22 APPARTEMENTEN & 2 PENTHOUSES

We nemen je mee
in de beleving
van Lindesteyn

Inhoudsopgave
Veerweg

In het leuke Zwijndrecht, tussen volwassen bomen aan de Buizerdstraat, komt Lindesteyn.

191 m2 en 223 m2. Alle appartementen hebben een grote buitenruimte en de penthouses

Een stijlvol gebouw met veel glas, natuurlijke steenkleur en grote balkons. Het gebouw lijkt

hebben rondom een dakterras van maar liefst 152 m . Heerlijk alles gelijkvloers, zonder in te

als het ware te verrijzen uit het landschap door al het groen rondom en de gezamenlijke

hoeven boeten aan ruimte. Er is veel variatie in indeling, ligging en grootte. We vertellen er

buitenruimte naast het gebouw. Heerlijk nieuw en ontspannen wonen met alle bestaande

graag snel meer over in deze brochure.
Ook nemen we je mee naar de plek waar Lindesteyn komt en we laten de architect en

Lindesteyn bestaat uit 18 royale appartementen van circa 110 m2 tot circa 137 m2,

ontwikkelaars aan het woord. Als je vragen hebt of hulp wilt bij het maken van je keuze,

4 topappartementen van circa 182 m tot ruim 203 m en 2 penthouses van circa

neem vooral contact op met de makelaar.
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voorzieningen dichtbij. Aantrekkelijk?
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Gunstige ligging
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“Wonen tussen
volwassen bomen”
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Develbos
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GUNSTIGE LIGGING
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want hier woon je nog lekker rustig, maar heb je wel de reuring van de stad dichtbij.
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Met een kwartier rijd je naar Rotterdam via de A16 en ook Breda en Den Haag
zijn maar een half uur rijden. Overigens kun je hier ook prima uit de voeten met
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Zwijndrecht ligt precies tussen Rotterdam en de Oude Maas. Een ideale ligging,

Moermond
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het openbaar vervoer. Aan het Fazantplein, op 3 minuten loopafstand, stopt de
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bus naar Station Zwijndrecht. Daar kun je de trein nemen die rechtstreeks naar
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Rotterdam, Schiedam, Den Haag en Dordrecht rijdt.
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Reisafstanden auto
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20 km

km

Papendrecht

18 km

Ridderkerk

10 km

Barendrecht

11 km

s
aa

M
de

Ou

Lekker uit etenA16
Nie

uw
eM

Maas

In de buurt zitten een aantal fijne restaurants en als je meer wilt, fiets of rijd je zo
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naar het centrum van Zwijndrecht of de kade van de Oude Maas waar veel horeca te
vinden is. Als we mogen tippen: fiets in de zomer de Brugweg over en geniet van alles
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Burgemeester Pijl Hogeweglaan

De Munnikendevel

In Lindesteyn voelt
en is alles dichtbij

wat het centrum van Dordrecht te bieden heeft.
Boodschappen doen
Met 2 minuten fiets je naar winkelcentrum Oudeland waar naast een supermarkt allerlei
winkels zijn die voorzien in de dagelijkse behoefte. Er zijn ook nog een aantal winkels aan de
Korte Ambacht. Ook maar 3 minuten fietsen vanaf Lindesteyn.
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De natuur in
Lindesteyn komt aan de Buizerdstraat in Zwijndrecht. Om precies te zijn: ter hoogte van

Als je zo dicht bij de Oude Maas woont, lonkt het water altijd. Maar Zwijndrecht heeft ook

de Kerkweg waar vroeger de basisschool stond. Een ideale locatie, want hiervandaan

prachtig groen. Je wandelt zo naar Park Molenvliet met aangrenzend het Develbos. Nog

ben je zo bij de winkels, in het bos en op de snelweg.

meer natuur of stad? Nationaal Park De Biesbosch is maar een kwartier rijden.
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DE ARCHITECT

Als de natuur je
inspiratiebron is

solitair tussen de bomen lijkt te liggen, vormt het gebouw wel
degelijk een schakel tussen de appartementengebouwen en de
eengezinswoningen uit de omgeving. De horizontale belijning
van Lindesteyn is geïnspireerd op de historische kenmerken
die de omgeving in zich heeft. Samen met de verticaal
georiënteerde ramen ontstaat een interessant lijnenspel. Helder

“Toen we gevraagd werden om met het team van Van

en verfijnd én bovenal passend bij de plek.”

Wijnen Lindesteyn vorm te geven ben ik eerst op de plek

“Dat zij er
fijn wonen
en trots zijn
op hun huis,
dat maakt
mij blij”

gaan kijken. Wat een goeie start! Zoveel volwassen groen

Over alles nagedacht

en die ruimte… ik zag gelijk de potentie.”Aan het woord

Als je straks in Lindesteyn woont, parkeer je je auto op je eigen

is Nick Tettero, architect bij GROOSMAN architecten.

parkeerplaats in de half verdiepte stallingsgarage. Hiervandaan

Een gerenommeerd architectenbureau dat bij elke

neem je de lift of trap omhoog. “Door het parkeren op deze

ontwerpopgave wil dat mens, omgeving, functionaliteit en

manier op te lossen, en niet de gehele begane grond hiervoor

esthetiek elkaar versterken, zodat duurzame en prettige

te gebruiken, voorkom je een gesloten, ‘dode’ gevel op de plek

verblijfsomgevingen ontstaan die mens en omgeving

die juist levendig en vriendelijk moet zijn. Nu opent de gevel

verrijken. We vragen Nick wat hem inspireerde om tot

zich al op circa 1,5 meter hoogte en dat draagt bij aan een fijne

het ontwerp te komen. Eén vraag is voldoende, want als

woonsfeer en aan de hoge woonkwaliteit. Bijkomend voordeel is

Nick eenmaal gaat vertellen, neemt zijn passie voor

dat de bewoners op de begane grond in directe verbinding staan

architectuur, mens en natuur het over.

met de gezamenlijke buitenruimte alsook voldoende privacy
ervaren”, legt Nick uit.

Grenzen stellen, liever niet!
“Het was vooral de natuur rondom het gebouw die mij

De nieuwe parel van Zwijndrecht

inspireerde. Als je hier woont, moet je dat groen altijd en

De lichte kleurstelling, de grote ramen, de manier waarop de

overal kunnen beleven, ook als je op de bank zit of staat te

hoekbalkons het gebouw openen en de terugliggende bovenste

koken. Daarbij wilden we mensen een royale buitenruimte

verdieping geven het geheel een vriendelijk chique uitstraling.

bieden met een plek om lekker te tafelen met vrienden of

“Ik ben heel enthousiast over het ontwerp dat er nu ligt. Het

familie. De grote ramen, royale buitenruimtes en glazen

was dan ook leuk om te horen dat welstand dit de nieuwe parel

balkonbalustrades zorgen ervoor dat we het beoogde

van Zwijndrecht noemde, toen we het ontwerp toonden. Met het

woongenot konden realiseren. Bij Lindesteyn vervagen de

team hebben we de details uitgewerkt en de materiaalkeuzes

grenzen tussen binnen en buiten. En het mooie is, als je het

bepaald. Alles is erop gericht om de luxe, natuurlijke

gebouw van buiten bekijkt, lijkt het te verrijzen vanuit

woonbeleving tot in de kleinste details terug te laten komen.”

het landschap.”
“Als ik hier straks een rondje loop, hoop ik tevreden bewoners te
Aansluiten bij de buurt

zien. Want hoe belangrijk ik een goed ontwerp en mooi gebouw

Ook de jaren 60 bouwstijl uit de omgeving hebben een rol

ook vind, het gaat mij vooral om de mensen die er gebruik

gespeeld in het ontwerp, vertelt Nick. “Hoewel Lindesteyn

van maken. Dat zij er fijn wonen en dat ze trots zijn op hun
appartement, dat maakt mij blij.”
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Watertoren Zwijndrecht
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EENDSTRAAT

SITUATIE

Een ideale locatie
met veel groen

BUIZERDSTRAAT

APPARTEMENTEN EN PENTHOUSES

Vijf diverse
woonlagen

Op deze tekening is goed te zien hoeveel volwassen bomen
er blijven staan waardoor je nieuw woont, maar dan wel

P P P P P P

zonder het gevoel van een nieuwbouwplan.

stallingsgarage in. Deze stallingsgarage is half verdiept
waardoor de begane grond appartementen hoger liggen.
Heel fijn, want daardoor valt het licht mooier binnen

EG
KW

en ervaar je meer privacy in huis. Het landschap en de
gezamenlijke buitenruimte zijn als het ware om het

FIETS
GARAGE

KER

gebouw heen gedrapeerd waardoor je echt het gevoel

ENTREE

krijgt midden in de natuur te wonen.

P P P P P P P P

Type E2
Bnr. 20

Type E4
Bnr. 19

Type F
Bnr. 24

Type G
Bnr. 23

N
3 verdieping

N
4 verdieping

e

e

begane grond, 1e en 2e verdieping bevinden zich
elk 6 appartementen waarvan 4 een hoekligging
hebben. Op de 3e verdieping komen 4 zeer royale top-

Type As
Bnr. 10

Type B
Bnr. 11

Type A
Bnr. 12

Type As
Bnr. 16

Type B
Bnr. 17

Type A
Bnr. 18

Type A
Bnr. 9

Type C
Bnr. 8

Type As
Bnr. 7

Type A
Bnr. 15

Type C
Bnr. 14

Type As
Bnr. 13

appartementen en de 4e verdieping biedt ruimte aan
2 fantastische penthouses. Op de volgende pagina’s
tonen we de plattegronden en specificaties van de
verschillende typen appartementen en penthouses.

“Het gevoel
van midden
in de natuur
wonen”

Type E3
Bnr. 22

Het mooie gebouw heeft 5 woonlagen. Op de

FAZANTPLEIN

Kom straks aanrijden via de Buizerdstraat en rijd zo de

Type E1
Bnr. 21

Aan de zuidkant van het gebouw komt een
gezamenlijke buitenruimte die alleen toegankelijk
is voor de bewoners. Een superfijne plek om elkaar

N
1 verdieping

N
2 verdieping

e

e

te ontmoeten, voor een vrijdagmiddagborrel of
om lekker een boek in het zonnetje te lezen. De
inrichting van de gezamenlijke buitenruimte
bepalen we straks samen met de bewoners van
Lindesteyn, zodat dit echt een plek van de eigenaren

LEGENDA

Type As
Bnr. 4

Type B
Bnr. 5

Type Ds
Bnr. 6

Type A
Bnr. 3

Type C
Bnr. 2

Type D
Bnr. 1

wordt.

GEZAMENLIJKE
BUITENRUIMTE

FIETSPARKEREN

N

GARAGE

N
begane grond, entresol
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DE ONTWIKKELAARS

Het team achter
Lindesteyn

“Lindesteyn
is een
verborgen
schat”
Zien voor wie je het doet
Bo: “Ik werk aan een aantal projecten. Lindesteyn zit in een latere fase van het proces,

Ward Koppejan en Bo Bruseker zijn de ontwikkelaars bij Van Wijnen die aan

wat weer andere uitdagingen geeft. Naarmate we richting de start verkoop bewegen,

Lindesteyn werken. De twee zijn bij het plan betrokken op het moment dat het

komen we steeds dichter bij de realisatie en begint een project echt te leven. We zien

ontwerp werd aangepast en de maisonnettes plaatsmaakten voor zeer royale,

dat wekelijks veel nieuwe belangstellenden zich aanmelden op de website. Straks gaan

gelijkvloerse topappartementen. Samen voeren ze gesprekken met de gemeente

we deze mensen ontmoeten en weet je voor wie je het gemaakt hebt. In Lindesteyn

en architect en zorgen ze ervoor dat op deze mooie plek, ingebed in het groen,

komt een gezamenlijke buitenruimte. Deze moet nog ontworpen worden. Dat doen we

een gebouw komt dat mooi is om te zien, maar bovenal heel veel woonplezier

straks samen met de uiteindelijke bewoners. Een mooi participatietraject dat ik mag

biedt. We stellen ze graag aan je voor.

begeleiden.”

Ward is projectontwikkelaar bij Van Wijnen. Zijn ervaring deelt hij graag met

Een verborgen schat

Bo die sinds een paar maanden de overstap heeft gemaakt van de gemeente

Bo en Ward zijn beiden trots op het ontwerp dat er ligt. “Heel mooi hoe het gebouw uit

naar een functie als junior projectontwikkelaar. De brede kennis die ze
heeft opgedaan als trainee op allerlei afdelingen komt haar goed van pas.
Ontwikkelen doe je immers altijd in nauw overleg met de gemeente en als je
elkaar begrijpt, kom je samen sneller tot beter resultaat.

het landschap lijkt te verrijzen doordat het iets opgetild ligt en door het vele groen
eromheen. Goed dat de gemeente zich hiervoor hard heeft gemaakt. De mooie vorm en
het transparante karakter van het gebouw doen recht aan de plek en stralen de luxe uit
die we voor ogen hebben. Lindesteyn is een beetje een verborgen schat. In het nieuwe
woongebouw komen riante tot zeer royale appartementen en daar is veel vraag naar in
Zwijndrecht. Fijn dat we daar iets in kunnen betekenen.”
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LINDESTEYN

Vogelvlucht
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“Overal glas, dus
optimaal zicht op
de groene omgeving”
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“Alsof het gebouw
uit het landschap
verrijst”
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BUIZERDSTRAAT

Exterieurimpressie
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BNR. 3, 4, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16 EN 18

BNR. 1 EN 6

Appartement type A en As

Appartement type D en Ds

Type As
Bnr. 16

Type A
Bnr. 18

Type A
Bnr. 15

Type As
Bnr. 13

“Dit is precies
wat we zochten”
N

Type A en As komen op de begane grond, 1e en 2e verdieping. Het schitterende

Elke ruimte in dit appartement op de begane grond is groot en voelt nog

appartement heeft maar liefst 3 ruime slaapkamers, een heerlijk balkon

ruimer door de verdiepingshoge ramen. Kom straks binnen via de royale

met goede zonligging én een heel ruime living. De hoge raampartijen zorgen

entreehal en geniet ervan dat alles gelijkvloers is. Heel comfortabel,

voor veel licht. Op veel plekken kun je de ramen openslaan, waardoor

zeker omdat de verwarming en koeling* via de vloer gaan. Het balkon op

je het buitengevoel nog meer verwelkomt naar binnen. Het grote balkon

de hoek grenst aan de groene buitenruimte, wat een vrij gevoel geeft.

is via een schuifpui bereikbaar, waardoor je in de leefkeuken en op het

Geniet jij hier straks van de zon met je eerste kop koffie?

2 verdieping
e

balkon maximaal bruikbare ruimte hebt. Bijvoorbeeld met een fantastisch

Type As
Bnr. 10

Type A
Bnr. 12

Type A
Bnr. 9

Type As
Bnr. 7

kookeiland.

Kenmerken

Kenmerken

•

Woonoppervlakte circa 137 m2

•

Woonoppervlakte circa 119 m2

•

Balkon van circa 16 m

•

Balkon van circa 16 m2

•

Parkeerplaats in de halfverdiepte stallingsgarage onder het gebouw

•

Parkeerplaats in de halfverdiepte stallingsgarage onder het gebouw

•

Sfeervolle, lichte living met open keuken

•

Ruime, lichte living met open keuken

•

3 ruime slaapkamers van circa 10,9 m2 en 14,9 m2 (tweemaal)

•

2 slaapkamers van circa 14,9 m2 en 15,7 m2

•

Grote inpandige technische ruimte met opstelplaats

•

Grote inpandige technische ruimte met opstelplaats

2

voor wasmachine en droger

voor wasmachine en droger

•

Extra berging in de stallingsgarage

•

Extra berging in de stallingsgarage

•

Overal vloerverwarming en koeling*

•

Overal vloerverwarming en koeling*

•

Luxe lijndeuren zonder bovenlicht en inclusief luxe deurgarnituur

•

Luxe lijndeuren zonder bovenlicht en inclusief luxe deurgarnituur

•

Zeer riante badkamer met luxe sanitair en voorzien van grote wand- en

•

Zeer riante badkamer met luxe sanitair en voorzien van grote wand- en

vloertegels. Raadpleeg de separate tegel- en sanitairspecificatie!

N
1 verdieping
e

Type As
Bnr. 4

Type Ds
Bnr. 6

Type A
Bnr. 3

Type D
Bnr. 1

vloertegels. Raadpleeg de separate tegel- en sanitairspecificatie!

•

Oplevering zonder keuken

•

Oplevering zonder keuken

•

Inclusief zonwering op de oost-, zuid-, en westgevels (excl. balkons)

•

Inclusief zonwering op de oost-, zuid-, en westgevels (excl. balkons)

N
begane grond

18

*Betreft zogenaamde topkoeling met een maximale koeling van 2-3 graden.
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TYPE A: BNR. 3, 9, 12, 15 EN 18

TYPE AS: BNR. 4, 7, 10, 13 EN 16

Appartement type A en As

Hier jouw
ultieme
thuiskantoor?

N

20

De inrichtingselementen en keuken zijn ter inspiratie en niet inbegrepen. Deze impressie is gebaseerd op bouwnummer 13.

Deze plattegrond is gebaseerd op type A. Type As is gespiegeld.

De plattegrond is op schaal 1:75.
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TYPE D: BNR. 1

TYPE DS: BNR. 6

Appartement type D en Ds

Ruime, lichte living
met open keuken

N
22

De plattegrond is op schaal 1:75.

Deze plattegrond is gebaseerd op type D. Type Ds is gespiegeld.

De inrichtingselementen en keuken zijn ter inspiratie en niet inbegrepen. Deze impressie is gebaseerd op bouwnummer 13.

23

Locatie Lindesteyn
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Locatie Lindesteyn
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“Ontworpen met
oog voor detail”

26

LINDESTEYN

Exterieurimpressie
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BNR. 5, 11 EN 17

BNR. 2, 8 EN 14

Appartement type B

Appartement type C

Type B
Bnr. 17

Type C
Bnr. 14

N
Dit schitterende appartement komt op de begane grond, 1e en 2e verdieping.

Zonaanbidders opgelet. Dit appartement op de begane grond, 1e en

Opvallend is de woonkamer met open keuken van meer dan 52 m2. Alle

2e verdieping heeft een heerlijk balkon op het zuiden! Vanuit de zeer

ruimte voor een grote eettafel en loungebank. Via de indrukwekkende

royale living met open keuken loop je zo het balkon op en ook vanuit

raampartij komt het licht prachtig binnen. Het balkon ligt iets terug in de

de slaapkamers is de buitenruimte bereikbaar. Opvallend aan dit

gevel waardoor je al in het vroege voorjaar heerlijk beschut buiten zit. Ook

appartement zijn de royale slaap- en badkamer. Wel alle ruimte én alles

vanuit de 2 slaapkamers loop je zo het balkon op. Een beetje vakantiegevoel

gelijkvloers. Heel comfortabel.

2 verdieping
e

Type B
Bnr. 11

in je eigen appartement.

Kenmerken

Type C
Bnr. 8

Kenmerken

•

Woonoppervlakte circa 120 m2

•

Woonoppervlakte 110 m2

•

Balkon van circa 8 m

•

Balkon van 8 m2

•

Parkeerplaats in de halfverdiepte stallingsgarage onder het gebouw

•

Parkeerplaats in de halfverdiepte stallingsgarage onder het gebouw

•

Ruime, lichte living met open keuken

•

Ruime, lichte living met open keuken

•

2 slaapkamers van circa 7,8 m2 en 17,3 m2

•

2 slaapkamers van circa 7,8 en 17,3 m2

•

Grote inpandige technische ruimte en separate berging

•

Grote inpandige technische ruimte en separate berging

2

met opstelplaats voor wasmachine en droger

N
1 verdieping
e

met opstelplaats voor wasmachine en droger

•

Extra berging in de stallingsgarage

•

Extra berging in de stallingsgarage

•

Overal vloerverwarming en koeling*

•

Overal vloerverwarming en koeling*

•

Luxe lijndeuren zonder bovenlicht en inclusief luxe deurgarnituur

•

Luxe lijndeuren zonder bovenlicht en inclusief luxe deurgarnitruur

•

Zeer riante badkamer met luxe sanitair en voorzien van grote wand- en

•

Zeer riante badkamer met luxe sanitair en voorzien van grote wand- en

vloertegels. Raadpleeg de separate tegel- en sanitairspecificatie!

“Het is nog niet
nodig, maar alles
gelijkvloers is
wel fijn”

Type B
Bnr. 5

vloertegels. Raadpleeg de separate tegel- en sanitairspecificatie!

•

Oplevering zonder keuken

•

Oplevering zonder keuken

•

Inclusief zonwering op de oost-, zuid-, en westgevels (excl. balkons)

•

Inclusief zonwering op de oost-, zuid-, en westgevels (excl. balkons)

Type C
Bnr. 2

N
begane grond

28

*Betreft zogenaamde topkoeling met een maximale koeling van 2-3 graden.
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BNR. 5, 11 EN 17

Appartement type B

Alle ruimte voor
een grote eettafel
en loungebank

N

30

De inrichtingselementen en keuken zijn ter inspiratie en niet inbegrepen. Deze impressie is gebaseerd op bouwnummer. 2.

De plattegrond is op schaal 1:75.
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BNR. 2, 8 EN 14

Appartement type C

Luxe badkamer
met brede wastafel
en dubbele kraan

N
32

De plattegrond is op schaal 1:75.

De inrichtingselementen en keuken zijn ter inspiratie en niet inbegrepen. Deze impressie is gebaseerd op bouwnummer 2.
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“Thuiskomen
betekent gelijk
ontspannen”
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ENTREE

Exterieurimpressie
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BNR. 19 T/M 22

Appartement type E
Op de hoeken van de 3e verdieping is het fantastisch wonen. Je kijkt vrij en op het

Type E1
Bnr. 21

Type E3
Bnr. 22

Type E2
Bnr. 20

Type E4
Bnr. 19

grote balkon zit je heerlijk buiten. De master bedroom is circa 23,2 m2 of 29,9 m2
groot (afhankelijk van het bouwnummer) en heeft een inloopkast. Heerlijk luxe!
Verder heeft dit appartement opvallend veel bergruimte en een zeer royale living
met open keuken. Door de Z-vormige indeling van de living kun je een leefkeuken
en een apart zitgedeelte maken. Via de schuifpui en de indrukwekkende raampartij

N

valt het licht prachtig binnen.
3 verdieping
e

Kenmerken
•

Woonoppervlakte circa 182 m2 tot 203 m2

•

Hoekbalkon van 16,6 m2, altijd met goede zonligging

•

Bouwnummer 19 en 22 hebben een 2e balkon van circa 7,8 m2 bij de master bedroom

•

Parkeerplaats in de halfverdiepte stallingsgarage onder het gebouw

•

Ruime, lichte living met open keuken

•

3 slaapkamers van circa 14,9 m2 (tweemaal) en 23,2 of 29,9 m2

•

Grote inpandige berging en technische ruimte met opstelplaats
voor wasmachine en droger

•

Extra berging in de stallingsgarage

•

Overal vloerverwarming en koeling*

•

Luxe lijndeuren zonder bovenlicht en inclusief luxe deurgarnituur

•

Zeer riante badkamer met luxe sanitair en voorzien van grote wand- en vloertegels.

“De ruimte lijkt
nog groter door
de ramen van
vloer tot plafond”

Raadpleeg de separate tegel- en sanitairspecificatie!
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•

Oplevering zonder keuken

•

Inclusief zonwering op de oost-, zuid-, en westgevels (excl. balkons)

*Betreft zgn. topkoeling met een maximale koeling van 2-3 graden.

De stalen deuren, inrichtingselementen en keuken zijn ter inspiratie en niet inbegrepen. Deze impressie is gebaseerd op bouwnummer 21.
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BNR. 21

BNR. 20

Appartement type E1

Appartement type E2

Grote slaapkamer
met inloopkast

N

38

N

De plattegrond is niet op schaal. De verkooptekeningen op schaal zijn terug te vinden op lindesteyn.nl.

De plattegrond is niet op schaal. De verkooptekeningen op schaal zijn terug te vinden op lindesteyn.nl.
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BNR. 22

BNR. 19

Appartement type E3

Appartement type E4

Heerlijk ruime
keuken met
kookeiland

N

40

N

De plattegrond is niet op schaal. De verkooptekeningen op schaal zijn terug te vinden op lindesteyn.nl.

De plattegrond is niet op schaal. De verkooptekeningen op schaal zijn terug te vinden op lindesteyn.nl.
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APPARTEMENT TYPE E

Interieurimpressie

42

De stalen deuren, inrichtingselementen en keuken zijn ter inspiratie en niet inbegrepen. Deze impressie is gebaseerd op bouwnummer 21.

“Door het uitzicht
voelt elke dag een
beetje als vakantie”

43

“Volop zon en
ook een plek in
de schaduw om
te genieten van
de zomer”

44

PENTHOUSE

Exterieurimpressie

De inrichtingselementen zijn ter inspiratie en niet inbegrepen. Op het dak zijn diverse installaties voorzien die omwille van het beeld doorzichtig zijn gemaakt.
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BNR. 24

BNR. 23

Penthouse F

Penthouse G

Even wegdromen. Dit penthouse biedt alles wat je van een penthouse

Neem de lift naar boven en stap binnen in een ongekend mooie wereld. Via

mag verwachten: een dakterras van circa 152 m2, een master bedroom

de ruime entree kom je in de indrukwekkende living. De grote staande ramen

met inloopkast en badkamer en suite én enorme raampartijen. Je deelt de

bieden een schitterend lichtinval en het dakterras rondom verleidt om naar

bovenverdieping slechts met één andere bewoner waardoor je optimale

buiten te gaan. Hier geniet je in alle rust van de zon. Zoals je mag verwachten,

privacy hebt. Alle luxe en vrijheid die je je maar kunt wensen. Het dakterras

heeft dit penthouse een master bedroom met inloopkast en luxe badkamer en

loopt rond het appartement en is vanuit elke ruimte beleefbaar gemaakt

suite. Verder zijn er nog 2 ruime slaapkamers en een 2e badkamer. Geniet je

via staande ramen of een schuifpui. Wakker worden met niets anders dan de

straks elke dag van heerlijk royaal wonen, binnen én buiten?

“Dit penthouse is
een cadeautje
aan onszelf”

ochtendzon, vogels die zingen en een groen uitzicht. En in dezelfde rust de
zon weer onder zien gaan. Veel mooier dan dit wordt het niet.
Kenmerken

Kenmerken

•

Woonoppervlakte circa 223 m2

•

Woonoppervlakte circa 191 m2

•

2

Dakterras rondom van circa 152 m

•

Dakterras rondom van circa 152 m2

•

Parkeerplaats in de halfverdiepte stallingsgarage onder het gebouw

•

Parkeerplaats in de halfverdiepte stallingsgarage onder het gebouw

•

Ruime, lichte living met open keuken

•

Ruime, lichte living met open keuken

•

3 slaapkamers van circa 17,9 m2, 22,9 m2 en 31,3 m2

•

3 slaapkamers van circa 9,5 m2, 19,3 m2 en 26 m2

•

Master bedroom met inloopkast en badkamer en suite

•

Master bedroom met inloopkast en badkamer en suite

•

Grote inpandige berging en technische ruimte met opstelplaats voor

•

Grote inpandige technische ruimte met opstelplaats voor wasmachine en droger

wasmachine en droger

•

Extra berging in de stallingsgarage

•

Extra berging in de stallingsgarage

•

Overal vloerverwarming en koeling*

•

Overal vloerverwarming en koeling*

•

Luxe lijndeuren zonder bovenlicht en inclusief luxe deurgarnituur

•

Luxe lijndeuren zonder bovenlicht en inclusief luxe deurgarnituur

•

Grote pergola

•

Grote pergola

•

2 zeer riante badkamers met luxe sanitair en voorzien van grote wand- en vloertegels.

•

2 zeer riante badkamers met luxe sanitair en voorzien van grote wand-

Raadpleeg de separate tegel- en sanitairspecificatie!

en vloertegels. Raadpleeg de separate tegel- en sanitairspecificatie!

•

Oplevering zonder keuken

•

Oplevering zonder keuken

•

Inclusief zonwering op de oost-, zuid-, en westgevels (excl. pergola)

•

Inclusief zonwering op de oost-, zuid-, en westgevels (excl. pergola)

Type F
Bnr. 24

Type G
Bnr. 23

N
4e verdieping
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*Betreft zogenaamde topkoeling met een maximale koeling van 2-3 graden.

47

BNR. 24

Penthouse F

Enorm dakterras
met fijne zitplekken

N
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De inrichtingselementen en keuken zijn ter inspiratie en niet inbegrepen. Getoonde plafondafwerking is na afwerking door derden. Deze impressie is gebaseerd op bouwnummer 23.

De plattegrond is niet op schaal. De verkooptekeningen op schaal zijn terug te vinden op lindesteyn.nl.
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BNR. 23

Penthouse G

Grote slaapkamer
met inloopkast en
eigen badkamer

N
50

De plattegrond is niet op schaal. De verkooptekeningen op schaal zijn terug te vinden op lindesteyn.nl.

De inrichtingselementen en keuken zijn ter inspiratie en niet inbegrepen. Getoonde plafondafwerking is na afwerking door derden. Deze impressie is gebaseerd op bouwnummer 23.
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“Verliefd op
de natuur rond
Lindesteyn”
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KEUKEN

BADKAMER

Jouw ideale
droomkeuken

Jouw fijne
badkamer

Voor de één hoort koken er gewoon bij, voor de ander is heteen ware

De badkamers in Lindesteyn zijn comfortabel en mooi! Wij zorgen voor

passie. Maar nergens kook je zo fijn als in je eigen keuken. Een van de

een goede basis en jij bent vrij om daar je eigen draai aan te geven: het

leukste dingen van verhuizen naar een nieuwbouwappartement: zelf

grote voordeel van het kopen van een nieuwbouwappartement.

een droomkeuken uitzoeken! De appartementen worden opgeleverd
zonder keuken. Zo heb je alle keuzevrijheid.

In de sanitair- en tegelspecificatie staat gedetailleerd omschreven
hoe de standaard afwerking van elk appartement type eruit ziet. Alvast

Wel willen wij je graag laten inspireren door Bruynzeel; zij hebben een

een tipje van de sluier: in het toilet en de badkamer komen wand- en

mooie projectaanbieding voor alle kopers van Lindesteyn. Heb je altijd

vloertegels van het kwaliteitsmerk Rako. Dat blijft mooi en je hebt

gedroomd van een fijne keuken waar een gezellig etentje al begint

keuze uit veel verschillende kleurencombinaties. Zo creëer je die

met een wijntje? Is koken jouw passie en stel je hoge eisen aan de

tijdloze, stijlvolle badkamer die past bij jouw smaak.

apparatuur? Droom, denk, doe!
Het sanitair komt uit de tijdloze designserie van Ideal Standard. Een
Laat je inspireren door de nieuwe trends!

prachtig merk dat bekend staat om hun innovatieve concepten, die

Een opvallende trend is het afstemmen van de keukenfronten op de

worden gekenmerkt door een hoge mate van design, duurzaamheid

kasten in de woonkamer of zelfs andersom. Zo ontstaat in de living

en functionaliteit. Zowel het standaard tegelwerk als het sanitair

een prachtige, harmonieuze sfeer. Dit kan uitgesproken modern worden

kan bekeken worden in de showroom van Van Wijnen in Dordrecht.

uitgevoerd in een matte laminaat, maar ook heel warm en robuust in

Uiteraard zijn ook persoonlijke wensen en ideeën bespreekbaar. Het

bijvoorbeeld geolied eiken. Een andere trend die niet meer te stoppen

casco opleveren van debadkamer of het toilet is niet mogelijk, daarom

is, is de opkomst van de semiprofessionele apparatuur in de keuken.

bieden we je de mogelijkheid om viaonze leveranciers te kiezen voor

Nederland telt steeds meer amateurkoks die met hun kookambities

diverse andere mogelijkheden. Daarbij is het prettig dat de badkamer

ook steeds hogere eisen stellen aan hun keukeninrichting. Er is dan

en het toilet worden afgewerkt voor de oplevering.

ook een steeds ruimer aanbod aan glimmende rvs-fornuizen, ovens en
vrieskasten die een hoofdrol mogen spelen in de keuken. En waarom

Sanitairshowroom en tegelshowroom

niet?

Vraag de wooncoach naar de juiste sanitair- of tegelshowroom.

Keukenshowroom
Laat je verrassen en neem eens een kijkje bij Bruynzeel Keukens.
Vraag de wooncoach naar de juiste vestiging.
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DUURZAAM

“Veel wooncomfort,
goed voor het
milieu én de
energierekening”

Bouwen aan
de toekomst
Verschil maken doen we niet alleen. Samen met ontwikkelaars, corporaties en beleggers investeren we vol passie
in toekomstbestendige en betaalbare leefomgevingen
waar bewoners onbezorgd kunnen wonen. Zo bouwen we
daadkrachtig verder aan een leefklimaat waar mensen

“Lorem ipsum
Onsentur, imusa
volorer natiunt
que mod que
vent vit”

VAN WIJNEN

Samen bouwen aan ruimte
voor een beter leven
Lindesteyn wordt ontwikkeld en gebouwd door Van Wijnen: een solide bedrijf
met ruim 2000 medewerkers. We hebben meer dan 110 jaar ervaring in het
ontwikkelen, bouwen en onderhouden van appartementen. Wij bouwen samen
aan ruimte voor een beter leven. Voor nu én de toekomst. We kijken verder dan de
huidige (woon)behoeftes en bouwmogelijkheden en zijn zuinig op de wereld. We

nu en in de toekomst duurzaam kunnen leven zonder in te

ontwikkelen gasloos, energiezuinig en liefst circulair. Dat doen we lokaal vanuit

leveren. Dat is fijn voor iedereen.

25 ondernemingen in Nederland, duurzaam en dicht bij de klant en leveranciers.
Zo creëren we appartementen en omgevingen die de tijd aankunnen.

Lindesteyn
De appartementen in Lindesteyn zijn duurzaam. Niet

Als betrokken vakliefhebbers kijken we voorbij de techniek. We luisteren naar

alleen door de zonnepanelen die op het dak liggen,

woonwensen van toekomstige bewoners en denken graag mee. Als je een

maar we hebben ook nog veel meer maatregelen

appartement koopt in Lindesteyn helpt een ervaren wooncoach je stap voor stap

getroffen om het milieu en jouw energierekening te

bij het maken van de juiste keuzes om jouw droomappartement te realiseren.

sparen én te zorgen voor veel wooncomfort.
Stichting GarantieWoning
Dat is fijn!

Kwaliteit staat bij ons centraal. Naast de persoonlijke begeleiding tijdens het

Het comfort van de appartementen in Lindesteyn is

aankopen en bouwen van jouw appartement is dit terug te zien in het gebruik van

groot dankzij de uitstekende isolatie en een duurzaam

duurzame materialen en een zorgvuldige afwerking.

verwarmingssysteem. Tocht heb je hier niet. Om te
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zorgen voor een fris huis wordt er een uitgebalanceerd

Om jou als koper extra zekerheid te geven, draagt Van Wijnen het keurmerk van

ventilatiesysteem toegepast. De appartementen zijn

Stichting GarantieWoning. Zo weet je dat jouw appartement en de bijbehorende

gasloos, dus koken doe je elektrisch met inductie of

garantieregeling voldoen aan de vastgestelde criteria en reglementen van

keramisch. Standaard is er overal vloerverwarming en

Stichting GarantieWoning. Meer informatie over deze SWK-garantie wordt

koeling* aanwezig.

verstrekt bij de aankoop van jouw appartement.

*Betreft zogenaamde topkoeling met een maximale koeling van 2-3 graden.
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ADVIES EN BEGELEIDING

Van aankoop
tot oplevering
Een nieuwbouwappartement kopen is best spannend. Er komt
immers veel op je af. Je moet in korte tijd veel keuzes maken en

“Bij Van Wijnen
sta je er nooit
alleen voor”

er moet van alles geregeld worden: contractueel, financieel en
ondertussen ga je kiezen uit woonwensen. Bij Van Wijnen sta je er
niet alleen voor. Vanaf het moment van aankoop tot de oplevering
kun je rekenen op persoonlijke begeleiding. Onze wooncoaches
denken met je mee en geven je graag advies.
Hoe bereiden wij je voor op al deze keuzes?
Waarom een wooncoach?

Om te beginnen ontvang je van ons een ideeënboekje met uitdrukmeubels.

Als je hebt besloten een nieuw appartement te kopen, moet je

Heel handig! Hiermee krijg je een goed gevoel bij de ruimte en mogelijkheden.

in korte tijd veel keuzes maken. Van welke woonwensen wil je

Met het ideeënboekje maak je een eerste stap om jouw woonwensen helder te

gebruikmaken en wat heb je in gedachten voor sanitair en de

krijgen. Wanneer je bij ons op gesprek komt, nemen wij al jouw woonwensen

keuken? De wooncoach zorgt ervoor dat je precies weet wat je kunt

door. Wij denken mee en adviseren. Vaak kunnen wij tijdens het gesprek

kiezen en wanneer je in actie moet komen. Verder mag je rekenen

al laten weten of jouw wensen uitvoerbaar zijn. Zo creëren we samen een

op professioneel advies. Onze wooncoaches hebben veel ervaring

appartement dat helemaal past bij jouw wensen!

en weten precies hoe ze je moeten begeleiden tot de realisatie van
jouw droomappartement.

Je eigen kopersportaal
Ervaring leert dat klantinformatie een belangrijk onderdeel is na de aankoop

Welke woonwensen en ideeën heb je?

van een nieuwbouwappartement. Hiervoor maakt Van Wijnen gebruik van een

Bij een nieuw appartement is alles nieuw. Het grote voordeel

digitaal kopersportaal. Via dit platform kun je je nieuwbouwappartement

als je een nieuwbouwappartement koopt! De badkamer en het

van A-Z goed volgen. Met het digitale en interactieve kopersportaal word je

toilet richten we in de basis voor je in. Bespreek met ons hoe

geïnformeerd over alle gebeurtenissen rondom je nieuwe appartement. Hier

je wilt wonen en wij vertalen je wensen in de indeling van je

vind je alle belangrijke documenten zoals offertes, opdrachtbevestigingen

appartement. Wil je bijvoorbeeld een inloopkast? En welke deuren

en informatie over de stand van de bouw. De wooncoach is ook actief op dit

en welk deurbeslag kies je? De wooncoach bespreekt dit allemaal

digitale platform, waardoor alle informatie optimaal op elkaar is afgestemd.

met jou. Ook jouw wensen voor een tweede tv-aansluiting, extra

We zijn vanaf aankoop tot de oplevering jouw vaste aanspreekpunt. Je kunt

stopcontacten en wensen over de verlichting. Alle mogelijkheden

bij ons terecht met al jouw vragen. Een berichtje op ons kopersportaal en

zijn opgenomen in de woonwensenlijst. Dit soort details lijken nu

wij zorgen voor een antwoord. Met het kopersportaal heb je alle belangrijke

misschien onbelangrijk, maar niemand wil toch verlengsnoeren in

informatie altijd bij de hand!

een prachtige, splinternieuwe appartement?
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AANDACHTSPUNTEN

Goed om te weten

Bedenktijd

Service en swk-garantie

De dag nadat je het exemplaar van de compleet ondertekende overeenkomst hebt

Van Wijnen hanteert hoge standaardnormen. Daarom zijn wij aangesloten bij Stichting

ontvangen, gaat er één week bedenktijd in. Als je wilt, kun je in deze periode zonder

Waarborgfonds Koopwoningen (SWK). Dat kan niet zomaar. Dit instituut hanteert strenge

opgaaf van reden - en zonder consequenties - de overeenkomst ontbinden.

selectienormen. Ze letten op vakbekwaamheid, deskundigheid, technische kwaliteit van
de uitvoerders, kredietwaardigheid en nog veel meer. Elk bouwplan dat we voor garantie

Wat komt er allemaal kijken bij het kopen van een appartement?

Opschortende voorwaarden

bij SWK aanmelden wordt gecheckt op de technische eisen van SWK. Verder kijken ze

Je vraagt het jezelf wellicht af en wij geven graag duidelijkheid.

In de koop- en aannemingsovereenkomst staan een aantal opschortende voorwaarden.

of de omvang van het project passend is met de financiële en technische capaciteiten

Op die manier wordt deze belangrijke stap in jouw leven vooral een

Als we aan de opschortende voorwaarde hebben voldaan laten wij dit aan je weten en is

van de bouwer. Pas als aan alle eisen wordt voldaan, mag het appartement onder

heel leuke stap! De belangrijke aandachtspunten zetten we hier

de koop- en aannemingsovereenkomst bindend. Wanneer de voorwaarden na 9 maanden

SWK-garantie worden verkocht en ontvang je na het tekenen van de overeenkomst het

voor je op een rij. Heb je toch nog vragen? Geen probleem. Bel de

(nog) niet vervuld zijn stellen we een nieuwe opschortingsdatum vast.

waarborgcertificaat.

makelaar, die helpt je graag verder.
Grondrente en rente tijdens de bouw

SWK maakt zich sterk voor jouw belangen. Wij vinden het heel prettig je op deze

Koop- en aannemingsovereenkomst

De grondrente heeft betrekking op het bedrag dat je betaalt voor de grond van het

manier dat extra stukje zekerheid te bieden. Dankzij de SWK heb je de garantie dat het

De koop- en aannemingsovereenkomst bestaat uit twee delen

appartement. De prijs van de door jouw gekochte nieuwbouwappartement wordt

appartement altijd wordt afgebouwd. Verder heeft SWK een belangrijke taak als het

die onlosmakelijk aan elkaar zijn verbonden. Voor de aankoop

gebaseerd op de datum zoals aangegeven op de prijslijst. Op het moment dat je

gaat om de garantie op het appartement. Wij verstrekken deze garantie en zijn jouw

van de grond sluit je een koopovereenkomst met Van Wijnen

eigenaar wordt van de grond (bij de notariële overdracht, als je de leveringsakte

aanspreekpunt. SWK zorgt ervoor dat we alle beloofde garanties ook daadwerkelijk

Projectontwikkeling West B.V.. Voor de bouw van het appartement

ondertekent), betaal je rente vanaf de datum die genoemd staat op de prijslijst. Dit heet

nakomen. Je weet dus zeker dat jouw appartement aan de strenge SWK-kwaliteits-normen

sluit je een aannemingsovereenkomst met Van Wijnen Dordrecht

grondrente of grondkostenrente. Bij de aanneemsom (het bedrag wat je betaalt voor het

voldoet. In het boekje ‘SWK Garantie en waarborgregeling 2020’ staat meer informatie.

B.V..

appartement zelf) werkt dit ongeveer hetzelfde. Als Van Wijnen Dordrecht B.V. is gestart

Ook over de garantietermijnen en de onderdelen die van garantie zijn uitgesloten.

met de bouw voordat je het koopcontract tekent, betaal je rente over de termijnen die
De ondertekening van de koop- en aannemingsovereenkomst

inmiddels gepasseerd zijn, zo geheten vervallen termijnen. Een benaming hiervoor is

verloopt digitaal. De verkooptekeningen en technische

rente tijdens de bouw. Is de bouw nog niet begonnen op het moment van koop, dan

omschrijvingen zijn onderdeel van de koop- en

betaal je deze rente niet.

Wat betekent de SWK-garantie voor jou?
•

Met de aanmelding van het bouwplan en de afgifte van het
SWK-waarborgcertificaat zijn wij verplicht om 6 jaar garantie op de kwaliteit

aannemingsovereenkomst. Wanneer jij en Van Wijnen de

van het appartement te geven. Op sommige onderdelen is dit korter. Op

overeenkomsten hebben ondertekend ontvangt iedereen een

Eigendomsoverdracht

het schilderwerk wordt bijvoorbeeld 1 jaar garantie gegeven. Voor ernstige

volledig getekend exemplaar. Ook gaat er een digitaal exemplaar

Je wordt eigenaar na de eigendomsoverdracht. Dat gebeurt bij de projectnotaris op het

gebreken (het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van het appartement) geldt een

naar de projectnotaris die de notariële akte van levering

moment dat:

garantietermijn van 10 jaar.

maakt. Verder wordt na het tekenen van de overeenkomst het

•

De opschortende voorwaarden zijn vervuld.

waarborgcertificaat van Stichting Waarborgfonds Koopwoningen

•

Jij een goedkeuring hebt van jouw hypotheekverstrekker op de aangevraagde

(SWK) aangevraagd. Daarover vertellen we verderop meer.

financiering.
•

•

Een groot deel van de tekst van de aannemingsovereenkomst is volgens het model
van de SWK opgesteld. Je hebt dus altijd een veilig contract.

•

Je het SWK certificaat hebt ontvangen.

De verkoopdocumentatie is samengesteld volgens de richtlijnen van de SWK en
vind je terug op de website van het project. Ook worden deze stukken ter inzage

Met het tekenen van de koop- en aannemingsovereenkomst gaan

gedeponeerd bij de notaris.

we beiden een verplichting aan. Van Wijnen levert de grond en is

In de Akte van levering wordt de grond en, zover al gebouwd, de opstallen (het

•

verantwoordelijk voor de bouw van jouw appartement. Jij betaalt

appartement) aan je overgedragen. Vooraf maakt de notaris een (concept)nota van

iets mis gaat met de bouwer. SWK bemiddelt en zorgt ervoor dat jouw appartement

de grond en de bouwkosten. Deze verplichting kan alleen in

afrekening. Deze krijg je toegestuurd. Op de nota staat welk bedrag op de datum van

door een andere bouwer zonder meerkosten wordt afgebouwd.

vervulling gaan als de opschortende voorwaarden uit de koop- en

levering betaald moet zijn. Het is gebruikelijk dat je op de leverdatum ook gelijk je

aannemingsovereenkomst zijn komen te vervallen.

hypotheekakte tekent. De kosten voor de Akte van levering zijn voor ons, de kosten voor

•

Je blijft nooit met een onafgebouwd appartement zitten als er tijdens de bouw

Bij geschillen over de kwaliteit van het appartement, kan de SWK uitspraak doen.
Deze uitspraak is bindend is voor jou en de bouwer.

het tekenen van de hypotheekakte zijn voor jou.
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FINANCIERING

De financiering

Wonen in
de nieuwe
parel van
Zwijndrecht

Op dit moment is de hypotheekrente nog steeds extreem laag.
Hierdoor ontstaat er meer leencapaciteit. Daarbij is er een hogere
hypotheek mogelijk, omdat je een energiezuinig appartement
koopt. En wist je dat je ook de lasten tijdens de bouwperiode kunt

Architect:

meefinancieren? Hierdoor heb je geen dubbele maandlasten. Bij
nieuwbouw is het mogelijk om de keuken, badkamer en vloeren
volledig mee te financieren. Uiteraard wordt er altijd rekening
gehouden met hetgeen verantwoord is in jouw situatie.

GROOSMAN Architecten
Schouwburgplein 34

Bij het eerste gesprek bij de makelaar en/of financieel adviseur,

3012 CL Rotterdam

staan we uitvoerig stil bij je financiële situatie. Samen maken we

groosman.com

een plan waaruit blijkt of het verstandig is om te verhuizen. Op
die manier kan je weloverwogen een besluit nemen en wordt het
Ontwikkeling van:

Makelaar:

appartement.

Van Wijnen Projectontwikkeling West

Ooms Makelaars

Een hogere hypotheek vanwege een energiezuinig

Calandstraat 4

Johan de Wittstraat 40

appartement.

3316 EA Dordrecht

3311 KJ Dordrecht

Meerwerk voor 100% mee te financieren (keuken, badkamer,

vanwijnen.nl

078-6144333

genieten van een mooi, nieuw appartement alleen maar groter.
De voordelen
•
•
•

Speciale nieuwbouwtarieven vanwege een energiezuinig

vloeren, etc.).

dordrecht@ooms.com

•

Oplossing voor dubbele lasten tijdens de bouw.

ooms.com

•

Mogelijkheden om de overwaarde van het huidige

•

appartement voor te financieren.

Disclaimer

Onder voorwaarden nog steeds mogelijk om aflossingsvrij

Deze brochure is met de grootste zorg samengesteld. Echter kunnen

te lenen, waardoor maandlasten extreem laag zijn met de

aan de brochure, tekeningen, maatvoeringen, impressies e.d. geen

huidige rente!

rechten worden ontleend. De interieurimpressies dienen ter inspiratie,

Verkoopdocumentatie:

voor de standaard afwerking verwijzen wij naar de verkooptekeningen
en technische omschrijving die te vinden zijn op lindesteyn.nl
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