W O N E N I N H E T Z I LT

FASE 3
16 EENGEZINSWONINGEN

O N T D E K ‘ H E T Z I LT ’
Aan de noordwestkant van De Zilk (circa

Het betreft hier één van de mooiere plekjes van

2.200 inwoners), gemeente Noordwijk wordt

de Duin- en Bollenstreek. Landelijk gelegen met

dorpsuitbreiding “Het Zilt” gerealiseerd. Van

duin, strand en de grote steden binnen bereik. De

Rhijn Projectontwikkeling ontwikkelt hier een

130 woningen in “Het Zilt”, zowel koop als huur,

nieuwbouwplan met in totaal 130 energiezuinige

worden vanaf 2019 gefaseerd gerealiseerd. In deze

appartementen en grondgebonden woningen. Dit

verkoopfolder vind je alles over Fase 3. Deze fase

in combinatie met commerciële ruimte voor een

telt 16 eengezinswoningen. Rustiek gesitueerd aan

supermarkt en G.O.E.D. (Gezondheidsvoorzieningen

de noordwestkant van het dorp. Ideaal voor rustig

Onder Eén Dak) en een sfeerrijk parkplein met

wonen in een groene omgeving.

veel groen.

		
R U S T, R U I M T E E N
		 P R I M A
BEREIKBAAR
Rusti g wonen nabij de
Je wo ont hier hartj e
prachtige Ne derland
bereikb aar via de N2

mo ois te ste den

Randstad, rus tig en na
se ste den. Uit stekend

bij

06 en snelwegen zo
als A4 , en
A5 via Haarlem . Amste
rdam, Leiden en Haarl
em respe ctievelijk ca . 35
, 25 en 15 autominuten
- lig gen
binnen handbereik.
Je kunt in De Zilk wo
nen en in
één van omlig gend e
ste den werken, zoals
ook ve el
‘Zilkers’ do en . Zo co
mbine er je he t be ste
van twee
werelden. Winkelen,
uit eten, cultuur snuiv
en; hier
kun je je naar hartenlu
st uit leven en genie ten
. Zowel
jon g als oud. Ook he
t op enbaar vervo er is
eff iciënt
geregeld . En bij de ‘bu
ren’ No or dw ijk en Ka
tw ijk vind
je de mo ois te zandstr
anden van Ne derland
. In he t
nabij gelegen Haarlem
is bij vo orb eeld jaarro
nd van
alles te do en . Ontde
k hier he t ho og waard
ige culturele
aanb od , de grote div
ersiteit aan winkels ,
ge zellige
res taurants en cafés
. Pro ef de rijke his tor
ie en de
Bourgondis che sfe er.
Me t een klein kwart ier
tje rijd en
zit u op een ter ras op
de Gr ote Markt . Ge ze
llig toc h?!

D A G E L IJ K S E B O O D S C H A P P E N
IN DE BUURT
Voor de dagelijks e boodscha ppen heeft
De Zilk een kleine superma rkt en enkele
winkels. Op vijf autominu ten vind je grote
superma rkten in Noordwi jkerhout en
Hillegom . En in het nieuwe bouwpla n is een
nieuwe superma rkt opgenom en. Gewoon in
de buurt dus.

S TRUINEN IN DE AMS TERDAMSE
W AT E R L E I D I N G D U I N E N
De Zilk grenst met de westkant aan de
Amsterda mse Waterleid ingduine n. Dit duin
bij ‘de buren’ is maar liefst 3.400 ha groot en
ligt tussen Zandvoo rt en Noordwi jk. Natuur,
recreatie en het zuiveren van Amsterda ms
drinkwat er gaan hier al sinds 1853 mooi samen.
Het gebied is exclusief bestemd voor wandelaa rs
en bovendie n mag je hier lekker struinen buiten

w
eg

de paden. Er zijn zelfs twee leuke kinderro utes
met opdracht en. Onderwe g grote kans dat je een
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16 EENGEZINSWONINGEN
B O U W N U M M E R S 1 T/ M 1 6

Deze 16 eengezinswoningen zijn verdeeld over 4

met houten berging ligt heerlijk op het zonnige

blokken met elk 1 hoekwoning en 3 rijwoningen.

zuidenwesten. Op de eerste verdieping beschik je

Al deze woningen tellen 3 bouwlagen met in totaal

over 3 of 4 slaapkamers, net wat je wilt. Ook voor de

tussen de 129 en 138 m woonruimte. Op de begane

zolder zijn er verschillende optie indelingen mogelijk.

grond vind je hier een halfopen keuken die in de

De 4 hoekwoningen zijn afwijkend en hebben op de

ruime woonkamer overgaat. De grote achtertuin

kopgevel extra ramen en een grote zolderruimte.

2

OPTIES:
Bij deze woningen kun je onder andere kiezen
voor een uitbouw van de achtergevel, een
andere verdiepingsindeling, een dakkapel,
keukenopstelling en badkamerindeling.

FASE 3

“ H E T Z I LT ” :
E E N E I G E N T IJ D S E W IJ K M E T E E N D O R P S
KARAKTER IN WORDING
De 16 eengezinswoningen liggen aan de noordkant van de locatie;
de woningen vormen de afronding van de blokken van de reeds
gebouwde woningen van fase 1 en 2. Ze hebben aan de voorkant, de
noordoostkant, uitzicht op de daar gelegen sportvelden. De tuinen
Architect Leen den Dulk

van deze woningen zijn op het zuidwesten georiënteerd wat betekent

Architectenbureau Van Manen,

dat de woningen en tuinen veel zon hebben. De architectuur van de

Noordwijk

woningen is volgens de uitgangspunten van het hele nieuwbouwplan:
dorpse architectuur waarbij aansluiting is gezocht bij de bestaande
woningbouw aan de Sportlaan.
De blokken hebben een eenduidige hoofdvorm met een langskap. Door
de kappen van de hoekwoningen een kwart slag te draaien worden de
straathoeken geaccentueerd. Aan de voorzijde hebben de woningen
een pergola. Deze stimuleert het buitenleven aan deze kant van de
woning en is tevens een stimulans om meer groen in en om de woning
te creëren. De materialisatie van de woningen bestaat uit natuurlijke
materialen. De toe te passen kleuren zijn aarde- en zandtinten; deze
kleuren verwijzen naar het aangrenzende duinlandschap.
Architect Leen den Dulk

V E R K AV E L I N G F A S E 3 ,
H A R M O N I E U S PA S S E N D I N “ H E T
Z I LT ”

Fase 3 omvat 16 eengezinswoningen aan de
noordrand van het bouwplan. Door de opzet en
de grootte van de kavels, de vergelijkbare volumes

Nieuwbouwplan “Het Zilt” omvat 130 energiezuinige

en dezelfde, stijlvolle architectuur met aarde- en

appartementen en grondgebonden woningen. Dit

zandtinten vormen deze 16 woningen van ”Het Zilt”

in combinatie met ruimte voor een supermarkt, een

een harmonieus onderdeel van het gehele bouwplan.

G.O.E.D. (Gezondheidsvoorzieningen Onder Een Dak)

Met alles in zich om een vitale en fijne woonwijk te

en een centraal gelegen parkplein met veel groen.

creëren.

NOOT:
Inrichting openbare ruimte en parkplein nader
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Het Zilt fase 4:
18 sociale
koopappartementen
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Het Zilt fase 3:
16 eengezinswoningen
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P L AT T E G R O N D E N KO P W O N I N G ( G E S P I E G E L D )

BEGANE GROND

EERSTE VERDIEPING

TWEEDE VERDIEPING

P L AT T E G R O N D E N T U S S E N W O N I N G ( G E S P I E G E L D )

BEGANE GROND

EERSTE VERDIEPING

TWEEDE VERDIEPING

E E N P R O C E S M AT I G E B O U W &
E E N S TA N D A A R D P R O G R A M M A
VA N O P T I E S

maken, waarmee je je woning naar jouw smaak en
wensen kunt aanpassen. Daarbij kun je kiezen uit een
standaard programma van opties aan de hand van de
Koperskeuzelijst.

Je nieuwe woning bestaat alleen nog op papier en
toch moet je al beslissingen nemen; bijvoorbeeld
over hoe je de keuken wilt opstellen, een extra

E F F I C I Ë N T, S N E L E N S O E P E L
BOUWEN

dakraam of een uitbouw. Dan is het fijn dat je een
vaste contactpersoon hebt om al je woonwensen mee

Deze opties zijn afgestemd op de bouwmethode

te bespreken. In het begin van het aankooptraject

en met veel zorg samengesteld. Het slimme

is dat de makelaar. Ook na de aankoop heb je altijd

productieproces met bouwelementen versnelt de

een vast aanspreekpunt voor alle vragen rond de

bouw van je huis aanmerkelijk. Het meeste werk

afwerking en oplevering van jouw woning, namelijk de

gebeurt namelijk in de fabriek: de ‘bouwstenen’

kopersbegeleider.

worden op de bouwlocatie in elkaar gezet. Dit alles
om de bouw van jouw woning zo soepel mogelijk

De communicatie met de kopersbegeleider verloopt

te laten verlopen. Gaaf toch?! Wij zien je graag bij

via een online kopersportaal. Je ontvangt van de

ons op kantoor om kennis te maken en de eventuele

kopersbegeleider na de aankoop van de woning een

gewenste keuzes te bespreken.

e-mail om jouw account aan te maken.
De 16 eengezinswoningen in plan ‘Het Zilt’ zijn

De sluitingsdata zijn benoemd in de Koperskeuzelijst

volgens een beproefd ontwikkelproces tot stand

en bedoeld om de door jou gemaakte keuzes tijdig

gekomen. De woningen zijn in basisvorm al heel

kenbaar te maken in het bouwteam en de leveranciers

compleet. De beleving van het wonen ervaart iedereen

het kunnen verwerken. Van de standaard opties en

echter anders. Hier spelen wij graag op in door jou

deze sluitingsdata kan niet worden afgeweken.

de mogelijkheid te bieden om een aantal keuzes te

NIEUWBOUW DIENT DE OMGEVING
T E V E R R IJ K E N
Van Rhijn Groep is actief op het gebied van nieuwbouw, projectontwikkeling,
onderhoud, renovatie en verbouw. Met reeds 50 jaar ervaring in het vak hebben wij tal
van aansprekende projecten gerealiseerd. Samenwerking en de juiste kennis van zaken
spelen binnen de totstandkoming van onze projecten een cruciale rol. Onze ervaring,
no-nonsense mentaliteit en gezonde financiële basis maken ons tot een solide partner.
Goed voor het juiste perspectief voor elk project.
Binnen de projectontwikkeling focussen wij niet alleen op de eigen locatie en
woonbehoeften van toekomstige bewoners. De extra uitdaging is te zoeken naar
projecten die waarde toevoegen. Zowel voor de omwonenden als de omgeving. Zo
staat bij “Het Zilt” in De Zilk naast architectuur, kwaliteit en comfort onder meer
duurzaamheid prominent op de agenda. Doel: energiezuinige woningen gecombineerd
met gasloos wonen. De zonnepanelen, optimale isolatie en een warmtepomp
geven deze woningen een functionele meerwaarde op het gebied van plezierig en
toekomstbestendig woon- en leefgenot. Wat dat betreft is een woning aanschaffen in
“Het Zilt” een verantwoorde investering met het oog op onze toekomst. En daar vaart
iedereen wel bij.

Jaap van Rhijn
Projectontwikkelaar

H E T KO P E N VA N J O U W
DROOMWONING IN
1 0 S TA P P E N
STAP 1: ORIËNTEREN

ook om jouw contactgegevens, een geplande vakantie

Verschillende wegen hebben je kunnen leiden naar

op korte termijn en de financieringsmogelijkheden,

project “Het Zilt” Fase 3 met 16 eengezinswoningen.

zoals bijvoorbeeld een financiële quick scan. Deze

Familieleden, kennissen, kopers van vorige fasen, de

gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Op basis

makelaar, social media... noem maar op! In deze eerste

van jouw voorkeur is het verstandig om je alvast te

stap is het belangrijk om je persoonlijke voorkeuren

oriënteren op de mogelijkheden voor een hypotheek.

goed op een rijtje te zetten, zoals grootte, verdieping en

De woningen in “Het Zilt” voldoen aan de criteria van

het prijsbudget. Hiervoor zijn meerdere tekeningen in

een energiezuinige woning, welke voldoet aan de

te zien op de projectwebsite. Vragen? Neem dan gerust

BENG-eisen. Geef dit zeker aan in je hypotheekgesprek.

contact op met de makelaar.

Wellicht levert dit een voordeel op bij het afsluiten van
jouw hypotheek.

STAP 2: DE INSCHRIJVING
Nog enthousiaster geworden? Dan kun je je inschrijven

STAP 3: DE TOEWIJZING

via een digitaal inschrijfformulier op de website of de

Wat spannend! De inschrijving is gesloten en je kunt

geprinte versie inleveren bij de makelaar. Het is van

elk moment een bericht ontvangen van de makelaar.

belang dat je op het inschrijfformulier alle woningen

De toewijzing vindt zoveel mogelijk plaats op basis

van jouw voorkeur aangeeft. Je krijgt immers geen

van de eerste voorkeur van een bouwnummer. Word

bouwnummer toegewezen welke je niet als voorkeur

je gebeld? Dan is dit goed nieuws! Je bent ingeloot

hebt opgegeven. Naast jouw voorkeur(en) vragen we

voor een opgegeven bouwnummer. Je kunt direct met

de makelaar een afspraak inplannen voor het eerste

STAP 7: 70% VERKOCHT EN OMGEVINGSVERGUNNING

gesprek. Ontvang je een e-mail van de makelaar? Dan

VERLEEND

moeten wij je teleurstellen. Je wordt automatisch op de

Als 70% van alle woningen verkocht zijn, de

reservelijst geplaatst. Mocht er een woning vrijkomen

omgevingsvergunning verleend is en de

van jouw voorkeur, dan word je direct op de hoogte

andere opschortende voorwaarden uit de

gebracht!

aannemingsovereenkomst zijn komen te vervallen,
word je door ons op de hoogte gebracht met een

STAP 4: EERSTE GESPREK BIJ MAKELAAR

zogenaamde ‘hoera-brief’.

Als voorbereiding op het gesprek met de makelaar,
neem je de brochure, tekeningen en stukken van

STAP 8: TRANSPORT

jouw bouwnummer goed door. Tijdens het gesprek

Nadat de ‘hoera-brief’ verzonden is, zal notariskantoor

worden deze, met aanvullende gegevens zoals de

Van Dijk zorg dragen voor de levering van uw

koopovereenkomst, aannemingsovereenkomst,

bouwkavel. Wanneer de notaris de hypotheekstukken

koperskeuzelijst, technische omschrijving et cetera met

van de bank heeft ontvangen, nodigt de notaris je uit

jou? doorgenomen. Deze documenten ontvang je aan

voor de levering van de grond. Bij deze afspraak neemt

het eind van het gesprek in een map van de makelaar.

de notaris de stukken nog éénmaal met u door. Na het

Heb je vragen of ontvang je graag een advies? Stel ze

ondertekenen, ben je officieel eigenaar van jouw kavel.

gerust in dit gesprek.

Gefeliciteerd en succes met de verdere voorbereidingen!
Het bouwteam staat al te popelen om te starten met het

STAP 5: TWEEDE GESPREK BIJ DE MAKELAAR

realiseren van jouw woning.

Ben je nog steeds zo enthousiast over de woning als
eerst? Dan word je uitgenodigd voor een tweede

STAP 9: BOUWEN

gesprek bij de makelaar. Tijdens dit tweede gesprek

De bouw is gestart! Tijd voor een feestje! Wat, waar,

wordt de koop- en een aanneemovereenkomst

wanneer en hoe houden we nog even geheim. Tijdens

ondertekend en heb je een woning in nieuwbouwplan

de bouw word je door de kopersbegeleider op de

“Het Zilt” gekocht. Ook moet je tijdens dit gesprek een

hoogte gehouden van de vorderingen. Wij kunnen ons

keuze maken voor de ruwbouwopties. Dit betreft o.a.

voorstellen dat je graag de woning van binnen wilt

een uitbouw, dakkapel en een andere indeling etc.

bekijken. Dat kan! Er wordt in deze periode een kijk- en

Gefeliciteerd! Uiteraard kun je tussen de afspraken door

inmeetmoment georganiseerd om met leverancier(s)

contact hebben met de makelaar en worden

een indruk te krijgen van jouw woning. Naarmate

eventuele laatste vragen beantwoord.

de bouw vordert, ontvang je een factuur voor de
desbetreffende termijn. Je betaalt je woning niet in één

STAP 6: AFSPRAAK KOPERSBEGELEIDER

keer, dit wordt gedaan in stappen. Wil je weten welke

Je wordt gedurende het traject van de bouw begeleid

termijn er bij welke fase wordt gefactureerd, dan kun je

door een kopersbegeleider van Van Rhijn Bouw. Vanaf

dit in de aanneemovereenkomst terugvinden .

het ondertekenen van de koopovereenkomst en
aannemingsovereenkomst is de kopersbegeleider je

STAP 10: OPLEVERING

vaste aanspreekpunt. Kort na de tekenafspraak bij de

Gedurende het bouwtraject wordt u op de hoogte

makelaar word je door de kopersbegeleider uitgenodigd

gesteld van de te verwachte oplevering. Dit kan elke keer

voor een kennismakingsgesprek. Hierin krijg je naast

wat gerichter gecommuniceerd worden, wanneer de

de kennismaking extra uitleg/informatie over jouw

bouwtijd verstrekt. Een aantal weken voor de oplevering

woning, worden verschillende activiteiten tijdens de

ontvang je van ons een brief, die komt per post en wordt

bouw doorgenomen, het meer- en minderwerk wordt

ook in uw digitaal portaal geplaatst. Hierin wordt de

toegelicht en ben je vrij om alle vragen te stellen. Na dit

te verwachte oplevering benoemd. Het inrichten en

gesprek ontvang je ook toegang tot jouw persoonlijke

het genieten van je nieuwe woning kan beginnen. Wij

digitale kopersportaal, waarin alle verkoopstukken

wensen je veel woonplezier toe!

in opgenomen zijn. Het is onder andere een
communicatiemiddel voor het verdere traject, waarvoor
je uiteraard uitleg over ontvangt.

Disclaimer
De informatie in deze vouwfolder is met
zorg samengesteld, mede aan de hand
van tekeningen verstrekt door architect
en overige adviseurs. Desondanks
moeten wij een voorbehoud maken
vanwege wijzigingen in maatvoering
en materiaalkeuze die tijdens de
uitvoering noodzakelijk blijken te
zijn. Deze wijzigingen zullen geen
der partijen enig recht geven tot
verrekening van meerdere of mindere
kosten. Deze brochure is geen
contractstuk, bij aankoop van een
woning ontvangt u van de makelaar alle
contractstukken welke behoren bij de
aannemingsovereenkomst.

Ontwikkeling :

De artist impressions in de vouwfolder
geven een impressie en zijn uitsluitend
zo bedoeld met alle artistieke vrijheden
van dien. Er kunnen derhalve geen
rechten aan deze tekeningen worden
ontleend. Dit geldt ook voor wat betreft
de ingekleurde plattegronden en
interieurimpressies, deze zijn louter
indicatief voorzien van meubilair dat
niet behoort tot de oplevering van enig
woning.

www.vanrhijnbouw.nl

Ontwerp:

www.van-manen.com

Realisatie:

Verkoopinformatie:
Grachtweg 75, 2161 HM Lisse

0252 - 430 900

www.vandermeermakelaars.nl
Concept & vormgeving:
www.dunepebbler.nl
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