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VOORWOORD

Wonen aan de rand van het centrum in het bruisend hart van Zoetermeer. Thuiskomen in een appartement dat zich onderscheidt 

door kwaliteit en duurzaamheid. Dat is Residence Du Govert. Op een plek waar sfeer en gezelligheid van het Stadshart grenzen aan 

deze groene en levendige stadswijk verrijzen 47 comfortabele appartementen, variërend van circa 77 tot 113 m². En twee penthouses 

van maar liefst 175 m². Alle appartementen zijn groots in hun beleving en rijk aan detaillering en worden zeer compleet uitgerust 

zonder verborgen kosten.

Residence Du Govert is voorzien van alle gemakken en faciliteiten die het leven net even wat fijner maken. Dus er is vanzelfsprekend 

een lift, een inpandige fietsenstalling en een eigen parkeerterrein. Bovendien zijn de appartementen zeer energiezuinig. Wonen in 

Residence Du Govert maakt het leven ook leuker. Om je heen vind je alles dat je nodig hebt aan rust en ontspanning, gezellige cafés 

en restaurants, maar ook winkels voor alledag. En, ook de bereikbaarheid is fantastisch: De randstadrail zit op loopafstand en met de 

auto zit je binnen een paar tellen op de A12. Kortom, hier heb je alles wat je nodig hebt.

Welkom bij RESIDENCE
DU GOVERT



04 05

In de omgeving

Zoetermeer is een fantastische uitvalsbasis voor 

sportieve- en culturele uitstapjes, winkelplezier 

en recreatie. De Zoetermeerse Plas ligt zelfs op 

nog geen 3 km afstand van de Du Meelaan. Lekker 

ontspannen een baantje lopen? In de omgeving zijn 

verschillende golfbanen te vinden, zoals Burggolf 

Zoetermeer en Golfbaan Bentwoud. Beide 18-holes 

golfaccommodaties beschikken over oefenfaciliteiten 

als een driving range, putting- en chipping greens, 

zodat u uw techniek kunt bijschaven.  

Al bij je eerste bezoek voel je je thuis in de 

Dorpsstraat. De sfeer is aangenaam en je wordt 

met warmte en aandacht ontvangen. Je doet er je 

makkelijke boodschappen in de supermarkten en 

kunt voor advies én de betere aankopen terecht bij 

de (vers)speciaalzaken. In de Dorpsstraat gaat het om 

vertrouwdheid, kwaliteit en eigenheid. 

In het moderne winkelcentrum Stadshart hebben we 

veel leuke straten voor een uitgebreide shopsessie en 

elke straat heeft weer zijn eigen winkels en charme. 

Van overdekte passages tot lange winkelstraten met 

bekende ketens en gezellige uitgaansgelegenheden.

Of plan een bezoek aan de stad achter de duinen, Den Haag. Een wereldstad met een uniek karakter, hier vind je een rijkdom 

aan kunst en cultuur, gezellige uitgaansgelegenheden, maar ook volop natuur om naar uit te wijken. De rijke historie en de 

ligging aan zee hebben daar alles mee te maken. Vanuit Residence Du Govert bent u zowel met het openbaar vervoer als met 

de auto in slechts een klein half uurtje in de binnenstad van Den Haag;

VAN ZOETERMEER

Sportieve uitstapjes De Dorpsstraat Stadshart Zoetermeer,
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Palenstein, 

De groene en rustige wijk Palenstein ligt op een steenworp afstand van 

Stadshart Zoetermeer. In het winkelcentrum zijn 150 winkels te vinden 

met een zeer divers aanbod. Er zijn ook ongeveer 60 horecagelegenheden 

waar u terecht kunt voor ontbijt, lunch, borrel of een heerlijk diner. Op het 

Cadenzaplein en Stadhuisplein liggen de gezellige terrasjes. Dat zijn mooie 

centrale ontmoetingsplaatsen en fijne plekken voor een borrel. Heeft u zin 

om daarna nog even een filmpje te pakken dan is het maar een klein stukje 

lopen naar bioscoop Kinepolis. Stadstheater Zoetermeer heeft overigens 

een geweldig aanbod aan voorstellingen die de zintuigen prikkelen. Jaarlijks 

programmeren zij alle disciplines van podiumkunst. Er is voor ieder wat wils, u 

heeft er gegarandeerd een leuke avond.

Voor uw dagelijkse boodschappen hoeft u niet ver te lopen. Op slechts 350 meter 

afstand vindt u een grote supermarkt en een uitstekende bakker die 7 dagen 

per week geopend is . Bovendien wordt in Stadskwartier Palenstein momenteel 

gebouwd aan een nieuw winkelcentrum dat het hart van deze wijk gaat vormen. 

Verder is het de bedoeling dat de wijk in 2040 geheel aardgasvrij is, door middel van 

renovatieprojecten wordt daar momenteel hard aan gewerkt.

Langs de Dobbe, aan het Marseillepad, is er iedere zaterdag een warenmarkt. De 

Dobbeplas is van oudsher al een centrale plek in Zoetermeer. De gemeente wil het 

gebied rondom de plas nu verder omvormen naar een centraal park waar mensen 

elkaar ontmoeten en waar steeds iets te beleven valt.  

GEZONDHEIDSCENTRUM PALENSTEIN

Goed om te weten is dat in Gezondheidscentrum Palenstein (aan de Schoutenhoek 43) 

zowel medische als paramedische hulpverleners werken. De lijnen zijn daardoor kort, 

men weet elkaar makkelijk te vinden en zodoende wordt een verwijzing naar de fysio 

al snel omgezet in een afspraak. Ideaal is dat in het gebouw eveneens een apotheek is 

gevestigd. Na het bezoek aan uw huisarts kunt u dus meteen uw medicijnen ophalen. 

KUNST EN CULTUUR

In het multifunctionele Castellum Palensteyn zijn verschillende organisaties 

ondergebracht waar u onder andere workshops kunt volgen. Daarnaast vindt u op 

slechts 2 minuten fietsafstand CKC & partners dat bekend staat en gespecialiseerd is 

in o.a. muzikale cursussen, dans, theater en beeldende kunst. Als u dus ooit van plan 

was om altviool te leren spelen, uw schildertechnieken te verfijnen of nu eindelijk in de 

wereld van de tango te duiken, dan is dit uw kans! 

EEN HELE NIEUWE WIJK!

RESIDENCE
DU GOVERT

WANDEL IN 5 MINUTEN NAAR DE RANDSTAD RAIL
FIETS IN 2 MINUTEN NAAR DE BAKKER EN SUPERMARKT
MET 10 MINUTEN LOPEN BENT U IN DE BINNENSTAD

FOTO: DE GOEDE WONING



Residence Du Govert heeft een uitstekende ligging! Via de uitvalswegen Van Aalstweg 

en de Australiëweg neemt u de Oostweg en sluit u binnen 6 minuten aan op de A12 

richting Den Haag of Utrecht.

Het openbaar vervoer in Zoetermeer is goed geregeld. Er rijden twee tramlijnen 

(route 3 en 4) die bekend staan als RandstadRail. Beide lijnen rijden via vervoerder 

HTM en verbinden Zoetermeer met Leidschendam, Voorburg en Den Haag. U kunt, op 

500 meter afstand van uw appartement, elke tien minuten instappen bij Tramhalte 

Palenstein. De blauw-witte trams van RandstadRail hebben een lage instap, zodat ze 

ook goed toegankelijk zijn voor mindervaliden. 

Centraal gelegen

ZOETERMEER

ROTTERDAM

GOUDA

DEN HAAG

SCHEVENINGEN

A12

A13

A4

A4

A12N209

N206

N471

N470

0908

VOGELVLUCHT
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De stedebouwkundige

DE METAMORFOSE VAN PALENSTEIN

Op de plek waar Residence Du Govert verrijst, in het projectgebied ’de 

rand van Palenstein’, stond in het verleden een kantoorgebouw. De wijk 

bestaat nu 50 jaar en is ondertussen flink veranderd door sloop- en 

nieuwbouw. Foke de Jong vertelt als stedenbouwkundige PalensteinSO/

RB bij de gemeente Zoetermeer over de herontwikkeling van de wijk.  

 

 

“Bij de herontwikkeling in ‘de rand van Palenstein’ is het uitgangspunt om 

woongebouwen te realiseren met een zo klein mogelijke footprint. Dat betekent 

dat ze zo min mogelijk ruimte innemen op het maaiveld en het gebied en de 

ruimten rondom gebouwen zo groen mogelijk worden ingericht. Doordat het 

parkeerprogramma groter is dan gedacht lukt dit ten dele, maar dankzij de 

beplanting rondom Residence Du Govert wordt dat groene beeld toch gecreëerd. 

 

FOKE DE JONG

Residence Du Govert is een mooie solitaire toren met een rustige, tijdloze 

architectuur. Dat is belangrijk, omdat de wijk nog torens uit de jaren 60 heeft. 

De herstructurering kent veel eigentijdse en soms retro-architectuur met 

donkere (rode) baksteen. Er zijn veel hoogbouwflats gesloopt en daarvoor in de 

plaats zijn rijtjes grondgebonden woningen gekomen. Daardoor is de wijk bijna 

niet meer te herkennen als jaren 60 hoogbouwwijk. Echter, juist dit torentje 

geeft weer een nieuwe betekenis aan hoogbouw in deze wijk. Het maakt zich 

ook “los” van de structuur/blokrichtingen van Palenstein. Vanuit het rationele 

ontwerp is er een helder stramien voor de richtingen van de bouwblokken en 

straten. De toren is net gekanteld ten opzichte van dit stramien.”

“Het kantoorgebouw dat op de bouwlocatie stond leverde weinig kwaliteit op 

voor de wijk. Het ging geen echte verbinding aan. Deze woontoren gaat dit wel 

doen. De woontoren biedt de kans aan kopers om door te stromen.”

11

bron: FaceMePLS @Flickr

FOTO: DE GOEDE WONING

FOTO: DE GOEDE WONING



VOGELVLUCHT
In Residence Du Govert is het letterlijk en figuurlijk op niveau wonen. De residence ligt op een 

strategisch prachtige positie in Zoetermeer. Een perfecte plek om te genieten van al het goede 

dat het leven te bieden heeft!
12

IMPOSANT APPARTEMENTENGEBOUW MET EEN 

PERFECTE LIGGING

De projectlocatie van Residence Du Govert is bij uitstek 

geschikt voor woningzoekenden met een voorkeur voor 

een groen-stedelijke leefstijl. Voor deze doelgroep ontwierp 

Richard van Tiggele van Venster Architekten een imposant 

gebouw dat in het oog springt door zijn statigheid. “De wijk 

krijgt vanaf de Du Meelaan een vernieuwd en aantrekkelijk 

aanzicht. Door de vele vernieuwingsplannen kreeg de 

omgeving al een enorme boost en dit project draagt daar 

een steentje aan bij”, verzekert hij. 

“De residence is ten opzichte van de Du Meelaan een 

beetje verschoven, zodat het zich meer als een zelfstandig 

gebouw presenteert. De verticaliteit van de gevel, met 

telkens drie verdiepingen gebundelde kozijnen, versterkt 

de statigheid van dit gebouw. Op de vier hoeken van het 

gebouw is ruimte voor terrassen. Behalve dat het prachtige 

buitenruimtes voor de bovenste verdieping zijn, krijgt het 

gebouw daardoor zijn karakteristieke vorm en lijkt het 

ranker. De overhoekse balkons aan de Du Meelaanzijde, 

die om en om per verdieping verspringen om de hoek 

geven het gebouw een verrassend en telkens wijzigend 

perspectief.” 

De entree van het gebouw aan de oostzijde is ruim en 

overzichtelijk en biedt toegang tot twee liften en twee 

trappenhuizen naar iedere verdieping. Op de begane 

grond bevinden zich een afgesloten, veilige hal en drie 

appartementen. Vanaf de 1e  t/m de 11e telt iedere verdieping 

vier appartementen. De 12e verdieping is voorbehouden 

aan de twee penthouses. De appartementen variëren in 

grootte, de ontwikkelaar en architect kozen hiervoor om 

meerdere doelgroepen te bedienen. Per verdieping zal de 

beleving vanuit het appartement anders zijn: dicht bij de 

grond, zodat men ziet wat er in de omgeving gebeurt of 

hoger wanneer men een voorkeur voor het weidse uitzicht 

heeft.

Over het materiaalgebruik zegt Van Tiggele: “Het gebouw 

bestaat in hoofdzaak uit twee kleuren metselwerk: een 

grijze sokkel die de overgang vormt naar het maaiveld, 

en de rest van het gebouw in een gemêleerde geelbruine 

steen. Metselwerk is een duurzaam materiaal waar wij 

vaak mee werken en wat – mits goed gedetailleerd – mooi 

veroudert. De kozijnen zijn verdiept en van kunststof, wat 

minder onderhoud vergt dan houten kozijnen.”

Uw architect
RICHARD VAN TIGGELE

13



15

Aantal toegewezen parkeerplekken: 50
Aantal algemene parkeerplekken: 10

Aantal scootmobiel plekken: 6
Aantal toegewezen fietsplekken: 152 

Aantal algemene fietsplekken: 46 

In en rondom het appartementen 
gebouw is er voldoende ruimte voor 

het parkeren van uw auto, fiets, 
scootmobiel of bakfiets.

Kavelkaart
RESIDENCE DU GOVERT
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Plattegrond
INGERICHTE

22 23

Plattegrond
INGERICHTE

• Bouwnummer: 1 

• Begane grond

• Circa 105 m² GO

• 3 kamerappartement

• 1 parkeerplaats op afgesloten parkeerterrein

• Inclusief tegelwerk en Villeroy & Boch Sanitair

• Zonligging zuid

• Circa 15 m² terras

• Warmtepomp van Itho Daalderop

• Vloerverwarming én -koeling

• Bouwnummer: 2 

• Begane grond

• Circa 77 m² GO

• 3 kamerappartement

• 1 parkeerplaats op afgesloten parkeerterrein

• Inclusief tegelwerk en Villeroy & Boch Sanitair

• Zonligging zuid

• Circa 15 m² terras

• Warmtepomp van Itho Daalderop

• Vloerverwarming én -koeling

TYPE C TYPE D

C D
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Plattegrond
INGERICHTE

• Bouwnummer: 3 

• Begane grond

• Circa 87 m² GO

• 3 kamerappartement

• 1 parkeerplaats op afgesloten parkeerterrein

• Inclusief tegelwerk en Villeroy & Boch Sanitair

• Zonligging west

• Circa 15 m² terras

• Warmtepomp van Itho Daalderop

• Vloerverwarming én -koeling

TYPE E

Een van de voordelen van een nieuw 

appartement is dat uw energielasten 

een stuk lager uit zullen vallen. Uw 

appartement gebruikt immers geen gas, 

maar wordt aangesloten op een gesloten 

bodemwarmtepomp die energie onttrekt 

aan grondbronnen. Daarnaast voorzien wij 

uw appartement van kunststof kozijnen met 

HR++ glas dat een extra isolerende coating 

heeft. Het mechanische ventilatiesysteem is 

aangesloten op een WarmteTerugWin-unit 

(WTW) dat het binnenklimaat optimaliseert. 

Kort uitgelegd voert het vervuilde lucht af 

uit de badkamer, toilet, keuken en inpandige 

berging en voert het anderzijds gezonde, 

schone lucht aan in de slaapkamers en 

woonkamer. 

De bodemwarmtepomp zorgt voor een 

duurzame verwarming van uw appartement 

én warm tapwater. Doordat het systeem werkt 

met vloerverwarming dat een gelijkmatige 

verwarming verspreidt, heeft u nooit meer 

last van koude voeten. Naast verwarmen kan 

het systeem de woning ook zeer energiezuinig 

koelen. Een aansluiting op een warmtepomp 

draagt bij aan een forse besparing op fossiele 

brandstoffen, bovendien vermindert het de 

uitstoot van CO². Daarmee helpt u mee de 

wereld een stukje duurzamer te maken.

In principe worden de appartementen op 

basis van een all-in-prijs aangeboden, wat 

onder andere inhoudt dat u eigenaar bent van 

de warmtepomp. U kunt er ook voor kiezen 

om de warmtepomp voor een maandelijkse 

bedrag te huren. Dit vermindert dan het 

aankoopbedrag van het appartement. 

Comfortabel
EN DUURZAAM WONEN 
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INTERIEUR IMPRESSIE TYPE A1 & A1S

INGERICHTE

• Bouwnummers: A1:  6, 14, 22, 30, 38, 46 

 A1S:  9, 17, 25, 33 en 41 

• 1e  t/m 11e verdieping

• Circa 113 m² GO

• 3 of 4 kamerappartement

• 1 parkeerplaats op afgesloten parkeerterrein

• Inclusief tegelwerk en Villeroy & Boch Sanitair

• Zonligging oost, zuid en west

• Circa 9 m² buitenruimte

• Warmtepomp van Itho Daalderop

• Vloerverwarming én -koeling

TYPE A1 & A1S

26

2e, 4e, 6e, 8e, 10e verdieping 3e, 5e, 7e, 9e, 11e verdieping

A2 A1s

B Bs

A1 A2 Bp

A1 A1S

Plattegrond

3 KAMER

APPARTEMENT
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INGERICHTE

• Bouwnummers: A1:  6, 14, 22, 30, 38, 46 

 A1S:  9, 17, 25, 33 en 41 

• 1e  t/m 11e verdieping

• Circa 113 m² GO

• 3 of 4 kamerappartement

• 1 parkeerplaats op afgesloten parkeerterrein

• Inclusief tegelwerk en Villeroy & Boch Sanitair

• Zonligging oost, zuid en west

• Circa 9 m² buitenruimte

• Warmtepomp van Itho Daalderop

• Vloerverwarming én -koeling

TYPE A1 & A1S

VARIANT 4 KAMER

APPARTEMENT

Plattegrond
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INGERICHTE

• Bouwnummers: A2:  10, 18, 26, 34, 42 

 A2S:  5, 13, 21, 29, 37, 45 

• 1e  t/m 11e verdieping

• Circa 113 m² GO

• 3 of 4 kamerappartement

• 1 parkeerplaats op afgesloten parkeerterrein

• Inclusief tegelwerk en Villeroy & Boch Sanitair

• Zonligging oost, zuid en west

• Circa 9 m² buitenruimte

• Warmtepomp van Itho Daalderop

• Vloerverwarming én -koeling

TYPE A2 & A2S

Plattegrond

INTERIEUR IMPRESSIE TYPE A2 & A2S

2e, 4e, 6e, 8e, 10e verdieping 3e, 5e, 7e, 9e, 11e verdieping

A2 A1s

B Bs

A1 A2 Bp

A2 A2S

30

3 KAMER

APPARTEMENT
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INGERICHTE

• Bouwnummers: A2:  10, 18, 26, 34, 42 

 A2S:  5, 13, 21, 29, 37, 45 

• 1e  t/m 11e verdieping

• Circa 113 m² GO

• 3 of 4 kamerappartement

• 1 parkeerplaats op afgesloten parkeerterrein

• Inclusief tegelwerk en Villeroy & Boch Sanitair

• Zonligging oost, zuid en west

• Circa 9 m² buitenruimte

• Warmtepomp van Itho Daalderop

• Vloerverwarming én -koeling

TYPE A2 & A2S

VARIANT 4 KAMER

APPARTEMENT

Plattegrond

INTERIEUR IMPRESSIE TYPE A2 & A2S
4 KAMER APPARTEMENT 
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2e, 4e, 6e, 8e, 10e verdieping 3e, 5e, 7e, 9e, 11e verdieping

A2 A1s

B Bs

A1 A2 Bp

A2 A2S
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Plattegrond
INGERICHTE

• Bouwnummers: B:  7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47 

 BS:  4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 ,36, 40, 44 

• 1e  t/m 11e verdieping

• Circa 96 m² GO

• 3- of 4 kamer appartement

• 1 parkeerplaats op afgesloten parkeerterrein

• Inclusief tegelwerk en Villeroy & Boch Sanitair

• Zonligging oost en west

• Circa 9 m² buitenruimte

• Warmtepomp van Itho Daalderop

• Vloerverwarming én -koeling

TYPE B & BS

INTERIEUR IMPRESSIE TYPE B & BS

2e, 4e, 6e, 8e, 10e verdieping 3e, 5e, 7e, 9e, 11e verdieping

A2 A1s

B Bs

A1 A2 Bp

B BS
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Plattegrond
INGERICHTE

• Bouwnummers: F:  48 

 FS:  49 

• 12e  verdieping

• Circa 175 m² GO

• 4 kamerappartement

• 2 parkeerplaatsen op afgesloten parkeerterrein

• Inclusief tegelwerk en Villeroy & Boch Sanitair

• Zonligging oost, zuid en west

• Circa 28 m² buitenruimte

• Warmtepomp van Itho Daalderop

• Vloerverwarming én -koeling

TYPE F & FS
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2e, 4e, 6e, 8e, 10e verdieping 3e, 5e, 7e, 9e, 11e verdieping

A2 A1s

B Bs

A1 A2 Bp

woonkamer
/keuken

woonkamer
/keuken

woonkamer
/keuken

woonkamer
/keuken

woonkamer
/keuken

slaapkamer 1

slaapkamer 1 slaapkamer 1

slaapkamer 1slaapkamer 2

slaapkamer 2 slaapkamer 2

slaapkamer 2

be
rg

in
g

berging berging

be
rg

in
g

be
rg

in
g

woonkamer
/keuken

woonkamer
/keuken

woonkamer
/keuken

woonkamer
/keuken

slaapkamer 1

slaapkamer 1 slaapkamer 1

slaapkamer 1slaapkamer 2

slaapkamer 2 slaapkamer 2

slaapkamer 2

be
rg

in
g

berging berging

be
rg

in
g

2e, 4e, 6e, 8e, 10e verdieping 3e, 5e, 7e, 9e, 11e verdieping

A2 A1s

B Bs

A1 A2 Bp

F FSINTERIEUR IMPRESSIE TYPE F
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UW FIETS STAAT HIER VEILIG

De appartementen zijn voorzien van een inpandige berging(en) in het appartement. Voor de fietsen 

is er op de begane grond een gemeenschappelijke fietsenstalling aanwezig. Er is ook ruimte voor 

een aantale scootmobiels, bakfietsen en fietsen met een bijzonder formaat beschikbaar. 

HET WORDT MOOI GROEN RONDOM DE RESIDENCE

Het appartementengebouw heeft een afgesloten privé parkeerterrein. Bij iedere woning hoort 

een eigen, gereserveerde parkeerplaats, maar ook uw bezoek mag gebruikmaken van het privé 

parkeerterrein. 

Rondom het appartementengebouw en het terrein worden lage hagen geplaatst. Het grootste 

gedeelte van het terrein wordt bestraat en natuurlijk is er ook ruimte voor groen; hier en daar komen 

graszoden en worden bomen geplant.

Rondom Vereniging 
    van eigenarenDE RESIDENCE

38

De VvE wordt tijdens de bouw van Residence Du Govert beheerd. Na de oplevering 

van de appartementen kiezen de bewoners gezamenlijk een nieuwe beheerder. Als 

eigenaar van een appartement bent u namelijk verplicht lid van de Vereniging van 

Eigenaren en wettelijk gezien is de oprichting ervan ook een verplichting. Via de 

VvE bent u met elkaar verantwoordelijk voor het onderhoud van het gebouw en het 

opbouwen van een reservefonds, waarvoor u een maandelijks te betalen bedrag 

afspreekt. 
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Uw nieuwe appartement wordt gasloos 

opgeleverd. Hoogstwaarschijnlijk gaat u dus 

koken op een inductieplaat. Heeft u verder al 

een beeld van uw ideale keuken? Misschien 

heeft u zich al verdiept in de noviteiten op 

keukengebied. De kokendwaterkraan is haast niet 

meer weg te denken in de moderne keuken. Zo 

ook de stoomoven waarin smaken, vitaminen en 

voedingsstoffen behouden blijven. 

Maar pas echt revolutionair wordt het met 

de Dialog-oven van Miele, waarmee u op het 

allerhoogste niveau kookt. Deze methode 

bereidt complexere gerechten tot in perfectie. 

Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een 

zalmfilet half gegaard en half rauw te bereiken, 

waardoor twee gerechten in een ontstaan. Een 

droomdessert als een luchtige frambozensoufflé 

kan niet meer mislukken. Het bereiden van een 

meergangendiner wordt een fluitje van een cent.

Momenteel worden stijltrends, zoals het gebruik 

van natuurlijke materialen en kleuren die men 

in de woonkamer toepast, doorgetrokken naar 

de keuken. De woonvertrekken versmelten 

hierdoor tot een gezellige leefruimte met een 

persoonlijke, harmonieuze uitstraling. Maar bij 

de aankoop van een keuken komt natuurlijk heel 

wat meer kijken. Naast design en ergonomie, 

zijn looplijnen en het onderhoud van de keuken 

eveneens belangrijke zaken waar u goed over na 

moet denken. Reden te meer om een afspraak 

te maken bij Bemmel & Kroon in Zoeterwoude-

Rijndijk, zij begeleiden u graag bij uw keuze. 

UW KEUKENLEVERANCIER

Bereiden en genieten Een grote dosis
BADKAMERGELUK!

Wat is er nu fijner dan langdurig badderen met uw favoriete badproduct en rustgevende 

muziek, plus een mooi boek binnen handbereik? Of die verkwikkende douche in de 

morgen, waardoor u meteen een positieve energieboost krijgt? We besteden meer 

tijd in de badkamer dan zo’n dertig jaar geleden, toen de badkamer vooral praktisch 

was. Nu wordt de badkamer steeds meer gezien als een privé-spa. Tegelijkertijd 

zijn we ons ervan bewust dat we efficiënt om moeten gaan met energie en water.  

 

De technieken die worden toegepast in Residence Du Govert zorgen in ieder geval alvast 

voor een goed en duurzaam binnenklimaat.  

 

Hoe dan ook; door de vele trends, noviteiten en de comfortmogelijkheden die zijn 

gericht op de toekomst, is het goed om u te oriënteren en inspiratie op te doen.  

Wij adviseren u daarom een afspraak te maken bij Middelkoop in Culemborg.

MIDDELKOOP CULEMBORG BV

Beesdseweg 2

4104 AW Culemborg

Telefoon: 0345 512 020

www.middelkoopculemborg.nl

BEMMEL & KROON

Hoge Rijndijk 269

Rijneke Boulevard

Zoeterwoude - Rijndijk

Telefoon: 071 581 20 20

www.bemmelenkroon.nl
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ALGEMEEN

Deze brochure is nauwkeurig en met zorg samengesteld 

aan de hand van gegevens en tekeningen verstrekt door 

onder meer gemeentelijke diensten, architect, construc-

teur en adviseurs van het bouwplan. Desondanks moet 

een voorbehoud worden gemaakt ten aanzien van ge-

ringe architectonische, bouwtechnische en constructie-

wijzigingen, alsmede eventuele afwijkingen die voort 

kunnen komen uit nadere wensen van overheden en/

of nutsbedrijven. De aannemer is tevens gerechtigd om 

tijdens de bouw of voorbereidingen voor de bouw wij-

zigingen aan te brengen die noodzakelijk of gewenst 

blijken te zijn, mits deze wijzigingen niet in betekenende 

mate afbreuk doen aan de kwaliteit van het bouwplan. 

Deze wijzigingen zullen geen der partijen enig recht ge-

ven tot verrekening van kosten.

De in deze brochure afgebeelde tekeningen en impres-

sies zijn bedoeld om u een zo goed mogelijk beeld te 

geven van de appartementen en de indelingsmogelijk-

heden. Deze afbeeldingen kunnen echter afwijken van 

de werkelijkheid. Door kopers kunnen geen rechten wor-

den ontleend aan het beeldmateriaal in deze brochure.

De tekeningen of visualisaties van o.a. sanitair en de 

keukenindelingen geven slechts een weergave van de 

ruimtelijke mogelijkheden van de woningen. De getoon-

de meubels, vloerafwerkingen, stofferingen, verlich-

tingsarmaturen, sanitair alsmede (keuken)apparatuur en 

inrichtingen etc. behoren niet tot de standaarduitvoe-

ring. Voor de uitvoering en specificaties verwijzen wij u 

naar de technische omschrijving. Bij de definitieve koop 

ontvangt u een kopersmap met de definitieve contract-

stukken, waaronder de verkooptekening, technische 

omschrijving, concept splitsingsaktes, leveringsakte en 

overige aanvullende gegevens.

MAATVOERING

Maten op de tekeningen zijn ‘circa-maten’, uitgedrukt in 

millimeters. Indien deze maatvoering is aangegeven tus-

sen wanden, dan is daarbij geen rekening gehouden met 

enige wandafwerking. Tevens kunnen als gevolg van de 

gekozen uitvoeringmethode maatafwijkingen ontstaan 

ten opzichte van de in deze brochure gehanteerde maat-

voering. Eventueel afwijkende maten zullen geen reden 

zijn tot enige verrekening dan wel aansprakelijkheid van 

de initiatiefnemer of aannemer. Wij adviseren om de ma-

ten t.b.v.

vloerbedekking, zonwering e.d. uitsluitend te bepalen 

na eigen inmeting van de woning.

UITVOERINGSDUUR

De uitvoeringsduur van het bouwplan is ten tijde van het 

tot stand komen van dit verkoopbestek nog niet bekend. 

Voorafgaand en tijdens de bouw zullen een of meerdere 

prognosedata van oplevering worden gemeld.

MEER- EN MINDERWERK

Het is mogelijk wijzigingen aan te laten brengen in de 

door u gekochte woning. Hiertoe zal door de aannemer 

een meer- en minderwerklijst worden opgesteld waarin 

verschillende 

keuzes en bijbehorende verrekenprijzen worden opge-

nomen. Het opdragen van meer- en minderwerk zal door 

de kopersbegeleider van de aannemer worden gecoör-

dineerd en door hem rechtstreeks met koper worden 

afgerekend. De diverse voor dit project toe te passen af-

bouwmaterialen zullen worden bemonsterd bij de door 

de aannemer aangewezen showroom. De standaard 

vloer- en wandtegelafwerking, de keuken en sanitair uit-

rusting kunnen in de showroom of een speciaal daarvoor 

ingerichte verkoopruimte worden

bezichtigd. Wilt u een andere stijl of uitgebreidere uit-

rusting, dan biedt de showroom u ruimschoots de keu-

ze voor andere kwaliteitsproducten. U kunt uw woning 

dus geheel naar eigen smaak afwerken en inrichten. De 

woningen worden zonder keuken geleverd met de no-

dige standaard aansluitpunten. U bent zelf vrij om een 

keuken uit te zoeken bij een keukenleverancier die deze 

na oplevering van de woning kan plaatsen. Er geldt op 

dit onderdeel een beperkte garantiebepaling van Wo-

ningborg. Het uitvoeren van gewenst meer- en minderwerk is 

afhankelijk van het stadium van de bouw en zal in geen geval 

mogen leiden tot vertraging van de bouw en geen aantasting 

van de constructie of het algemene karakter tot gevolg hebben. 

Werkzaamheden in of om de woning door de koper en/ of der-

den vóór het

opleveren van de woning zijn niet toegestaan. De aannemer 

behoudt zich het recht voor meer- en minderwerk niet te ac-

cepteren, indien de uitvoering vertraagt of als het te laat is op-

gegeven.

OPLEVERING

Bij de oplevering van het gekochte dienen alle betalingstermij-

nen (inclusief het saldo van meer- en minderwerk) voorafgaand 

aan de sleuteloverdracht betaald te zijn aan de aannemer. Elk 

appartement wordt aan de koper bezemschoon opgeleverd, 

eventuele gebreken worden vermeld op het opleveringsrapport 

en zullen door de aannemer tijdig worden hersteld. De

datum en tijd van de oplevering wordt uiterlijk twee weken van 

tevoren schriftelijk medegedeeld. Werkzaamheden door koper 

of derden zijn voor oplevering van het gekochte niet toege-

staan.

ENERGIE-EXPLOITATIE

In dit project huur je de installatie voor de opwekking van warm-

te en warmtapwater van een energie exploitant. Hiervoor betaal 

je een vaste bijdrage per maand voor de huur en onderhoud van 

deze installaties. Je sluit een aparte gebruikers overeenkomst 

met de energie exploitant. De huur wordt op basis van de warm-

tewet berekend. De energie kosten kunnen  enigszins beïnvloed 

worden door de temperatuur hoger of lager in te stellen.

  

WKO

Voor het project zal een duurzaam energiesysteem worden aan-

gelegd die gebruik maakt van bodem warmte- en koudeopslag 

(WKO). Alle woningen zullen worden aangesloten op deze WKO 

installatie en krijgen in de technische ruimte een individuele 

warmtepomp met bemetering voor warmte afname t.b.v. de 

vloerverwarming en warm tapwater. Elke bewoner zal voor op-

levering van de woning met de WKO exploitant een leverings-

overeenkomst afsluiten.

ONDERHOUDSTERMIJN

Nadat u de sleutel van uw woning hebt ontvangen, gaat de 

onderhoudstermijn van 3 maanden in. Tijdens de onderhoud-

stermijn heeft u de gelegenheid schriftelijk te berichten of alle 

eerder geconstateerde opleverpunten zijn verholpen, alsmede 

onvolkomenheden te melden welke zijn ontstaan na oplevering 

die niet het gevolg zijn van verkeerd gebruik of het ‘werken’ van 

materialen. Bij kleine onvolkomenheden moet u er rekening 

mee houden dat een woning wordt gebouwd uit ‘levende’ ma-

terialen. Dat betekent bijvoorbeeld dat in hoeken en aansluitin-

gen van stucwerk haarscheurtjes kunnen ontstaan. Dat is niets 

ernstigs, deze worden veroorzaakt door wegtrekkend bouw-
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vocht. Daarnaast kunnen deuren gaan klemmen, omdat 

het hout moet wennen aan een andere temperatuur en 

vochtigheidsgraad. Nadat deze onvolkomenheden zijn 

verholpen wordt verkoper geacht aan zijn verplichtin-

gen te hebben voldaan.

KOOP- EN AANNEMINGSOVEREENKOMST

Zodra u heeft besloten een woning te kopen, gaat u een 

koopovereenkomst aan en geeft u tegelijkertijd aan de 

aannemer opdracht om de woning te laten bouwen. De 

koopsom bestaat daarom uit twee delen; de grond- en 

plankosten, te betalen bij de notariële overdracht van 

het appartementsrecht, en de aanneemsom te betalen, 

in nader overeen te komen bouwtermijnen aan de aan-

nemer. Voordat u tekent, zal de makelaar uitleggen wat 

de overeenkomsten precies inhouden.

VERENIGING VAN EIGENAREN (VVE)

Residence Du Govert richt een vereniging van eigenaars 

op waar elke koper lid van wordt. Deze VVE regelt de ge-

meenschappelijke voorzieningen van het complex zoals 

de schoonmaak, onderhoud en energieverbruik van de 

algemene ruimtes, liften, beheer en administratie van de 

VVE, etc.. Daarnaast regelt de VVE de opstalverzekering 

van het gebouw en reservering voor toekomstig groot 

onderhoud aan het gebouw. De kosten hiervan komen 

voor rekening van de vereniging. De VVE zal tevens een 

raming opstellen van de

voorschotbedragen waaruit de gezamenlijk kosten kun-

nen worden betaald; de zogenaamde servicekosten. 

Voor oplevering van de appartementen zal in de oprich-

tingsvergadering van de VVE de hoogte van het voor-

schotbedrag worden bepaald.

KOOPSOM VRIJ OP NAAM

De koop- aanneemsom van het appartement is vrij op 

naam (V.O.N.).

Dit betekent dat de volgende kosten bij de prijs zijn in-

begrepen:

•  Grondkosten

•  Bouwkosten

•  Honorarium adviseurs, zoals architect, constructeur ed.

•  Notariskosten in verband met de transportakte

•  Makelaarscourtage/verkoopkosten

•  Kadastrale uitmeting

•  Verzekering tijdens de bouw

•  Gemeentelijke legeskosten bouwvergunning

•  Overdrachtsbelasting dan wel BTW

•  Kosten garantiecertificaat Woningborg

•  Aanlegkosten voor water, riool, elektra en centrale  

 (WKO) verwarmingsinstallatie

Niet bij de koop inbegrepen zijn:

De met de financiering van de woning verband houden-

de kosten, zoals:

•  Notariskosten inzake de hypotheekakte

•  Afsluitprovisie hypotheek en evt. taxatiekosten

•  Rentekosten tijdens de bouw

•  Aansluitkosten telefoon, internet en centrale  

 antenne inrichting

•  Gemeentelijke heffingen

NOTARIËLE OVERDRACHT

De notariële overdracht geschiedt door middel van een 

zogenaamde ‘akte van transport’ bij de notaris. In de 

koop- aannemingsovereenkomst wordt de uiterste da-

tum van transport vermeld, terwijl ook rekening moet 

worden gehouden met de geldigheidsduur van de hypo-

theekaanbiedingen.

Op de transportdatum worden bij de notaris meestal 

twee aktes getekend, te weten:

•  De akte van transport van de grond en de woning  

 van verkoper aan koper

•  De hypotheekakte voor de lening welke u ten be 

 hoeve van de koop heeft gesloten

Voor de datum van het notarieel transport zendt de no-

taris aan koper een afrekening waarop het verschuldigde 

bedrag is aangegeven, dit is inclusief de eventuele bijko-

mende kosten zoals;

•  De notariskosten voor het opmaken van de  

 hypotheekakte

•  Rentekosten

•  De afsluitprovisie inzake de hypotheek

VERZEKERINGEN

Tijdens de bouw zijn de appartementen verzekerd d.m.v. 

een CAR en opstalverzekering.

De opstallen dienen bij de overdracht van het appartement 

via de vereniging van eigenaren en/of door de eigenaar 

verzekerd te worden.

GARANTIE EN WAARBORGREGELING

Residence Du Govert wordt gebouwd onder de Woning-

borg garantie- en waarborgregeling nieuwbouw 2020. 

Deze regeling geeft garantie op de kwaliteit van de wo-

ning. Tevens krijgt u hiermee de zekerheid dat de woning 

wordt afgebouwd als bijvoorbeeld de aannemer onver-

hoopt tijdens de bouw failliet gaat. Daarnaast garandeert 

het woningborgcertificaat dat de aannemer de afgegeven 

afbouwgaranties nakomt. Een belangrijke zekerheid voor 

nu en in de toekomst. Bij aankoop van de woning zal een 

uitgebreide brochure worden overhandigd van garantie-in-

stituut ‘Woningborg’.
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Afwerkstaat 
KOOPAPPARTEMENTEN

INTERIEUR AFWERKING KLEUR

Woningscheidende wanden Dubbele systeemwand, behangklaar afgewerkt Wit

Binnenwanden Ytong binnenwanden, behangklaar afgewerkt Wit

Binnendeuren Opdek deur lakdeur Svedex SL1 Wit

Binnenkozijnen Stalen montagekozijn met bovenlicht RAL 9010

Voordeuren Stompe deur in lak afgewerkt en 3-punts veiligheidssluiting 
voorzien van politie keurmerk Keuze architect

Plafonds Plafonds op ca. 2.60 meter voorzien van structuurspuitwerk Wit

Ventilatie Individuele ventilatie d.m.v. WTW unit met schakelaar 

Vloeren Zwevende dekvloer, vloerverwarming en- koeling tempera-
tuur regelbaar per verblijfsruimte

Woningbergingen inpandig Wanden behangklaar, lichtpunt + dubbel WCD, plafond struc-
tuur spuitwerk wit

Keuken Standaard geen keuken, aansluitingen volgens verkoopteke-
ningen

Sanitair Standaard Villeroy & Boch serie Avento

Toilet Villeroy & Boch serie Avento Wit

Wastafels Villeroy & Boch serie Avento  (60 x 47)

Ligbad* Villeroy & Boch serie Avento (1700 x 700) 

Douche Inloopdouche met hardglazen douchescherm en RVS dou-
chegoot 

Kranen Wastafel- en fonteinkranen Grohe Concetto, Bad/Douche 
Grohe Grohterm thermostaatkraan

Wandtegels 30 x 15 cm in badkamers en toilet Wit/ Crème

Vloertegels 30 x 30 cm in badkamers en toilet, douchehoek 15 x 15 cm Antraciet

Meterkast Onafgewerkt

Verwarming & Koeling Verwarming aangesloten op Warmte Koude installatie

Toegangssysteem Videofoon met kleurenscherm

*Ligbad alleen bij Penthouse

ALGEMENE RUIMTES AFWERKING KLEUR

Entree hal
Vloertegels, keramisch, 60 x 60 cm i.c.m. 
schoonloopzone

Keuze architect

Plafonds entree hal Plafonds voorzien van structuur spuitwerk Wit

Plafonds verdiepingen gangen/lifthal Plafonds voorzien van structuur spuitwerk Wit

Trappen en portalen verdiepingen
Wanden en Plafond voorzien van structuur 
spuitwerk

Wit

Gangen begane grond en verdiepingen Vloerbedekking

Fietsenstalling begane grond
Cementdekvloer, betonwanden onafgewerkt, 
beton plafond onafgewerkt

EXTERIEUR AFWERKING KLEUR

Gevels Kunstof met HR++ beglazing RAL 7013

Balkons Balkon met antislip profilering Lichtgrijs

Balustrades Hardglazen schermen met bovenregel

Parkeerterrein Betonklinker Grijs

Toegang Slagboom met afstandsbediening
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Van As Makelaardij is een familiebedrijf in Zoetermeer met 35 jaar ervaring in nieuwbouw,  verkoop en aankoop van 

woningen in de bestaande bouw. We kennen alle woningen in Zoetermeer als geen ander en kunnen in elke wijk mensen 

naar de juiste plekken wijzen. Zo zijn wij in staat om voor onze klanten een echt thuis te vinden. Van As Makelaardij is 

sinds 1983 gevestigd in Zoetermeer. De ontwikkelingen in Zoetermeer hebben wij ruim 30 jaar meegemaakt. Voor u, als 

potentieel koper levert dit het voordeel van jarenlange deskundigheid op. Wij weten hoe we kunnen inspelen op nieuwe 

ontwikkelingen en beschikken over een zeer grote database, zodat we u professioneel kunnen adviseren.

Van As Makelaardij is aangesloten bij de NVM, een garantie voor kwaliteit en deskundigheid.

DISCLAIMER

Ontwikkeling
Project du Meelaan B.V.  

Zoetermeer 

Van As makelaardij

Oranjelaan 72

2712 GG Zoetermeer

079 - 316 44 45

informatie@van-as.nl

www. van-as.nl

WWW.RESIDENCEDUGOVERT.NL

Alhoewel deze brochure met de grootst mogelijke zorgvuldigheid 

is samengesteld kunnen hier geen rechten aan worden ontleend. 

De beelden en situatietekeningen in deze brochure zijn 

impressies, en bedoeld om een zo goed mogelijke indruk te geven 

van de woningen en de woonomgeving. De inrichting van het 

parkeerterrein en gemeenschappelijke ruimtes en de uitvoering in 

detail van de woningen kunnen ten opzichte van deze impressies 

bij de uiteindelijke totstandkoming afwijken


