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De omgeving laat je groene hart 
sneller kloppen
De woning is gesitueerd in de nieuwe villawijk Ijsselmaere. Het is hier 
groen, het is hier ruim en het is centraal gelegen. Even buiten de hectiek 
van de stad, maar midden in de Randstad komt deze nieuwe wijk. Een 
wijk met ongeveer 24 nieuwbouwwoningen in Nieuwerkerk aan den IJs-
sel. Een gebied dat omringd is door de polder, met alle mogelijkheden 
om je woonwens te vervullen.

Duurzaamheid
De woning integreert prima in de natuurrijke omgeving en heeft zonnepanelen 
op het dak. Daarnaast wordt de woning uitgerust met een duurzame installatie 
waardoor efficiënt wordt omgegaan met energie. De woning is voorzien van vloer-
verwarming en verkoeling op iedere verdieping. Terwijl je hier leeft en geniet van 
het heerlijke buitenleven, draag de je natuur een warm hart toe.

Genieten van jouw grote tuin
De woning heeft een fraaie tuin rondom waardoor je de gehele dag kunt genie-
ten van de zon. De totale kaveloppervlakte bedraagt 471m2. De woning is dicht-
gelegen bij het recreatiegebied Hitland. In Park Hitland kun je genieten van de 
natuur, rust en ruimte, maar ook van speelplaatsen en speelgelegenheden voor 
honden. Dagelijks zijn er fietsers, wandelaars, vissers, vogelaars, kanoërs, ruiters, 
skaters, spelende jeugd en golfers in het Hitlandgebied te vinden. Park Hitland 
biedt voor ieder wat wils!

“Ontspannen wonen in de polder en 
toch alle voorzieningen in de buurt.”



Wonen aan de rand van 
een royaal natuurgebied 
in Nieuwerkerk
Hollandse glorie in je achtertuin
Wonen aan de IJssel en nabij een uniek stuk natuur. Je 
waant je in IJsselmaere ver van de bewoonde wereld, 
toch ben je omringd door voorzieningen. Op nog geen 
tien minuten van je woning bevinden zich scholen, win-
kels, horeca en diverse sportfaciliteiten.

De nieuwe wijk IJsselmaere maakt het allemaal waar
IJsselmaere is gelegen aan de Groenendijk in Nieuwer-
kerk aan den IJssel. Gelegen aan de Hollandsche IJssel, 
op steenworp afstand van Rotterdam, geniet je in IJssel-
maere optimaal van de natuur, rust en ruimte. Wat is er 
fijner voor een kind dan opgroeien in de natuur? Samen 
wandelen door de wilgenbossen, met een verrekijker 
op zoek gaan naar hazen, hermelijnen en roofvogels. 
Met een basisschool op nog geen vijf minuten en een 
middelbare school op tien minuten van je woning, is het 
in IJsselmaere ook fantastisch wonen met kinderen. In 
de directe omgeving van IJsselmaere kun je op diverse 
locaties culinair genieten. Zo vind je op nog geen tien 
minuten van je woning een authentieke trattoria waar 
voortreffelijke tapas worden geserveerd.

Snel uit en thuis
Met de A20 binnen handbereik kun je gemakkelijk af-
slaan naar de A12 richting Utrecht, de A4 richting Am-
sterdam en de A16 richting Dordrecht. De omliggende 
plaatsen als Capelle aan den IJssel en Zevenhuizen be-
reik je snel door het netwerk van N-wegen. Ook de fiets 
kun je vanuit IJsselmaere alle kanten op. De winkels, 
sportvoorzieningen en recreatie is allemaal in de directe 
omgeving te vinden.



Zie jij jezelf 
hier al wonen?
Een fraaie in jaren 30-stijl, vrij-
staande woning met een statige 
uitstraling.

In de basis wordt de woning 
aangeboden met een compleet 
afgewerkte badkamer en toilet-
ten. 

De woning heeft een ruime tuin 
rondom, plaats voor 3 auto’s 
op eigen terrein en wordt er 
een forse garage gerealiseerd. 
De woning is in de basis dus al 
compleet, desalniettemin kunt u 
kiezen uit een variëteit aan op-
ties.

Voorgevel
Erker (optioneel)
Ruime garage

Zijgevel links
Brede raampartijen

Achtergevel
Openslaande deuren
Uitbouw (optioneel - 1,2/2,4 m)

Zijgevel rechts
Dakkapel (optioneel)

Uw woning



Schitterende 
vrijstaande 
woning in 
jaren 30 stijl
Thuiskomen is hier fijn. De wijk 
kleurt groen en er zijn 3 parkeer-
plaatsen op eigen terrein. De wo-
ning heeft een statige uitstraling 
dat extra wordt benadrukt door de 
topgevel. Zie jij jezelf hier al wo-
nen?

De woning heeft een beukmaat van  
6,75 meter breed, waardoor je ge-
niet van veel woonruimte. Alleen 
de woonkamer en leef keuken tel-
len samen al ruim 60m2. En als je 
dan bedenkt dat aan elke kant van 
de woning grote ramen aanwezig 
zijn, dan is de toon gezet. Sfeervol 
en riant leven gaan hand in hand.

Er zijn 3 ruime slaapkamers, waar-
van 1 woning- breed is en de bad-
kamer wordt gerealiseerd met een 
douche en wastafel. Fijn dat het toi-
let apart is. De zolderverdieping is 
vrij in te delen, hier kunnen makke-
lijk nog 2 extra kamers gerealiseerd 
worden.



Kenmerken van 
de woningen
De kavel van de woning is ruim. 
Hier kun je echt wat bijzonders van 
maken. Voor binnen geldt hetzelf-
de: een tuinkamer, extra (slaap)
kamer, een extra badkamer of een 
uitbouw? Het is allemaal mogelijk. 
Ontdek hoe jij jouw droomhuis cre-
eert.

 � Woonoppervlakte: 191m²
 � Kaveloppervlakte: 471m2

 � Grote achtertuin en een royale 
tuin rondom

 � Garage naast het huis
 � Oprit voor 3 auto’s
 � Sfeervolle woonkeuken aan de 

voorzijde
 � 6,75 meter brede woonkamer 

met openslaande deuren naar 
de tuin

 � Standaard 3 slaapkamers, 5 
kamers is mogelijk

 � Volledig betegelde badkamer 
met douche en wastafel

 � Separaat toilet
 � Vrij indeelbare 2e verdieping
 � Luxe afwerkingsniveau met 

mooi sanitair
 � Ruim aanbod van opties zoals: 

uitbouw achterzijde, dakraam 
en dakkapel. Niet op schaal

Niet op schaal



“Hier krijgt schoonheid 
de ruimte.”



Eerste verdieping Tweede verdieping











Algemene informatie

Koop- en aannemingsovereen-
komst
Deze brochure heeft tot doel potentiële ge-
gadigden een goede indruk te geven de wo-
ning. Nadat je jouw interesse kenbaar hebt 
gemaakt richting de makelaar, volgt een voor-
lopige toewijzing voor de woning.

De gegadigde ontvangt daarbij de contract-
stukken, waarin alle informatie is opgenomen. 
Informatie zoals tekeningen, technische om-
schrijving, keuzelijst meer- en minderwerk en 
concept leveringsakte van de grond. Deze 
contractstukken, ook wel de KAO-stukken 
genoemd, zijn bij de totstandkoming van de 
koop en aannemingsovereenkomst de for-
mele bijlagen bij die overeenkomsten. Deze 
brochure is daar geen onderdeel van. Deze 
stukken worden met je besproken in het ver-
koopgesprek.
Bij aankoop van een woning sluit je een koopo-
vereenkomst voor de levering van de grond 
en sluit je een aannemingsovereenkomst met 
de aannemer voor de bouw van jouw woning. 
De aannemer zal tevens garantieverstrekker 
zijn en jouw aanspreekpunt tijdens en na de 
bouw van jouw woning.

Koperskeuzen
De woning kan, tegen meerprijs, met extra’s 
worden afgewerkt. Hiervoor krijg je een keu-
zelijst meer- en minderwerk, waaruit je keu-
zen kunt maken. In de hiervoor genoemde 
keuzelijst zijn de kosten hiervan opgenomen. 
Behalve keuzes uit de keuzelijst kun je tevens 
individuele wensen kenbaar maken.

Start bouw
Zodra aan bepaalde voorwaarden zijn voldaan 
die omschreven zijn in de aannemingsover-
eenkomst, binnen de in die overeenkomst ge-
noemde termijn, maakt de ondernemer een 
aanvang met de (voorbereidingen) voor de 
bouw. Uiteraard wordt u als koper daar tijdig 
over geïnformeerd.

Betalingen
De termijnen en de wijze van betaling worden 
vermeld in de koop- en de aannemingsover-
eenkomst.

Verzekeringen
Tijdens de bouw is de woning verzekerd tot 
aan de oplevering. Vanaf de dag van de ople-
vering van de woning heb je een opstal- ver-
zekering nodig. Je bent zelf verantwoordelijk 
voor het tijdig afsluiten van deze verzekering.

Wijzigingen voorbehouden
Door de ambachtelijkheid van het bouwen zijn 
detailwijzigingen in ontwerp, constructie en 
afwerking voorbehouden aan de aannemer. 
Eveneens moeten wij een voorbehoud maken 
ten aanzien van wijzigingen, voortvloeiend uit 
de eisen van de overheid en/of nutsbedrijven. 
De perspectieftekeningen en eventuele foto’s 
in deze brochure geven slechts impressies. 
Hieraan kunnen geen rechten worden ont-
leend.

Maten
De op de tekeningen aangegeven maatvoe-
ring zijn “circa” -maten. Indien deze maatvoe-
ring tussen wanden is aangegeven, is daarbij 
nog geen rekening gehouden met enige wan-
dafwerking.

Situatieschets
Deze tekening is enkel bedoeld om je een in-
druk te geven van de ligging en situatie. De 
tekening vormt geen onderdeel van jouw con-
tractstukken en er kunnen geen rechten aan 
ontleend worden. De juiste maten van de ka-
vel worden na oplevering door het Kadaster 
vastgelegd/zijn bepaald door kadastrale per-
ceelvorming. Ook de inrichting van de open-
bare ruimte (aanleg van wegen, eventuele 
groenvoorzieningen en/of parkeerplekken) is 
slechts een impressie, ontleend aan de gege-
vens van de gemeente Dordrecht. Je dient er 
rekening mee te houden dat deze nog kunnen 
wijzigen. Voor specifieke gebieds- informatie 
en informatie over omliggende, bestaande 

en/of nieuw te bouwen bebouwing, verwijzen 
wij je naar de gemeente. Daarnaast kun je ter 
plaatse van de bouwlocatie de bestaande si-
tuatie waarnemen. Voor eventuele (toekomsti-
ge) wijzigingen kan de verkopende partij geen 
verantwoordelijkheid op zich nemen.
Wij adviseren je bij de gemeente te infor-
meren naar de actuele stand van zaken over 
de inrichting van de openbare ruimten en de 
eventueel naastliggende (toekomstige) be-
bouwing. Ook raden wij je aan de berichtge-
ving in de plaatselijke media te volgen.

Bouwbesluit
De woning voldoet aan het Bouwbesluit zo-
als dat geldend was ten tijde van de indiening 
van de omgevingsvergunning.

Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC)
Het Bouwbesluit schrijft voor dat een woning 
aan een bepaalde Energie Prestatie Coëffici-
ent (EPC) moet voldoen. Deze EPC geeft de 
energiezuinigheid van een woning weer. Met 
name de oriëntatie en het (gevel)ontwerp, de 
isolatiewaarden van de gevel, het dak, de be-
gane grondvloer, de buitenbeglazing en de 
energiezuinigheid van de installaties zijn van 
invloed op de EPC. De eisen gesteld in het 
Bouwbesluit ten tijde van de aanvraag bouw-
vergunning gaan uit van een EPC van 0,4.



Dit project wordt gerealiseerd

in samenwerking met

Voorbehoud verkoopdocumentatie
De verkoopdocumentatie is met de grootste zorg samengesteld, aan de hand van gegevens zoals die ten tijde van het samenstellen van deze brochure bekend waren. Desondanks maken wij een voorbehoud ten aanzien van eventuele wijzigingen 
die onder andere voortkomen uit eisen en wensen van overheden en/of nutsbedrijven. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

De omgevingsschetsen zijn niet meer dan een momentopname. Wijzigingen met betrekking tot de situering van omliggende bebouwing, groenstroken, voet- en fietspaden, parkeervoorzieningen, bovengrondse nutsvoorzieningen en dergelijke 
kunnen zich dan ook voordoen.

De inrichtingen van de plattegronden zijn een vrije impressie van de illustrator en wijken mogelijk af van het standaard afwerkingsniveau. Aan de impressies, maatvoeringen en sfeerplattegronden kunnen zodoende geen rechten worden ontleend 
(ook niet qua kleurstelling). Voor de juiste informatie wordt verwezen naar de tot de contractstukken behorende verkooptekeningen en technische omschrijving.

VASTGOED

Voor meer informatie:

Sander Puper

06-51244944

sander@stadenland.nl



Verbouwen zonder 
zorgen!
Uiteraard wilt u uw nieuwe woning nog 
verder aan uw eigen smaak aanpassen. NG 
Vastgoed biedt u de mogelijkheid om de 
nodige verbouwingen te laten uitvoeren 
door onze vakmensen.

Samen met u nemen we uw wensen door 
en laten de werkzaamheden vervolgens 
uitvoeren door onze capabele vakmensen.
U heeft hier verder geen omkijken meer 
naar!

Denk onder andere aan:
 � Stucen en sauzen van de muren en pla-

fonds
 � Volledig gepersonaliseerde badkamer 

en toiletten
 � Inrichten van de zolderverdeling (bijv. 

extra slaapkamers en/of tweede bad-
kamer)

 � Plafonds verlagen (bijv. voor inbouw-
verlichting)

 � Veranda en/of tuinkamer
 � Laminaat leggen
 � Plinten aflakken, plaatsen en kitten
 � Inbouwkasten plaatsen

Neem contact met ons op voor een vrijblij-
vend gesprek over de mogelijkheden:

NG Vastgoed

06-50469953
06-20511013

info@ngvastgoed.nl


