heeft om van uw woning 

uw thuis te maken. Zo is er flexibiliteit ingebracht bij de indeelbaarheid 

van de woning. Door deze flexibele opzet kunt u kiezen voor een meer 

traditionele plattegrond, een meer levensloopbestendige opzet van de 

woning, en alles wat daar tussen zit. Zo bieden deze royale woningen 

ook ruimte voor eventueel werken aan huis.

Eilandrijk telt 29 prachtige woningen; in basis uiteraard compleet met alles erop 

en eraan. Graag bieden we u nog een aantal opties, waardoor uw droomhuis 

nóg meer aansluit bij uw persoonlijke wensen. Informeer naar de vele mogelijk-

heden bij het verkoopteam of de makelaar.

Uitbouw
Als u nog meer leefruimte wenst dan uw woning biedt, kunt u kiezen voor een 

uitbouw van 1,8 of 2,4 meter. Relatief eenvoudig om dit direct bij de bouw te 

realiseren.

Dakvenster
Op de tweede verdieping kunt u bij woningtype Terschelling (C) kiezen voor een 

dakvenster. U creëert hiermee extra ruimte en licht op deze verdieping. 

Extra badkamer op de tweede verdieping
Ook een extra badkamer op de tweede verdieping behoort tot de mogelijkheden 

(m.u.v. woningtype Texel (D)).

  Iedere 
woning uniek 

verschillende optiesdoor

Keuken 
&sanitair
Uw eigen keuken

Ervaring leert dat de stijl van de keuken heel persoonlijk is. Dit is precies de 

reden waarom de woningen van Eilandrijk worden opgeleverd zonder keuken. 

Uiteraard worden wel, in samenspraak met de koper, de voorbereidingen door 

ons getroffen. Zo kunt u bij oplevering eenvoudig de door u uitgezochte en 

gekochte keuken laten plaatsen en aansluiten. Wij adviseren u hier graag bij. 

Desgewenst kunt u kiezen voor een keuken uit de collectie van onze huis-

leverancier, echter de keuze is geheel aan u. 

Luxe sanitair

De woningen zijn uitgevoerd met modern sanitair van Villeroy & Boch, type 

Omnia Achitectura in combinatie met Grohe Eurosmart ‘éénhendel’ meng-

kranen. Het sanitair in de toiletruimte bestaat uit een witte, vrij hangende 

closetcombinatie en een fontein. Het sanitair in de badkamer bestaat uit 

een witte wastafel, spiegel, betegelde douchehoek met douchedrain en 

verchroomde meng kranen. Uiteraard zijn ook hier persoonlijke wensen en 

ideeën bespreekbaar.
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De woningen in Eilandrijk voldoen aan de eisen voor ‘Nul op de Meter’. 

Dat houdt in dat de zonne panelen op de woning voldoende elektriciteit 

opwekken voor verwarmen, koelen, warm water, ventilatie, hulpenergie 

en verlichting (het gebouw gebonden verbruik). Bovendien wekken de 

woningen de elek triciteit op voor het huishoudelijk verbruik. Voor het 

gebouwgebonden verbruik houden we rekening met standaard gebruik 

en rekenen we conform de norm NEN7120. Voor het huis houdelijk 

verbruik rekenen we met 2700 kWh per jaar voor de rijwoningen en 

met 3150 kWh voor de twee-onder-één-kap woningen en de vrijstaande 

woningen.

NUL 
op de 

Meter

Duurzame wijk

Optimaal leefklimaat 

De begane grondvloeren zijn standaard voorzien van vloerverwarming op basis 

van laagtemperatuur. Dit zorgt voor extra comfort en samen met de energie-

zuinige hoog-rendement- installaties voor minder energieverbruik en lagere 

energielasten in uw woning. De controle van luchtkwaliteit gebeurt in de woon-

kamer op basis van meting van het CO
2
 niveau. Op basis van deze metingen 

wordt bepaald hoeveel lucht wordt afgezogen. De luchttoevoer gebeurt via de 

zelfregulerende roosters boven de kozijnen in de buitengevel. 

De woningen zijn van hoge kwaliteit en worden uitstekend geïsoleerd. Alle 

woningen zijn voorzien van warmte-isolatie in de gevels, begane grondvloer en 

daken conform de meest actuele eisen en normen. Met de drie-dubbel isole-

rende beglazing in de onderhoudsarme kunststof kozijnen, gaat weinig warmte 

verloren en wordt alle energie maximaal benut.

De aanschaf van een nieuwbouwwoning heeft 

vele voordelen en prettige bijkomstigheden. Een 

nieuw bouw woning is namelijk:

Onderhoudsarm

Dankzij het gebruik van moderne, duurzame materialen 

heeft u de eerste jaren nauwelijks onderhoud aan uw 

nieuwbouwwoning. 

Energiebesparend

De nieuwbouwwoningen van Eilandrijk worden 

gerealiseerd volgens het principe ’Nul op de meter’. 

Dit betekent dat, door slimme toepassingen en optimale 

isolatie, er minimaal de benodigde energie wordt 

opgewekt als nodig is voor het huis en het huishouden. 

Hiermee draagt u ook nog uw steentje bij aan het milieu.

Naar uw eigen idee en stijl in te richten

Uw nieuwbouwwoning is spiksplinternieuw. Er heeft 

nog niemand in gewoond. Daarom kunt u alles vanaf de 

basis precies zo inrichten als u wilt.

Rustig en comfortabel

Dankzij het gebruik van moderne isolatietechnieken is 

uw nieuwbouwwoning goed geïsoleerd tegen geluid 

en tevens tegen kou en warmte. Het binnenklimaat kan 

naar eigen wensen worden aangepast.

Voordeliger

Over uw nieuwbouwwoning hoeft u geen 

overdrachtsbelasting te betalen. Ook de besparing op 

energielasten scheelt weer een hoop kosten.

Veiliger

Nieuwbouwwoningen zijn veiliger dankzij 

standaarduitrusting met professioneel rookalarm en 

moderne sloten. 

Voordelen 
nieuwbouw
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Verkoop-
informatie
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Na inschrijving kunt u tijdens de toewijzingsprocedure als kandidaat voor een 

bouwnummer geselecteerd worden. U ontvangt hiervan bericht. Eveneens 

ontvangt u een complete set stukken waarin meer gedetailleerde informatie is 

opgenomen, zoals contracttekeningen, technische omschrijving, handleiding 

meer- en minderwerk, gekleurde keuzelijsten, een (concept) koopovereenkomst 

voor de verwerving van de grond en een (concept) aannemingsovereenkomst 

voor de bouw van de woning. Deze stukken vormen de basis van de 

uiteindelijke koop- en aannemingsovereenkomst. Deze verkoopbrochure maakt 

daar geen onderdeel van uit.

Meer- en minderwerk

Tegen meerprijs kan uw woning worden afgewerkt naar uw persoonlijke 

wensen binnen een in de handleiding aangegeven kader. De eventueel in 

deze brochure getekende keuzemogelijkheden behoren niet tot de standaard 

levering. U kunt de kosten hiervoor terugvinden in de gekleurde keuzelijsten. 

In de handleiding treft u ook richtlijnen aan voor het kenbaar maken van uw 

individuele wensen. Het uitvoeren van werkzaamheden door andere partijen 

dan Schouten B.V. is tijdens de bouw niet toegestaan.

Betalingen

De termijnen en de wijze van betaling worden vermeld in de koopovereenkomst 

en de  aannemingsovereenkomst. De termijnen aangegeven in de 

aannemingsovereenkomst zijn geheel volgens de Woningborg-richtlijn.

Verzekering

Alle woningen zijn tijdens de bouw verzekerd. Vanaf de dag waarop uw woning 

wordt opgeleverd, dient u zelf voor een opstalverzekering te zorgen. U bent 

hiervoor zelf verantwoordelijk. 

Wijzigingen

Bouwen is nog steeds een ambachtelijke zaak. Detailwijzigingen in ontwerp, 

constructie en afwerking zijn voorbehouden aan Schouten B.V. Ook ten aanzien 

van wijzigingen die voortkomen uit wet- en regelgeving van de overheid en/of 

nutsbedrijven moeten wij een voorbehoud maken. 

De perspectieftekeningen en eventuele foto’s in deze brochure geven slechts 

impressies. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Maatvoering

De op de tekeningen in deze brochure aangegeven maten zijn ‘circa’ maten 

in millimeters. Bij de maat tussen wanden is geen rekening gehouden 

met enige wandafwerking. De posities (en afmetingen) van elektra en 

verwarmingselementen zijn indicatief.

 

Situatietekening

In de situatieschets treft u in de kavels de bouwnummers aan. Tijdens de bouw 

worden deze nummers door alle betrokkenen gehanteerd in officiële stukken 

en correspondentie als referentie aan de betreffende kavel. Deze nummers 

hebben echter niets van doen met uw toekomstige adres. In de loop van het 

bouwproces worden door de gemeente de straatnaam en huisnummers 

definitief vastgesteld en met u gecommuniceerd. De situatietekening in 

deze brochure is bedoeld om u een indruk te geven van de ligging van de 

bouwkavels. Deze tekening vormt geen onderdeel van de contractstukken. De 

juiste maten van de kavels worden vastgelegd na inmeting. De inrichting van de 

openbare ruimten (wegen, groenvoorzieningen en parkeerplaatsen) is slechts 

een impressie ontleend aan de gegevens van de betrokken gemeente. U dient 

er rekening mee te houden dat deze nog kunnen wijzigen. Daarnaast kunt u ter 

plaatse van de bouwlocatie de bestaande situatie waarnemen. Voor eventuele 

(toekomstige) wijzigingen kan Schouten B.V. geen verantwoordelijkheid nemen 

en/of aansprakelijkheid aanvaarden.

Bouwbesluit

De woningen voldoen aan het Bouwbesluit zoals geldend ten tijde van het 

indienen van de aanvraag van de omgevingsvergunning. In het Bouwbesluit 

worden andere namen van ruimten in de woning toegepast dan in gewone 

spreektaal. Begrippen zoals hal, woonkamer, keuken, slaapkamer en dergelijke 

worden niet gebruikt. In het Bouwbesluit wordt gesproken over verblijfsgebied, 

verblijfsruimten, verkeersruimten en andere ruimten. In het lijstje hieronder 

treft u een aantal voorbeelden aan van naamgeving die op uw woning van 

toepassing kan zijn.

Benaming Bouwbesluit  Benaming in deze brochure

Verblijfsruimte   Woonkamer, keuken/eetkamer,   

    slaapkamer

Verkeersruimte   Entree, hal, overloop, trap

Bergruimte   Berging

Technische ruimte  Opstelruimte voor warmtepomp en   

    ventilatie-unit

Badruimte   Badkamer

Buitenruimte   Terras, balkon

Onbenoemde ruimte  Vide, bergkast, kast, zolder, vliering

Woningborg-garantie

De woningen worden verkocht en gebouwd met het garantiecertificaat van 

Woningborg N.V., Schouten B.V. is hierbij aangesloten. 

Een dergelijk certificaat kan alleen worden verstrekt aan ondernemingen die zijn 

ingeschreven bij Woningborg. Zij voldoen aan de stringente technische eisen, 

die worden gesteld, alsmede wordt getoetst of de omvang van het plan de 

financiële en technische capaciteiten van de ondernemers niet te boven gaan. 

Voor eengezinswoningen en appartementen zijn door Woningborg 

verschillende richtlijnen opgesteld.

Bij dit project sluit u de koopovereenkomst van de grond af met Schouten & De 

Jong Projectontwikkeling B.V. en de aannemingsovereenkomst voor de bouw 

van de woning met Schouten B.V.

Bij de koop van uw woning, ontvangt u de informatiemap. Hierin is tevens 

het door Woningborg uitgegeven boekje Woningborg Garantie- en 

Waarborgregeling 2016 opgenomen. In dit boekje treft u informatie aan over de 

garantieregeling, de garantienormen en het reglement van inschrijving etc. 

Extra zekerheid  (opschortingsrecht)

Conform de wettelijke bepalingen inzake de koop van onroerende zaken 

en aanneming bieden wij u als koper extra zekerheid met betrekking tot 

de afhandeling van de bij oplevering genoteerde opleveringspunten. Dit 

zogenoemde opschortingsrecht staat omschreven in de algemene voorwaarden 

van de te tekenen aannemingsovereenkomst met Schouten B.V.

Ten behoeve van dit opschortingsrecht  zal via de projectnotaris een collectieve 

bankgarantie van 5% van de aanneemsom worden afgegeven door Schouten 

B.V.

Uw verkoopteam 
Na aankoop van de woning maakt u kennis met uw persoonlijke klant adviseur 

van Schouten. U krijgt advies en begeleiding vanaf de allereerste stappen in 

het bouwproces tot en met de oplevering. Ook wordt er, zoveel als mogelijk, 

rekening gehouden met individuele woonwensen.

Tijdens dit proces kan het voorkomen dat u als koper een wijziging wilt 

doorvoeren. Het is dan de taak van de klantadviseur om deze te toetsen en 

ervoor te zorgen dat deze wijziging tijdig en aan de juiste projectmedewerkers 

wordt doorgegeven. Ook verzorgt de klant adviseur nieuws brieven, om 

ervoor te zorgen dat u op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen. Hij/

zij is de schakel tussen de kopende en de bouwende partij. Daarnaast houdt 

hij/zij contact met betrokken partijen zoals de uitvoerder, showrooms en 

onderaannemers. Met andere woorden: de klantadviseur ondersteunt en 

Deze verkoopbrochure heeft tot doel geïnteresseerden een goede indruk te geven van het project en de woningen 
daarin. Naar aanleiding hiervan kunt u zich inschrijven voor een woning in het project. 

begeleidt u tijdens de bouwperiode van uw droomhuis. U hebt één aanspreek-

punt om u als koper snel en goed te kunnen helpen naar uw nieuwe woning; 

wel zo gemakkelijk.

Samen uw huidige woning verkopen

Wij hebben ervaren dat de verkoop van de huidige woning een obstakel kan 

zijn. Wij nemen u die last graag uit handen. Het profes sionele makelaarsteam 

van Eilandrijk staat, als u dat wilt, voor u klaar. Zij begeleidt en adviseert u 

graag bij de verkoop van uw huidige woning en kan ervoor zorgen dat deze 

snel verkocht wordt. Zo kunt u zich vooral richten op de leuke en nieuwe 

ontwikkelingen; de inrichting van en verhuizing naar uw nieuwe thuis in 

Eilandrijk in RijswijkBuiten.
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Fundering

• De woningen zijn gefundeerd op betonnen heipalen en balken. 

Vloeren

• De begane grondvloer is een betonnen systeemvloer, geïsoleerd.

• De verdiepingsvloeren zijn vloeren van beton.

• De vloeren zijn afgewerkt met een dekvloer.

• De vloeren van de badkamer en de toiletruimten zijn betegeld.

Wanden

• De dragende woningscheidende ankerarme spouwmuren zijn van  

kalkzandsteen.

• De binnenspouwbladen zijn van kalkzandsteen.

• De niet dragende binnenwanden zijn van gipsblokken.

• In de badkamer en in de toiletruimte zijn wandtegels aangebracht, wanden 

boven het tegelwerk worden afgewerkt met spuitpleister.

• De woning wordt behangklaar opgeleverd, echter niet behangen.

Gevels

• De buitengevel is van baksteenmetselwerk in combinatie met houten delen, 

geïsoleerd met een in de spouw opgenomen isolatieplaat.

• Boven de kozijnen komen waar nodig stalen lateien.

• Ter plaatse van gemetselde borstweringen komen onder de kozijnen prefab 

betonnen raamdorpels.

Daken

• De platdakconstructie van de eventuele aanbouwen is voorzien van isolatie-

materiaal en dakbedekking.

• Het schuine dak is van hout met isolatie en wordt voorzien van keramische 

dakpannen en PV- panelen.

Hemelwaterafvoer en goten

• De hemelwaterafvoeren en goten zijn van zink.

Plafonds

• Alle betonplafonds van de woningen m.u.v. de meterkast, zijn met spuitwerk 

afgewerkt.

• De onderzijde van de schuine dakvlakken worden niet verder afgewerkt, 

behalve als deze zich in een slaapkamer bevinden.

• De overige plafonds worden niet nader afgewerkt.

Kozijnen, ramen en deuren

• De buitenkozijnen, ramen, schuifpui en deuren van de woningen zijn van 

kunststof (met houtnerffolie).

• De binnenkozijnen zijn van hout, behoudens bij woningtype Texel (D) waar 

de binnen kozijnen van metaal zijn. Alle binnenkozijnen zijn met bovenlicht in 

lichte kleur.

• De binnendeuren zijn fabrieksmatig afgelakte stompe deuren in lichte kleur.

Beglazing

• Alle buitenlichtopeningen van de woningen zijn voorzien van blank hoog-

rendement isolerend drielaags glas.

Trappen en hekken

• De trappen en traphekken binnen de woning worden uitgevoerd in 

vurenhout.

Elektra en water

• De meterkast wordt uitgevoerd conform voorschriften van de nutsbedrijven.

• In de meterkast zijn aansluitingen en meters voor elektriciteit en water,  

evenals de aansluitpunten voor telefoon en kabeltelevisie. 

• In de woning komt GEEN gasaansluiting.

• De wandcontactdozen zijn van het type inbouw, hoogte wandcontactdozen 

op ca. 300 mm + vloerpeil in alle ruimten uitgezonderd verkeersruimten, 

badkamer, berging en ter plaatse van de keuken.

• De schakelaars zijn van het type inbouw, geplaatst op ca. 1050 mm + 

vloerpeil.

• Er zijn twee loze leidingen t.b.v. kabeltelevisie en telefoon in woonkamer en 

slaapkamer 1.

• De woning is voorzien van een bel en beldrukker nabij de voordeur.

• De woning wordt voorzien van zonnepanelen voor opwekking van 

elektriciteit.

Sanitair

• Toiletruimte: witte closetcombinatie (vrijhangend toilet) en wit fonteintje 

(alleen op begane grond) met verchroomde kraan.

• Badkamer: witte wastafel met spiegel, kunststof ligbad (optioneel), betegelde 

douchehoek met douchedrain (aangesloten op douchepijp wtw) en  

verchroomde mengkranen. 

• Sanitair Villeroy & Boch, type Omnia Achitectura in combinatie met Grohe 

Eurosmart eenhendel mengkranen.

Keuken

• De woning wordt opgeleverd zonder keuken, aansluitpunten zoals elektra in 

de vorm van wandcontactdozen en afgedopte water- en rioleringsaansluiting 

zijn aanwezig.

 In de woning komt GEEN gasaansluiting.

Verwarmings- en warmwaterinstallatie

• De woning wordt verwarmd door middel van Warmte Koude Opslag bestaan-

de uit een bron onder de woning aangesloten op een individuele warmte-

pomp met warmwatervoorziening in de vorm van 150 liter waterboiler.

• De woning is voorzien van vloerverwarming en vloerkoeling.

• Temperatuurregeling middels een kamerthermostaat in de woonkamer.

•  De warmtepomp, de bron en de boiler worden gehuurd van Klimaatgarant 

(Energie Exploitatie RijswijkBuiten). Dat geldt ook voor de zonnepanelen en 

de omvormer.

Mechanische ventilatie 

• De woning wordt voorzien van balansventilatie met ventilatieventielen in de 

verblijfsruimten zoals woon- en slaapkamers, toilet, keuken en badkamer. 

Door middel van een boxregeling wordt de ventilatie automatisch geregeld. 

Terreininrichting

• Alle woningen krijgen een vlonder aan het water, binnen de bij de woning 

behorende beschoeiing langs de waterrand. De voortuinen worden ingericht 

met hagen bij de eengezinswoningen, heesters en bomen bij de twee -

-onder-één-kapwoningen en met een boom in de tuin van de vrijstaande 

woningen. Het voorterrein bij de herenhuizen wordt ingericht als wadi met 

grassen, heesters en bomen. Tevens komt er bestrating om de entree van de 

woningen te bereiken en/of te parkeren op eigen erf.

Technische
omschrijving
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‘Hier wil ik nooit meer weg’
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Schouten bouwt aan ontwikkeling

Deze brochure is niet meer dan een voorproefje van wat wij u graag aanbieden. 

Wij zijn Schouten. Wij ontwikkelen en bouwen woningen vanuit een heldere 

visie over de kwaliteit van leven en duurzaamheid. Wij vinden het ook belangrijk 

om u, waar dat gewenst is, de helpende hand te reiken als u de eerste stappen 

gaat zetten op het pad dat wellicht leidt naar de aankoop van een nieuwe 

woning. Want Schouten bouwt en ontwikkelt voor u. Voor meer informatie kunt 

u kijken op www.schoutenbouw.nl.

Informatie en verkoop:

Frisia Makelaars 070 - 342 01 12

Olsthoorn Makelaars 070 - 308 46 56

Ontwikkeling en realisatie

schoutenbouw.nl

Eilandrijk is een onderdeel van:

Disclaimer
Schouten B.V. heeft er alles aan gedaan om de juiste informatie te verstrekken. Alle informatie in deze brochure is onder voorbehoud. Houdt u er rekening mee dat de informatie, 
de prijzen, de tekeningen en de maataanduidingen kunnen afwijken. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die in deze brochure wordt verstrekt. 


