
Woning 1 & 2

BIJZONDERE WONINGEN
OMGEVEN DOOR RUST EN RUIMTE,

OP 10 KM VAN Amsterdam.

2 onder 1 kap in een stolpvorm

Woning 1 

OMGEVEN DOOR RUST EN RUIMTE,

2 onder 1 kap in een stolpvorm
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Beknopte technische 
omschrijving

De woningen worden traditioneel opgebouwd met onder andere:

�      Betonnen fundering op heipalen en een betonnen geïsoleerde 

begane grondvloer;

�      Betonnen systeemvloer voor de 1e verdieping (en 2e verdieping 

van woning 10);

�      Houten zoldervloer voor de overige woningen;

�      Gemetselde gevels van baksteen en/of houten topgevels van 

duurzaam hout, in kleur geschilderd;

�      Binnenspouwbladen van kalkzandsteen, daar waar aangeven 

van houtskeletbouw;

�      Getimmerde houten dakgoten, in kleur geschilderd;

�       Daken van geïsoleerde prefab houten dakelementen met 

keramische dakpannen;

�      Hardhouten gevelkozijnen, ramen en buitendeuren, 

in kleur geschilderd met HR++ beglazing;

�      Een verlaagd plafond op de begane grond t.b.v. leidingen en 

kanalen;

�      Toilet en badkamer worden casco opgeleverd met afgedopte 

leidingen en afvoeren (geen stucwerk, dekvloer, tegels en sanitair);

�      Verwarming middels een bodem-warmtepomp voorzien van 

interne boiler;

�      Vloerverwarming op de begane grond en 1e verdieping; 

�      Ventilatie met mechanische afzuiging en natuurlijke toevoer;

�      Een complete elektrische installatie.

�      Woning 9 en 10 hebben standaard een losstaande buitenberging

De tekeningen en bijbehorende uitgebreide technische omschrijving 

vindt u op www.planvandis.nl en bij de makelaar. Alle koperswensen 

kunnen individueel bij de bouwonderneming worden besproken. 

Woningborg Garantie- 
en waarborgregeling

De Woningborg Garantie- en waarborgregeling geeft de koper 

extra zekerheid bij de bouw van de woning. De aangesloten 

bouwonderneming wordt door Woningborg fi nancieel en 

technisch deskundig gescreend. Ook wordt het bouwplan en 

de technische omschrijving door Woningborg getoetst aan het 

Bouwbesluit.

De bouwonderneming staat garant voor de bouw van de woning 

en de garantietermijnen na oplevering. Indien de bouwonder-

neming onverhoopt niet kan of wil herstellen bij een gebrek dan 

waarborgt Woningborg deze garantieverplichting.

De aannemingsovereenkomst inclusief de algemene voor-

waarden met toelichting wordt opgesteld naar het model van 

Woningborg.

Disclaimer

Aan de 3D-visualisatie en bijbehorende website kunnen geen 

rechten worden ontleend. Tevens kunnen geen rechten worden 

ontleend aan projectadvertenties en/of reclameborden. De in de 

documentatie opgenomen 3D-visualisaties dienen enkel ter illus-

tratie. De in de documentatie opgenomen situatietekening betreft 

een momentopname. Wijzigingen met betrekking tot situering 

van groenstroken, rijwegen, parkeervoorzieningen, etc. kunnen 

zich dan ook voordoen in verband met een nadere afstemming 

met de gemeente en/of nutsbedrijven.

Broek in Waterland

Broek in Waterland is een dorp met zo’n 2.400 inwo-

ners en wordt gekenmerkt door de fraaie houten 

gevels in de Broeker pastelkleuren. Wonen in Broek in 

Waterland is genieten in optima forma. Veel inwoners 

van Broek in Waterland zijn economisch verbonden 

met Amsterdam. Ze wonen in ‘Broek’ omdat het dorp, 

omringd door weilanden en water, de ideale woon-

plaats is om te genieten naast het drukke, werkzame 

leven. Anderzijds zijn ze binnen 5 minuten met 

de auto op de ringweg en is door het uitstekende 

openbaar vervoer met het nieuwe metrostation in 

Amsterdam-Noord het centrum binnen handbereik.

In de gebieden rondom Broek in Waterland kunt u 

prachtig wandelen, fi etsen en varen. Rondom stilte, 

alleen vogelgeluiden en ruimte tot aan de horizon. 

En dat zo dicht bij Amsterdam! Overal ziet u vogels 

en bijzondere water- en oeverplanten. Grutto’s en 

kieviten houden bezoekers vanaf de weilandjes in de 

gaten. Of er scheert zomaar een bruine kiekendief 

over uw hoofd. 

Alle woningen van Plan Van Dis liggen aan doorgaand 

vaarwater. Mooier gaat het niet worden!

PLAN VAN DIS

Plan Van Dis is een kleinschalig woningbouwproject aan 

de Drs. J. van Disweg te Broek in Waterland. Het bouwplan 

ligt tegen de oude kom van Broek in Waterland, nabij het 

bekende Havenrak en de Broekerkerk. Aan de andere kant 

kijkt u over de Drs. J. van Disweg naar de weilanden, waar 

Het Dee uitmondt in De Leek richting Overleek.

De woningen zijn ontworpen in de karakteristieke Broeker 

bouwstijl. Daken bedekt met keramische dakpannen, 

gevels met veel hout, hier en daar wat baksteen en sierlijk 

getimmerde dakgoten maken deze bouwstijl zo geliefd. 

Plan Van Dis bevat een verscheidenheid aan vormen 

zoals landhuizen, een stolp en een hooihuisboerderij met 

voorhuis en kaakberg. 

Alle woningen, ontworpen door W3 Architecten uit Broek 

in Waterland, zijn ruim van opzet met veel woonoppervlak 

in de woning. Standaard zijn de woningen voorzien van 

drie slaapkamers op de 1e verdieping en op de begane 

grond een ruime woonkamer met openslaande tuin-

deuren waardoor er optimaal van het buitenleven kan 

worden genoten. De woningen zijn uitgerust met een 

bodemwarmtepomp, die in combinatie met zeer hoge 

isolatiewaarden zorgt voor een laag energieverbruik.
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alleen vogelgeluiden en ruimte tot aan de horizon. 

En dat zo dicht bij Amsterdam! Overal ziet u vogels 

en bijzondere water- en oeverplanten. Grutto’s en 

kieviten houden bezoekers vanaf de weilandjes in de 

gaten. Of er scheert zomaar een bruine kiekendief 

over uw hoofd. 

Alle woningen van Plan Van Dis liggen aan doorgaand 

vaarwater. Mooier gaat het niet worden!

Alle woningen, ontworpen door W3 Architecten uit Broek 

in Waterland, zijn ruim van opzet met veel woonoppervlak 

isolatiewaarden zorgt voor een laag energieverbruik.
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Woning 1
2 onder 1 kap in een stolpvorm

Grondoppervlakte: ca. 293 m2

Perceeloppervlakte incl. water: ca. 449 m2

Tuinligging: Zuid-Oost

Bruto inhoud woning: ca. 586 m3

GBO woonoppervlakte: ca. 141 m2

Losse buitenberging: Nee

Woning 2
2 onder 1 kap in een stolpvorm

Grondoppervlakte: ca. 276 m2

Perceeloppervlakte incl. water: ca. 344 m2

Tuinligging: Zuid-West

Bruto inhoud woning: ca. 586 m3

GBO woonoppervlakte: ca. 141 m2

Losse buitenberging: Nee
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Verkoop en informatie
Hoekstra & van Eck Makelaars

Kantoor Monnickendam

Kerkstraat 64

1141 BJ Monnickendam 

Telefoon: 0299-654000

E-mail: monnickendam@hoekstraenvaneck.nl

Interieuradvies
Aangenaam Interieuradvies

Amperestraat 11J

1446 TP Purmerend

Interieuradvies
Aangenaam Interieuradvies

Amperestraat 11J

1446 TP Purmerend

de tekeningen en bijbehorende uitgebreide technische omschrijving vindt u Op www.planvandis.nl en bij de makelaar.

Projectontwikkeling
Mercuur Projecten BV

Polderweg 3

1446 AA Purmerend

Telefoon: 0299-321010

E-mail: info@mercuurbouw.nl

Bouwonderneming
Mercuur Bouw BV

Polderweg 3

1446 AA Purmerend

Telefoon: 0299-321010

E-mail: info@mercuurbouw.nl

Notaris
Abma Schreurs Notarissen

Waterlandlaan 52

1441 MP Purmerend

Architect
W3 architecten en ingenieurs BV

Wagengouw 12

1151 EG Broek in Waterland


