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• Woningen naar eigen wens ontwerpen

• Diversiteit aan eigentijdse woningen

• Harmonieus en speels geheel

Aantal woonlagen • Gevelontwerp • 

Grootte van de kozijnopeningen • 

Soort metselwerk • Kleur van de 

dakpannen • Breedte van de 

woning (beukmaat) • 

Uitbouwen

Als koper kies je eerst bij onze architect 

een gevelontwerp uit. Vervolgens bepaal 

je samen met de Fijn Wonen-coach alle 

afwerkopties; denk aan keuken en 

badkamer, of bijvoorbeeld een uitbouw, 

trapkast of openslaande deuren. Jij hebt 

de regie in handen en de mogelijkheden 

zijn eindeloos.
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Op basis van de wensen is gekozen voor woningtype 201, uitgevoerd 

in één of meerdere beukmaten. Uitgangspunt is een beukmaat van 

5498 mm. De woningen kunnen in meerdere uitvoeringen worden 

opgeleverd. De woningen zijn uitgevoerd in BENG, met 

uitrustingsniveau ‘Comfort’.

- Behangklare wanden

- Brede, houten trappen (gegrond); trap is geschikt voor traplift

- Vloerverwarming

- Veel lichtinval door grote ramen tot aan de grond

- Geen keuken; maximale keuzevrijheid in de afwerking

- Installaties in een technische ruimte achter de voordeur

- Complete badkamer met sanitairpakket ‘Comfort’

- Geschakelde berging in achtertuin op lichtgewicht betonvloer

- Lichtpunt aan zowel de voor- als de achtergevel
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Bij een positief besluit verwachten wij de woningen af te leveren in Q2 

van 2023. In de volgende fase van het proces brengen we het plan 

graag tot leven met een eerste uitwerking. Natuurlijk is het plan nog 

geheel naar persoonlijke voorkeur aan te passen.

Woningtype 301 onderscheidt zich van type 201 door extra diepte en 

daardoor een groter gebruiksoppervlakte. Bekijk in onderstaande tabel 

de verschillende gebruiksoppervlakten en prijzen. Het uitgangspunt 

van de aanbieding is woningtype 201 met beukmaat 5498 mm 

(vetgedrukt).

Beukmaat tussen- en hoekwoning 5058 mm 5498 mm 5718 mm 5058 mm 5498 mm 5718 mm

Gebruiksoppervlakte tussenwoning 99,8 m2 109,0 m2 113,4 m2 108,0 m2 118,0 m2 123,0 m2

Gebruiksoppervlakte hoekwoning 100,0 m2 108,9 m2 113,0 m2 107,8 m2 117,6 m2 122,5 m2

Prijs tussenwoning (excl. btw): € 138.845 € 141.845 € 144.845 € 142.845 € 145.845 € 148.845

Prijs hoekwoning (excl. btw): € 154.845 € 157.845 € 160.845 € 158.845 € 161.845 € 164.845

Prijs tussenwoning (incl. btw): € 168.002 € 171.632 € 175.262 € 172.842 € 176.472 € 180.102 

Prijs hoekwoning (incl. btw) € 187.362 € 190.992 € 194.622 € 192.202 € 195.832 € 199.462 
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Deze woning is uitgevoerd als twee lagen met een 

kap, heeft een ruime woonkamer, een open keuken 

en staat bekend als de meest gekozen 

gezinswoning. Ook een dwarskap kan voor dit type 

woning gekozen worden, omdat het ontwerp nog 

naar smaak aan te passen is. De verkrijgbare 

beukmaten voor deze woning zijn 5058 mm, 5498 

mm en 5718 mm. Deze zijn flexibel inzetbaar in 

één woningblok.

5



Door de hoge gootlijn is er op de eerste verdieping ruimte voor twee 

slaapkamers bij een beukmaat van 5058 mm en drie slaapkamers bij 

een beukmaat van 5498 mm. Daarnaast bevindt zich op de verdieping 

een ruime badkamer en is de zolder via een vaste trap te bereiken. Een 

uitbouw met eventuele inpandige bijkeuken behoort tot één van de 

mogelijkheden. Daarnaast kan optioneel op de 2e verdiepingsvloer 

(zolder) een berging gerealiseerd worden.
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De keuken is een belangrijk onderdeel van de woning. Hoewel een 

koopwoning standaard zonder keuken wordt afgeleverd, organiseren we 

een bijeenkomst in onze keukenshowroom bij Bruynzeel. Hier krijg je 

informatie over de speciale projectaanbieding en kun je het assortiment 

bekijken. Voldoet de projectaanbieding niet helemaal aan je wensen? Je 

bent volledig vrij om je keuken aan te schaffen via een eigen gekozen 

leverancier.

Kies je voor een andere keukenleverancier? Zorg er dan voor dat deze 

bekend is met een stekerbare installatie en de juiste stekkers levert. Het 

fijne aan stekerbaar installeren, is dat je aanpassingen snel kunt 

doorvoeren, zonder hak- en breekwerk achteraf. Je hoeft dus ook geen 

leidingwerk door te geven aan Fijn Wonen. Daarnaast heb je de optie om 

de meterkast uit te laten breiden voor extra keukenapparatuur.
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Fijn Wonen produceert zelf de sanitaire ruimtes (toilet en badkamer). 

Deze zijn gebruiksklaar, van alle gemakken voorzien en comfortabel. 

Bovendien zijn ze onderhoudsvriendelijk en zijn de installaties eenvoudig 

toegankelijk. De woningen uit deze aanbieding worden standaard 

afgeleverd met sanitairpakket Comfort. Tegen meerprijs kan worden 

gekozen voor Luxe of Excellent (zie keuzemogelijkheden verderop in dit 

document).

• Vloeroppervlakte badkamer ongeveer 7 m2

• Sanitairpakket Comfort (afgebeeld) bestaat uit een wastafel met 

kraan, spiegel, planchet van glas, handdouche met glijstang, 

vlak geïntegreerde douchevloer, elektrische wandradiator en 

wasmachine-aansluiting.

• Je hebt de keuze uit twee kleurtinten grijs en bruin, waarbij de 

wand achter de wastafel van de badkamer eventueel in een 

accentkleur betegeld kan worden. De leidingschachten van 

badkamer en toilet zijn afgewerkt met een luxe glaspaneel (zie 

afbeelding hieronder).

• De stijlopties die je in de badkamer kiest, komen automatisch 

ook in het toilet op de begane grond.
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Onderstaande plattegronden zijn ter illustratie en hebben betrekking op woningtype 201 met een beukmaat van 5498 mm. De afmeting

van 5.27 m onder elke plattegrond betreft de binnenmaat van de woning.
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• Ruime, vrij-indeelbare zolder

• Warmteterugwinning-unit (WTW-unit) is in de buitenberging 

geïntegreerd

• Installaties direct achter de voordeur; monteur hoeft niet het 

hele huis door

• Standaard: badkamer met tegelwerk, hangend toilet, sanitair

• Standaard: extra brede trap

• Beukmaten kunnen per blok woningafhankelijk gekozen 

worden.

• Eindeloos veel keuzemogelijkheden
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https://www.nhnieuws.nl/nieuws/299474/jongeren-bouwen-eigen-woonwijk-voor-starters-er-bleek-veel-interesse-te-zijn


Dubbele openslaande tuindeuren € 1.650

Dakramen per stuk (max. 2 per zijde) € 1.300

Indeling 2e verdieping met 1 berging en verwarming € 4.500

Kleine trapkast € 750

Grote trapkast € 1.350

Positie keuken: achterzijde € 950

Eén dakvlak volledig voorzien van zonnepanelen circa 375WP € 6.750

Verwarming 2e verdiepingsvloer (zolder) € 2.200

Wasmachine-aansluiting op zolder € 475

Kalkpreventiesysteem € 1.050

Sanitairpakket Luxe € 2.250

Sanitairpakket Excellent € 4.075

Ligbad 800x1800 (incl. verplaatsen wasmachine-aansluiting naar zolder) € 2.650

Glazen douchewand zonder deur € 850

5 st. spotjes in plafond badkamer € 1.300

* De volledige optiekeuzelijst voor woningtype 201, inclusief prijzen, wordt meegeleverd bij dit document. Genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Modern vormgegeven sanitair • 2e toilet 

in badkamer • Bredere wastafel (100 

cm) met 2 mengkranen • Spiegel van 

100x70 cm • Regendoucheset

Modern vormgegeven sanitair • 2e toilet 

in badkamer • Extra brede wastafel (120 

cm) met 2 mengkranen en onderkast 

met 2 lades • Spiegel van 120x70 cm • 

Regendouche met losse handdouche
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https://youtu.be/kr7uNuaGceM








https://youtu.be/Qx32RacsItM
https://youtu.be/Qx32RacsItM




www.fijn.com

Contact:     Redmer Dijkstra 

Email: redmer.dijkstra@fijnwonen.nl

Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend
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