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Alles over wonen in Rotterdam. Het is te vinden op de Woonbeurs Rotterdam + regio.
Dit jaarlijkse evenement vindt deze keer plaats op zaterdag 18 en zondag 19 maart.
De locatie is dezelfde als in de afgelopen jaren: het WTC, aan het Beursplein 37,
in het centrum van Rotterdam.

Meer
weten?
k

Lees deze special of kij
voor het complete
beursaanbod op
www.woonbeurs
rotterdam.nl.

ALLES OVER WONEN
IN ROTTERDAM OP
JAARLIJKSE WOONBEURS
Aanbieders komen vooral met
nieuwbouwprojecten in Rotterdam (en regio) naar de Woonbeurs,
zowel koop als vrije sector huur.
Daarnaast zijn er voormalige huurwoningen die nu te koop worden
aangeboden.
Vrije kavels, klusscholen en
klushuizen
Verder is er aandacht voor zelfbouw. Het gaat om vrije kavels op
aantrekkelijke plekken, leegstaande winkelpanden die je in een
droomhuis kunt veranderen en
klusscholen. Dat zijn voormalige
schoolgebouwen met een fraaie architectuur, waarin je met andere
kopers echt iets bijzonders kunt realiseren.
Ook financieel advies
Ook financiële partijen ontbreken
niet. De Woonbeurs Rotterdam +
regio is dan ook dé plek waar je niet
alleen een woning vindt, maar ook
met hypotheekadviseurs je financiele mogelijkheden kunt verkennen. Zo sla je twee vliegen in één
klap.
Van 12:00 tot 17:00 uur
De Woonbeurs Rotterdam + regio is
op beide dagen van 12:00 tot 17:00
uur geopend. Het WTC is te vinden
aan het Beursplein 37 in Rotterdam. De metro stopt voor de deur
(metrostation Beurs) en in de directe omgeving vind je diverse parkeergarages. De toegang is gratis.
Bezoekers bekijken een maquette tijdens een eerdere Woonbeurs in het WTC.

Het nieuwe kloppende hart van Hoboken
Vijftien stijlvolle gebouwen
met koop- en vrije sector
huurwoningen aan de
Coolhaven, nabij het centrum
van Rotterdam. ERA Contour
realiseert ze in Little C. Dit
nieuwe stuk Rotterdam ligt
direct aan de Coolhaven en
wordt het kloppende hart van
Hoboken. Op de Woonbeurs
krijg je er alle informatie over.

LITTLE C

Little C krijgt in totaal circa 330
koop- en vrije sector huurwoningen, in allerlei varianten en met
een ruim terras. Je kunt kiezen uit
lofts, appartementen en studio’s
van een of meerdere verdiepingen.
Behalve woningen biedt Little C
ook veel bedrijfsruimtes, zo'n 7.000
vierkante meter. Ook hierin heb je
volop keuze, variërend van ateliers
en kantoren tot flexplekken. Uiteraard is er daarnaast ruimte voor
stijlvolle horeca, kleine speciaalzaakjes en volop faciliteiten die het
leven aangenaam en comfortabel
maken.
Start verkoop rond de zomer
Zo’n 100 woningen in Little C zijn
bedoeld voor de verkoop, de overige appartementen zijn vrije sector
huurwoningen. De verkoop van de
eerste woningen start naar verwachting rond de zomer.

Nabij talrijke Rotterdamse
hotspots
Little C verrijst direct aan de Coolhaven, naast de Hogeschool Rotterdam. Talrijke Rotterdamse hotspots liggen binnen handbereik, zoals Het Park, museum Boijmans
Van Beuningen, het Nieuwe Insti-

tuut en de Euromast. En via een
nieuwe loopbrug ben je zo in de
gezellige Witte de Withstraat.
www.coolhaven.nl
Op de Woonbeurs:
stand ERA Contour

Kom naar de
Woonbeurs
en win een
badkamer,
KitchenAid of
wooncheque

Kom je ook naar de Woonbeurs
Rotterdam + regio? Dan maak je
kans op een fraaie badkamerinrichting (ter waarde van 2.500 euro), een
zeer praktische KitchenAid keukenmachine (ter waarde van 449 euro)
of een wooncheque ter waarde van
250 euro.
De badkamer wordt beschikbaar
gesteld door Sani-Dump en de keukenmachine door Asto. Woonmall
Alexandrium stelt daarnaast vijf
wooncheques van 250 euro beschikbaar, te besteden in
de woonwinkels van
de Woonmall.
Hoe je voor deze
prijzen in aanmerking kunt komen?
Heel simpel. Je vult
bij de entree van de
Woonbeurs je naam,
adres en e-mailadres
in, en het lot bepaalt
of je in de prijzen
valt. De winnaars
ontvangen na de
Ook op de Woonbeurs van 2016 gaf
Woonbeurs persoonSani-Dump een badkamer weg.
lijk bericht.
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Drive-in woningen en tuinwoningen in het groen, vanaf 975 euro per maand

Hof van Zuidwijk West: riante
huurhuizen in tuin van Rotterdam
Riante en lichte eengezinswoningen met een tuin,
in een groene buurt met tal van voorzieningen en
speelmogelijkheden. Vestia realiseert er 108 in
nieuwbouwproject Hof van Zuidwijk West, in de
Rotterdamse wijk Zuidwijk. Het gaat om twee- en
drielaagse huurwoningen in de vrije sector. Op de
Woonbeurs kom je er alles over te weten.
Hof van Zuidwijk ligt in De
Burgen, een buurt omringd
door bomen, plantsoenen,
parkjes en speelvelden. Je
beschikt over een eigen tuin
of terras en er is ook een gemeenschappelijke afgesloten binnentuin.
Drive-in woningen
en tuinwoningen
De 108 eengezinswoningen
hebben woonoppervlaktes
van circa 100 tot ongeveer
130 vierkante meter. Je kunt
kiezen voor een drive-in woning met vijf kamers en een
royaal terras, of voor een
tuinwoning met vier kamers
en een flinke tuin.
Alle huizen worden opgeleverd met een badkamer en
keuken. Bijzonder: winkels,
scholen, openbaar vervoer
en een medisch centrum be-

Impressie Hof van Zuidwijk West.

vinden zich in de buurt.
Energiezuinig
Dankzij onder meer zonnepanelen en het gebruik van
restwarmte zijn de huizen
heel energiezuinig, waardoor je energierekening een
stuk lager uitvalt.
Huurprijzen vanaf 975 euro
De huurprijzen beginnen bij
975 euro (netto) per maand,
inclusief parkeerplaats. De
woningen zijn op dit moment in aanbouw en worden
naar verwachting in november opgeleverd.

www.vestia.nl/
hofvanzuidwijk
Op de Woonbeurs:
stand Vestia

De Rabobank
Hypotheek biedt
meer dan een
aantrekkelijke rente

Alles weten
over de
Woonbeurs?

Rotterdam is hip, hot en happening en de vraag naar betaalbare
woningen is groot. Maar waar vind je ze? Woonstad Rotterdam helpt je
aan de woning die jou past. Op de Woonbeurs vertellen de adviseurs van
Woonstad Rotterdam je er meer over.

Als je een huis koopt,
wil je je maandlasten
zo laag mogelijk
houden. Dus zoek je
een hypotheek met
een lage rente. Maar
een aantrekkelijke
hypotheek scoort op
meer dan alleen een
lage rente, aldus de
Rabobank. De bank
heeft de tien
pluspunten van de
eigen Rabobank
Hypotheek op een
rijtje gezet. Op de
Woonbeurs kun je
erover in gesprek.

Een van die pluspunten is dat
de getekende hypotheekofferte twaalf maanden geldig
is. Dat levert je de nodige vrijheid op om een goede keuze
te maken. De offerte geldt
ook nog eens als garantie dat
je de hypotheek ook daadwerkelijk kunt afsluiten.
Ook voor flexwerkers
Bijzonder is daarnaast dat
flexwerkers die minimaal
één jaar werken voor Randstad, Tempo-Team of Yacht
een hypotheek bij de bank
kunnen afsluiten, als zij een
zogeheten perspectiefverklaring kunnen overleggen. Ook

e

Kijk voor het complet
beursaanbod op
www.woonbeurs
rotterdam.nl

Huurhuis? Koophuis?
Bij Woonstad
Rotterdam
vind je Jouwhuis!

Het motto van Woonstad
Rotterdam is 'Huurhuis?
Koophuis? Jouwhuis!' De woningcorporatie heeft dan
ook betaalbaar woningaanbod in allerlei categorieën.
Zowel koop als huur.
Vrije sector huur:
lekker flexibel
Dat huuraanbod beperkt zich
niet tot sociale huurwoningen. Heb je een (gezamenlijk)
jaarinkomen van minimaal
36.165 euro, dan kom je in

flexwerkers zonder zo'n verklaring kunnen bij de Rabobank terecht voor een hypotheek. De bank kijkt dan naar
het inkomen in de afgelopen
drie kalenderjaren.

eveneens een hypotheek krijgen. Op basis van één jaarrekening en een prognose van
een accountant beoordeelt
de bank of je voor een hypotheek in aanmerking komt.

Mogelijkheden voor zzp'ers
Als zzp'er heb je bij de Rabobank eveneens goede mogelijkheden om een hypotheek
te krijgen. Vaak mag je zelfs
meer lenen dan bij andere
banken. Om de hoogte van de
lening te bepalen, kijkt de
bank meestal naar de laatste
drie jaarrekeningen. En ben
je een startende zzp'er, dan
kun je - onder voorwaarden -

10 pluspunten op een rijtje
De bank heeft alle pluspunten op een rijtje gezet. Je
vindt ze op www.rabobank.nl/10pluspunten.

www.rabobank.nl/
10pluspunten
Op de Woonbeurs:
stand Rabobank

aanmerking voor een vrije
sector
huurwoning
van
Woonstad Rotterdam. Vrije
sector huurwoningen zijn woningen met huurprijzen boven de 710 euro. Een groot
voordeel is de flexibiliteit. Je
betaalt bij Woonstad Rotterdam geen kosten voor inschrijving en bemiddeling. En
je zit ook niet vast aan een minimale contractduur. Je kunt
dus verhuizen wanneer je
maar wilt. Ook lekker makkelijk: Woonstad Rotterdam

Bij Woonstad Rotterdam vind je de woning die jou past.

doet het onderhoud.
Maandlasten vanaf
300 euro
Bijzonder aan het aanbod
van Woonstad Rotterdam is
dat er ook zeer betaalbare
koopwoningen tussen zitten, op allerlei plekken in de
stad. Met netto maandlasten
vanaf slechts 300 euro.
www.jouwhuis.nu
Op de Woonbeurs:
stand Woonstad Rotterdam
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Impressie Eén Blok Stad Spoorpunt.

Raad de maandlasten
en win een ballonvaart
boven Rotterdam
Heb jij zin in een ballonvaart voor twee personen boven Rotterdam? Kom dan op zaterdag 18 of zondag 19 maart naar de Woonbeurs Rotterdam + regio en schat bij de stand van SNS Bank de
maandlasten van een woning in de Maasstad. Wie er het dichtstbij zit, wint de ballonvaart. Maar SNS Bank heeft meer te bieden
dan deze leuke prijs. Zoals een uitstekend hypotheekadvies.
Op dit moment zijn de hypotheekrentes nog altijd historisch
laag. Dit is dus een goed moment om een huis te kopen. De lage
rente van nu scheelt je behoorlijk in je maandlasten. Bovendien
kun je de hypotheekrente onder voorwaarden aftrekken van je
inkomen.

Je ultieme droomhuis, helemaal zoals jij het wilt. In een gebouw met karakter en bijzondere
details. Je realiseert het in Eén Blok Stad, het woonconcept van ERA Contour. Zij renoveren het
casco, jij doet de rest. In Rotterdam gaat op zaterdag 25 maart weer een nieuw Eén Blok
Stad-project in verkoop: Spoorpunt, in de wijk Bergpolder, nabij het centrum. Het gaat om
achttien casco-gerenoveerde woningen. Op de Woonbeurs krijg je meer informatie.

Zelf je droomhuis
realiseren in een
gebouw met karakter
Inmiddels is ERA Contour gestart
met sloopwerkzaamheden aan de
binnenzijde. Dat is nodig om alle
woningen goed te kunnen inmeten,
zodat de verkooptekeningen kunnen worden afgerond. Als het sloopwerk klaar is, kan de renovatie van
het casco worden voorbereid. Ook
kan ERA Contour dan de vergunning aanvragen. Daarna, op zaterdag 25 maart, gaat het project in
verkoop.
Spoorpunt: ongekend veel vrijheid
Het principe van Eén Blok Stad
Spoorpunt is hetzelfde als bij eerdere Eén Blok Stad-projecten. ERA
Contour zorgt ervoor dat het casco
professioneel wordt gerenoveerd.
Daarna kun jij als koper je woning
helemaal naar jouw smaak (laten)
afbouwen. Daarin heb je ongekend

veel vrijheid. Wil je een loftwoning
zonder binnenmuren? Of heb je liever een meerlaags appartement
met meerdere kamers? Wil je een
badkamer op elke verdieping? Of
juist een grote woonkeuken? Ook
een atelier behoort tot de mogelijkheden.

trum van Rotterdam. Het gebouw
ligt pal aan de Hofpleinlijn, waarop
in de toekomst misschien een park
wordt aangelegd. In de directe omgeving vind je diverse restaurants
en het Vroessenpark. Ook op de begane grond van het gebouw komt
mogelijk een horecagelegenheid.

Dicht bij het centrum van
Rotterdam
Eén Blok Stad Spoorpunt ligt in de
wijk Bergpolder, dicht bij het cen-

www.eenblokstad.nl
Op de Woonbeurs: stand ERA
Contour

Een hypotheek die bij jou past
Bijzonder aan SNS Bank is dat dit de enige bank van Nederland is
die niet alleen hypotheken van zichzelf heeft, maar ook van zes
andere aanbieders. Daardoor kun je bij deze bank altijd een
hypotheek vinden die bij jou past.
Vrijblijvend in gesprek
Tijdens de Woonbeurs Rotterdam + regio kun je vrijblijvend met
adviseurs van SNS Bank in gesprek. Doorpraten doe je tijdens
een vervolgafspraak. Koop je voor het eerst een huis, dan krijg je
op dat vervolggesprek een flinke korting.
www.snsbank.nl
Op de Woonbeurs: stand SNS Bank

Eén Blok Stad Spoorpunt,
nabij centrum Rotterdam:
zij het casco, jij de afbouw

HUIS VAN INSPIRATIE:

riante eengezinswoningen in Nieuw Crooswijk
Royale drie- en vierlaagse eengezinswoningen, in allerlei
varianten, die je ook nog eens naar eigen inzicht kunt
aanpassen. Huis van Inspiratie, het laatste deelplan van
nieuwbouwwijk Nieuw Crooswijk in Rotterdam, krijgt er 52.
In mei is de start verkoop. Tijdens de Woonbeurs krijg je de
laatste informatie.
Huis van Inspiratie krijgt 52 riante
en energiezuinige eengezinswoningen. De woonoppervlaktes variëren
van circa 150 tot ongeveer 250 vierkante meter. De tuinen zijn tot wel
25 (!) meter diep. In de plannen is
ook een gezamenlijke binnentuin
opgenomen. Elk huis wordt opgeleverd met twee parkeerplaatsen en
een berging. Bijzonder is daarnaast
de luxe afwerking van de badkamer(s) en toiletten. De prijsindicatie is vanaf ongeveer 475.000 euro
(v.o.n.).
Een huis dat helemaal bij
jou past
In Huis van Inspiratie kun je op diverse manieren je woondromen realiseren. Zo is er volop keuze, mede
dankzij de inzet van vijf architec-

ten. Een huis met een fraai souterrain, een statige bordestrap, een
split-level woonkamer/keuken, een
fijne vide of extra hoge plafonds?
Het is allemaal mogelijk. Breedte en
hoogte van de woningen variëren
ook. Verder kun je je huis met opties en indelingsmogelijkheden
nog meer naar je eigen hand zetten.
Bovendien zijn er de zogeheten specials. Dat zijn woningen waarvan
het ontwerp, de indeling en de afwerking helemaal door de architecten zijn bedacht, met bijzondere oplossingen als resultaat.

www.nc2018.nl
Op de Woonbeurs: stand
Heijmans

Nieuwbouw in Nieuw Crooswijk.
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Fase 1 herontwikkelingsproject Tuin van Noord vanaf vrijdag 17 maart in verkoop

Wonen met karakter, in voormalige
Noordsingelgevangenis

Karakteristiek, robuust en comfortabel. Allemaal
eigenschappen van herontwikkelingsproject Tuin
van Noord, in het bruisende Oude Noorden van
Rotterdam. De transformatie van de voormalige
Noordsingelgevangenis tot wooncomplex krijgt
steeds meer vorm. Vanaf vrijdag 17 maart is fase 1 in
verkoop: de woningen in de voormalige
cellenvleugels. Tijdens de Woonbeurs kun je met
verkoopadviseurs in gesprek.
De inschrijving verloopt via
de website (www.tuinvannoord.nl), die vanaf 17 maart
vernieuwd zal zijn. Alle informatie over de woningen is
dan op de site te vinden. Je
kunt je inschrijven op bouwnummer. Als je al ingeschreven bent, moet je dat opnieuw doen.
Uniek project,
historische uitstraling
Tuin van Noord, een ontwikkeling van HD Groep en BAM
Wonen, is een uniek project.
Het oorspronkelijke plan is
aangepast en dat levert een
aantal voordelen op. De woningen in de vleugels B, C en
D krijgen hierdoor zelfs meer
woonruimte, meer comfort
en meer kwaliteit. De historische uitstraling van het
fraaie gebouw blijft behouden, onder meer doordat de
buitengevel intact blijft.
Openbare stadstuin
De muur rondom het gebouw

Impressie Tuin van Noord.

Machinistenhof: wonen
midden in de stad, met
het park aan je voeten
Aan de Laan op Zuid in Rotterdam start eind dit jaar
de bouw van nieuwbouwproject Machinistenhof.
Dit project krijgt 41 eengezinswoningen en 22
huurappartementen en is onderdeel van de nieuwe
wijk Parkstad. Machinistenhof verrijst straks aan het
Spoorweghavenpark, met tal van voorzieningen, een
treinstation en een tramhalte op loopafstand. Meer
informatie krijg je op de Woonbeurs.
Machinistenhof, een project
van ontwikkelaar Leyten, is
een ideaal project voor gezinnen met (jonge) kinderen. Niet alleen omdat het
aan het park ligt, ook dankzij het afgesloten binnenterrein. De eengezinswoningen
krijgen bovendien allemaal
een fijne privétuin. De architectuur is statig en stoer.
Gevarieerd aanbod
Het aanbod is gevarieerd.

Aan de Laan op Zuid krijgt
het project acht vierlaagse
herenhuizen van circa 180
vierkante meter, met een
tuin aan zowel de voor- als
achterzijde. Bijzonder aan
deze woningen is dat de
woonkeuken zich op de begane grond bevindt, en de
woonkamer op de eerste verdieping. De herenhuizen
hebben vier, vijf of zes slaapkamers. Je kunt ook een
werkruimte aan huis realise-

blijft overeind, maar wordt
op verschillende plekken
opengebroken. Ook de voorheen gesloten gevangenispoort gaat open. Zo wordt het
terrein openbaar toegankelijk, waardoor mensen kunnen genieten van de imposante architectuur en van het
groen. De binnenplaatsen
worden immers omgevormd
tot een openbare stadstuin.
Herontwikkeling al
langer bezig
Tuin van Noord is een bijzonder project, waar met respect
voor de rijke geschiedenis
wordt gebouwd aan een nieuwe toekomst. De herontwikkeling is al enkele jaren aan
de gang. Met resultaat: een
deel van het complex is al
klaar en in gebruik. Na fase 1
volgen nog meer fasen.
www.tuinvannoord.nl
Op de Woonbeurs:
stand Tuin van Noord

De Groene Kaap:
een thuis voor alle
leeftijden en leefstijlen

ren. Daarnaast krijgt het project drielaagse eengezinswoningen van circa 150 vierkante meter, eveneens met vier,
vijf of zes slaapkamers. Alle
woningen zijn flexibel in te
delen. De verkoop start na de
zomer van dit jaar.

450 huur- en koopwoningen, in vier woonblokken en vier woontorens, die via
hoven en daktuinen met elkaar verbonden zijn. Ontwikkelaar Stebru realiseert
ze in het entreegebied van het populaire Katendrecht in Rotterdam. Het gaat om
nieuwbouwproject De Groene Kaap. Rond de zomer gaat de verkoop van start.
Tijdens de Woonbeurs kun je je inschrijven als belangstellende.

Middeldure
huurappartementen
Machinistenhof krijgt ook
22 middeldure huurappartementen, allemaal met drie
kamers en een balkon op het
zuiden. Drie maanden voor
de oplevering, die in het eerste kwartaal van 2019 is gepland, start de verhuur.

Impressie
De Groene
Kaap.

www.machinistenhof.nl
Op de Woonbeurs:
stand Leyten

Impressie Machinistenhof.

Alles weten
over de
Woonbeurs?
e

Kijk voor het complet
beursaanbod op
www.woonbeurs
rotterdam.nl.

Onderscheidend aan De
Groene Kaap is onder
meer dat de hoven en
daktuinen een doorgaande groene route vormen. Via een
gastvrije
entree
kun je als bewoner of bezoeker
een
wandeling
door het complex
maken. Het groene binnenterrein
wordt zo een volwaardige verblijfsruimte, waar zelfs bomen groeien.
Een leven lang wonen
in De Groene Kaap
Het project wordt een thuis

voor mensen van alle leeftijden en verschillende leefstijlen: jong en oud, gezinnen,
stellen en singles, stedelijke
genieters en mensen die wat
meer op zichzelf zijn. Behalve zeer ruime eengezinswoningen krijgt het project
vooral appartementen. De
woonoppervlaktes van de appartementen beginnen bij
vijftig vierkante meter. Je
hebt dus volop mogelijkheden om de woning te kiezen
die bij jouw leefstijl en levensfase past. ‘De Groene
Kaap - Jouw Koers’ is dan ook
het motto van het project. De
grote diversiteit aan woningen maakt het bovendien
mogelijk in De Groene Kaap

een wooncarrière te maken,
of om als familie dicht bij elkaar te (blijven) wonen.
Start verkoop rond
de zomer
Rond de zomer gaat de verkoop van start. Behalve de
eengezinswoningen
gaat
dan ook een van de vier appartementengebouwen in
verkoop. De huurwoningen
(eveneens eengezinswoningen en appartementen) komen naar verwachting in
2019 gefaseerd op de markt.
www.degroenekaap.nl
Op de Woonbeurs:
stand Stebru
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Nieuwbouwproject gaat volgende fase in

Schets Laan van Tinbergen.

Statige herenhuizen aan een mooie laan en luxe appartementen in een groene omgeving. Dura Vermeer realiseert ze
in nieuwbouwproject Laan van Tinbergen, in de Rotterdamse
wijk Park 16Hoven. Met circa 56 ruime herenhuizen (waaronder
twaalf tweekappers) en zestien luxe appartementen is er
keuze genoeg. De verkoop start waarschijnlijk in het tweede
kwartaal. Meer informatie krijg je op de Woonbeurs.

HEFKWARTIER
Eengezinswoningen
met een tuin,
appartementen Alles weten
over de
aan de Maas
Woonbeurs?
Het is misschien wel een van de meest Rotterdamse stukjes
stad, het Hefkwartier. Aan de Maas, in de luwte van de
karakteristieke brug De Hef. Hier realiseert AM woningen voor
jong, oud, singles en senioren, en voor grote en kleine gezinnen.
Het nieuwste aanbod: 36 eengezinswoningen aan de
Röntgenstraat en appartementen pal aan de Maas. Op de
Woonbeurs kom je er alles over te weten.
Het Hefkwartier ligt op een historische plek, omdat daar ooit bierbrouwerij Oranjeboom was gevestigd. Die historie leeft voort in de
naam van een van de straten: de
Oranjeboomstraat.
Veel variatie
Haaks op deze straat ligt de Röntgenstraat, waar binnenkort de 36
eengezinswoningen worden gebouwd. De stijl is stoer-Rotterdams,
met strakke gevels in verschillende
kleuren en hoogtes. De variatie is
groot. Er komen 24 drie- en vierlaagse herenhuizen (van 118 tot 162

vierkante meter) met een tuin.
Daarnaast krijgt deze fase acht
twee- en drielaagse terraswoningen van 85 tot 139 vierkante meter.
De overige vier woningen zijn
stadswoningen van 85 vierkante
meter, met een tuin.
Uitzicht op de Maas
Direct aan het water komen drie
appartementencomplexen.
Het
eerste gebouw krijgt 33 appartementen met twee, drie of vier kamers, en twee studio's. In een groot
deel van deze woningen heb je uitzicht op de Maas.

Impressie eengezinswoningen Hefkwartier,
met binnenterrein.
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Kijk voor het complet
beursaanbod op
www.woonbeurs
rotterdam.nl.

Bruisend stadsleven dichtbij
Natuurlijk is de ligging ongeëvenaard. Het Hefkwartier is wonen
in de stad, zonder de hectiek van
die stad om je heen. Toch zijn alle
hotspots van Rotterdam binnen
een kwartiertje op de fiets te bereiken.

Laan van Tinbergen:
groots wonen voor
stadsmensen,
in Park 16Hoven
De zeer riante herenhuizen zijn
verdeeld over blokken van twee,
drie, vier en vijf woningen en worden circa 170 tot ongeveer 220 vierkante meter groot. De afwerking
is hoogwaardig en de aan het
water gelegen tuinen krijgen
een houten vlonderterras.
Bovendien kun je met diverse opties je huis nog groter
maken of naar eigen smaak
laten afwerken. De prijzen
variëren van circa 475.000
tot zo'n 630.000 euro
(v.o.n.).
Appartementen:
zelf indeling bepalen
De appartementen bevinden
zich in twee gebouwen met een
gezamenlijke daktuin. De standaard indeling is ruim en speels,
maar je kunt daar op allerlei ma-

nieren je eigen draai aan geven.
Met oppervlaktes van circa 85 tot
zo'n 185 vierkante meter heb je alle
ruimte. Daar komen nog een of
twee buitenruimtes bij ook. Je auto
parkeer je in een afgesloten parkeergarage. De koopsommen? Van
ongeveer 285.000 tot circa 615.000
euro (v.o.n.).
Veel groen en water
Park 16Hoven is een nieuwe stadswijk in het noorden van Rotterdam. De wijk heeft een statige uitstraling, met groene lanen en veel
water. Het centrum van Rotterdam
en de wijken Hillegersberg en
Schiebroek liggen ‘om de hoek’.
www.laanvantinbergen.nl
Op de Woonbeurs: stand Dura
Vermeer

Op zoek naar een
koophuis? De Hypotheker
wijst je de weg
Je bent op zoek naar een koopwoning in Rotterdam. Misschien weet
je al precies of je woonwensen bij jouw financiële mogelijkheden
passen. Maar misschien weet je dat nog niet. Kom dan langs bij De
Hypotheker Rotterdam, voor advies en bemiddeling. Op de Woonbeurs kun je alvast kennismaken.

www.hefkwartier.nl
Op de Woonbeurs: stand AM
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De Hypotheker geeft onafhankelijk hypotheekadvies. De Hypotheker doet namelijk zaken met alle belangrijke geldverstrekkers van
Nederland. "In ons advies stemmen we de wensen van onze klanten
af op hun mogelijkheden", zegt Harpert Holtkamp van De Hypotheker. "Dat doen we met open vizier. Dus vertellen we het ook als het
niet verstandig is om alles eruit te halen wat erin zit." Soms zitten er
immers te grote risico’s aan het financieren van een ‘droomhuis’. Het
is dan zaak om van tevoren goed vast te stellen hoeveel je maandelijks wilt uitgeven. Bij De Hypotheker helpen ze je graag bij het
maken van de juiste keuze.
250 euro korting op adviestraject
Speciaal voor de Woonbeurs heeft De Hypotheker Rotterdam een
aantrekkelijke actie. Als je bij de stand oriënterend in gesprek gaat,
krijg je 250 euro korting op een compleet advies- en bemiddelingstraject daarna. Deze actie is geldig bij De Hypotheker Rotterdam
Centrum, Zuidplein, Blijdorp, Kralingen en Alexandrium.

www.hypotheker.nl

|

Op de Woonbeurs: stand De Hypotheker

Rotterdam-Zuid groeit,
bloeit en bruist. Dit is
Zuid wijst je de weg
Bijzondere gebouwen, mooie plekken, hippe horeca en fijne evenementen.
Rotterdam-Zuid biedt het allemaal. De Stichting Dit is Zuid houdt rondleidingen
door wijken en gebouwen op Zuid, organiseert zelf ook evenementen, maakt
jaarlijks een plattegrond van dit stadsdeel en heeft in RAAF (de Maassilo) een
eigen informatiebalie waar je alles over Zuid te weten komt. Op de Woonbeurs
vertellen de enthousiaste Zuiderlingen van Dit is Zuid je graag alles over de
parels van hun geliefde stadsdeel.
Dit is Zuid is geen pr-bureau,
maar een stichting van vrijwilligers die gewoon heel enthousiast zijn over 'hun' deel
van Rotterdam. Zij spreken
uit eigen ervaring over Zuid,
omdat ze er wonen. Volgens
Dit is Zuid groeit, bloeit en
bruist Rotterdam-Zuid. "In, of
liever gezegd, ‘op’ Katendrecht en de Kop van Zuid
zijn Rotterdamse iconen zoals Hotel New York, De Rotterdam en het Deliplein een
vast onderdeel van het Rotterdamse stadsgezicht geworden", zegt Teun de Booij

van Dit is Zuid. "Maar ook in
minder bekende wijken op
Zuid, zoals de Afrikaanderwijk, de Tarwewijk en OudCharlois, is van alles te beleven. Je hebt er groene oases,
hippe horeca en mooie
kunstgaleries, maar ook diverse theaters en huiskamermusea. Maar je moet wel
goed zoeken, want Rotterdam-Zuid staat op bijna geen
enkele kaart. Daarom geven
wij op de Woonbeurs aan iedereen die bij ons langskomt
een gratis Kaart van Zuid
mee."

Meer weten?
Kom naar de Woonbeurs
Wil je meer weten over Rotterdam-Zuid? Kijk dan op
www.ditiszuid.nl, kom naar
het informatiecentrum in
RAAF (Maassilo) of bezoek de
Woonbeurs, op zaterdag 18
en zondag 19 maart in het
WTC aan het Beursplein 37 in
Rotterdam (stand: Dit is Zuid).
De beurs is op beide dagen
van 12:00 tot 17:00 uur open.
www.ditiszuid.nl
Op de Woonbeurs:
stand Dit is Zuid
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Rotterdam. De stad van je leven
Met je hoofd in de wolken, je voeten op het gras of
je blik op het water. Zelf ontworpen, gebouwd of
verbouwd, óf helemaal nieuw. In een karakteristieke stadswoning, een degelijk rijtjeshuis, een oud
schoolgebouw, een tweekapper of villa, óf een
appartement. In Rotterdam kun je wonen zoals jij
dat wilt. En de gemeente helpt je op weg, met
zelfbouwaanbod, informatie en advies. Ook op de
Woonbeurs.
De zelfbouwmogelijkheden
in Rotterdam spreken misschien wel het meest tot de
verbeelding. Van klushuizen, waarbij je van een oud
pand je droomhuis maakt,
tot nieuwbouw op vrije kavels. Populair, maar schaars,
zijn de klusscholen, waarbij
je met andere zelfbouwers
woningen in oude schoolgebouwen realiseert. Je kunt
ook met een groep een kavel
bebouwen. En sinds kort kun
je in Rotterdam bovendien
op verschillende plekken
een voormalig winkelpand
omtoveren tot droomhuis. In
de stand van de gemeente
Rotterdam op de Woonbeurs
krijg je alle informatie over
de zelfbouwmogelijkheden
in Rotterdam.
Advies over energiebesparing
Maar behalve via nieuwbouw of zelfbouw kun je je
woongenot ook vergroten
door je huidige huis te verbeteren. Bijvoorbeeld met
energiebesparende maatre-

Zelfbouwers zoeken
ontspanning na
kluswerk aan hun
klusschool.

gelen. Daarmee verlaag je je
energierekening en vergroot
je het comfort. Ook verbetert
het energielabel, waardoor je
je huis voor een betere prijs
kunt verkopen. Ook hierover
krijg je in de gemeentestand
informatie en advies.
Ondersteuning voor VvE’s
Daarnaast is er informatie
voor Verenigingen van Eigenaren (VvE’s). Deskundigen
van VVE-010, een onafhankelijke stichting, vertellen over
noodzakelijk
onderhoud,
verduurzaming en subsidies.
Waar geen VvE is, of waar een
VvE niet goed functioneert,
kan VVE-010 ook helpen.

www.pakjeruimte.nl/
aanbod
www.rotterdam.nl/
woneninwinkels
www.rotterdamenergie
besparing.nl
www.vve010.nl
Op de Woonbeurs:
stand gemeente Rotterdam

Gemeente komt naar Woonbeurs
met informatie en advies over
zelfbouw, wonen in winkels,
energiebesparing en VvE’s

De Hoeksche Waard:
rust en ruimte,
volop voorzieningen
Volop voorzieningen voor kinderen.

Rust, ruimte en natuur.
En alle voorzieningen
dichtbij. Deze combinatie biedt de Hoeksche
Waard, een van de ZuidHollandse eilanden, op
een kwartier rijden van
Rotterdam. Je vindt er
mooie en betaalbare
woningen voor allerlei
doelgroepen, van starters
tot gezinnen. Ook zijn er
vrije kavels. Op de Woonbeurs kom je er alles over
te weten.
Aan de noordrand van de
Hoeksche Waard blijf je
nauw verbonden met Rotterdam. Toch geniet je volop van
de gemoedelijkheid, de veiligheid en de ruimte van dorpen als Oud-Beijerland en
Puttershoek. Dorpen met karakteristieke,
Hollandse
dorpskernen, veel voorzieningen en polders en natuur
rondom.
Natuurgebieden
en haventjes
Aan de west- en zuidrand liggen groene en waterrijke natuurgebieden als het Spui,
het Haringvliet en het Hollandsch Diep. Kenmerkend
zijn de prachtige vergezichten, de mooie kreekjes en de

ParkEntree:
wonen met een
Plus voor actieve
senioren
Het wordt een plek waar actieve senioren
heerlijk kunnen wonen en leven:
nieuwbouwproject ParkEntree in Schiedam.
ParkEntree wordt een buurtje volgens het
Senior Smart Living-concept van Blauwhoed.
Dit leefconcept is ideaal voor actieve senioren.
Op de Woonbeurs vertellen adviseurs van
Blauwhoed er alles over.
ParkEntree krijgt circa negentig
grondgebonden
woningen en appartementen (koop en huur)
rondom twee binnentuinen. Het project staat voor
een andere manier van leven, die past bij actieve senioren. Het motto: ‘Wonen met een Plus; meer
dan alleen thuiskomen'.

De Hoeksche Waard, bekend om zijn fraaie polderlandschap.

SELFIE-WEDSTRIJD:
WIN EEN ‘LEKKERE’ PRIJS
Bij die stand van de Hoeksche Waard kun je een
kaartje ophalen om mee te doen aan een leuke selfiewedstrijd. Maak op een markante plek op het eiland
een leuke selfie en deel deze op Facebook. Wie weet
win je een ‘lekkere’ prijs.

authentieke haventjes. Hier
kun je wonen aan het water
met het schitterende eiland
Tiengemeten als achterland.
Uitgestrekte polders
Landelijk wonen kun je ook
in het centrale deel van de
Hoeksche Waard. De uitge-

strekte polders, fraaie dijken,
schitterende boerderijen en
schilderachtige dorpskernen
nodigen je uit om lekker te
wandelen, fietsen, paardrijden, kanoën of golfen. Veel
van de heerlijke Hoeksche
Waardse streekproducten komen uit deze omgeving.

Onderwijs en kinderopvang
Behalve rust, ruimte, water
en groen biedt de Hoeksche
Waard volop voorzieningen,
zeker voor gezinnen met kinderen. Zo telt het eiland maar
liefst 45 basisscholen. In elk
dorp zijn daarnaast goede
voor- en naschoolse voorzieningen. Alle basisscholen bieden bovendien passend onderwijs en er zijn scholen
voor speciaal onderwijs. De
Hoeksche Waard telt daarnaast vier scholen voor voortgezet onderwijs, met alle leerwegen.
www.beleefhoekschewaard.nl
Op de Woonbeurs:
stand Hoeksche Waard

Gezamenlijke
voorzieningen
In ParkEntree heeft u voldoende privacy, terwijl er
gezamenlijke voorzieningen zijn. Zoals een ruimte
voor ontmoeting en activiteiten (met een semiprofessionele keuken, biljart, tv en wifi). ParkEntree beschikt daarnaast
over een logeerunit en
een ruimte voor bijvoorbeeld fitness of fysiotheraImpressie ParkEntree.

pie. De woningen zijn
voorzien van de modernste technologieën voor
comfort, veiligheid, energiegebruik en communicatie. Alles in ParkEntree
is gericht op comfort.
Want als mensen zich
prettig en veilig voelen,
zijn ze actiever en minder
eenzaam, en hebben ze
minder zorg nodig.
Koop en huur
Er zijn nog enkele koopwoningen in ParkEntree
beschikbaar. Als u een woning wilt húren (vanaf 870
euro per maand), kunt u
zich via de projectsite aanmelden als belangstellende.
www.parkentree.nl
Op de Woonbeurs:
stand Blauwhoed
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BABEL: tweelaagse stadsappartementen
op de Lloydpier, aan het water
De ruimte en het gevoel van een eengezinswoning en de sfeer
van een gemoedelijk buurtje, nabij de binnenstad van
Rotterdam. Nieuwbouwproject BABEL, op de Lloydpier en aan
het water, biedt die bijzondere combinatie. Maar wat BABEL echt
uniek maakt: het is een appartementencomplex. Nieuwsgierig?
Op de Woonbeurs krijg je meer informatie.
De Rotterdamse binnenstad
bruist. Toch trekken veel gezinnen of stellen weg, op zoek
naar meer ruimte en rust. BABEL is voor deze mensen een
uitstekend alternatief. Het gebouw is ontworpen door architect Laurens Boodt, in samenwerking met ontwikkelaar AM.
Boodt liet zich inspireren door
het schilderij De toren van Babel van Pieter Bruegel. Net als
op het doek loopt langs de bui-

tenkant van het gebouw een
straat omhoog. Die straat zorgt
ervoor dat bewoners elkaar tegenkomen, lekker buiten kunnen zijn en van het uitzicht
over het water kunnen genieten.
Wonen naar eigen wens
BABEL krijgt circa twintig
tweelaagse stadsappartementen. De onderste laag is bedoeld
om te wonen, de bovenste om

te slapen. Afhankelijk van de
grootte van je appartement, beschik je op de verdieping over
drie of vier slaapkamers. De indeling bepaal je overigens grotendeels zelf. De oppervlaktes
variëren van circa negentig tot
zo’n 160 vierkante meter.
Ontspannen op het
gezamenlijke dakterras
Bijzonder is dat je vanuit je
woonkamer zo je eigen buitenruimte betreedt, die weer aan
de gezamenlijke straat grenst.
Behalve op die straat kun je je
medebewoners ook tegenkomen in de gemeenschappelijke
ruimte en op het zonnige dakterras, dat eveneens bij het gebouw hoort. Samen met de andere bewoners denk je mee
over de inrichting van die
ruimtes.

Geweldig uitzicht over
het water
BABEL komt op een hoek van
de Lloydpier, een ideale locatie
voor een geweldig uitzicht. Je
kijkt vanuit het gebouw uit
over de Nieuwe Maas en de
Schiehaven. De Lloydpier zelf
is onderdeel van het Lloydkwartier, een bijzondere wijk
nabij Historisch Delfshaven en
de binnenstad. Een wijk ook
waar veel mensen met creatieve beroepen wonen en werken.

Samen maken, samen
genieten
AM presenteert BABEL op de
Woonbeurs voor het eerst. Met
BABEL biedt AM gezinnen en
iedereen die op zoek is naar
meer woonruimte in de stad,
echt iets nieuws. “We horen
graag wat mensen ervan vinden en hoe ze hier zouden willen wonen”, zegt Erica Holten
van AM. “Het gaat ons daarbij
om zowel de woningen als de
gemeenschappelijke ruimtes.
Dit voorjaar starten we een
enquête onder belangstellenden. Daarna organiseren we
workshops om het concept verder in te vullen. De reacties
worden meegenomen in de
verdere uitwerking van de
plannen.” De verwachting is
dat de verkoop van de stadsappartementen eind dit jaar start.

www.woneninbabel.nl
Op de Woonbeurs:
stand AM

Schets van nieuwbouwproject BABEL, op de Lloydpier.

Ga goed voorbereid op zoek
naar een nieuwbouwhuis
Hoe werkt het precies als je een nieuwbouwhuis wilt kopen of huren?
Waar moet je op letten? En waarom zou je eigenlijk voor nieuwbouw kiezen?
Op deze en andere vragen geeft www.bewustnieuwbouw.nl antwoord.
Tijdens de Woonbeurs kun je met adviseurs van Bewust Nieuwbouw in gesprek.
Als je weinig of geen ervaring
hebt met het kopen of huren
van een nieuwbouwhuis, kun
je je dankzij Bewust Nieuwbouw goed informeren. Zo
weet je in gesprekken met
professionals waarover je het
hebt, kun je de juiste vragen

stellen en duidelijk aangeven
wat je wilt.
Rentes, garanties
en nieuws
Behalve informatie over bijvoorbeeld koopcontracten, de
verschillende soorten rentes

en het belang van garanties,
geeft Bewust Nieuwbouw informatie over hypotheken,
nieuwe installaties, innovatieve materialen en energiezuinigheid. Daarnaast laat de site
zien welke stappen je als consument allemaal kunt zetten

in je zoektocht naar een
nieuwbouwhuis. Op Bewust
Nieuwbouw staat verder
nieuws over nieuwe wet- en
regelgeving, andere ontwikkelingen op nieuwbouwgebied en evenementen die interessant zijn voor wie een
nieuwbouwhuis zoekt. Ook
interviews met nieuwbouwkopers ontbreken niet.
www.bewustnieuwbouw.nl
Op de Woonbeurs:
stand Bewust Nieuwbouw

Samen met Anke:
hoe meer u zelf doet,
hoe minder u betaalt
Ze zijn betrokken bij drie grote nieuwbouwprojecten
en doen ook veel met bestaande bouw. Daar vertellen
de negen vrouwen van het team van Anke Bodewes
Makelaardij op de Woonbeurs graag alles over. Toch
hebben ze ook nog een ander verhaal: over de deeldienstenservice Samen met Anke. Daarbij doet u als
klant een deel van het aan- of verkoopproces zelf.
Hoe meer u doet, hoe minder u betaalt.
Bij deze deeldienstenservice wordt dus wel het een
en ander van u verwacht. Toch staat het team van
Samen met Anke gewoon voor u klaar als dat nodig
is. "U doet zo veel u zelf wilt en kunt. Wij springen bij
indien nodig", aldus het makelaarskantoor.

U kunt een deel van het aanof verkoopproces van uw huis
zelf doen. Dat bespaart kosten
Hulp en advies op maat
“Heeft u extra hulp en advies nodig, dan is dat op
maat af te nemen. Misschien wilt u toch samen de
bezichtiging doen nu die serieuze kijkers voor de
tweede keer langskomen? Of wilt u toch een gedegen
advies over de verkoopprijs? En mogelijk heeft u hulp
nodig bij het uitzoeken van de bijzonderheden van
een woning, zoals die oude olietank, andere mogelijke kostenposten of juridische zaken? Als u er toch
niet helemaal zelf uitkomt, is het fijn om te weten dat
wij u kunnen helpen waar gewenst. Op maat. Zoveel
u zelf nodig vindt. Want we doen het samen.”
Overstappen op full service
Blijkt vroeger of later dat het Samen met Anke-concept niet goed bij u past, dan kunt u gemakkelijk
overstappen naar de full service Anke Bodewes Makelaardij. De ervaring leert immers dat er best veel
komt kijken bij het aan- of verkopen van een woning.
“Uiteraard zullen we geen werkzaamheden dubbel
doen en kunt u zeker profiteren van de start die wij
samen al gemaakt hebben.”
www.samenmetanke.nl of www.ankebodewes.nl
Op de Woonbeurs: stand Anke Bodewes Makelaardij

Dankzij Bewust Nieuwbouw weet je waar je op moet letten als je voor nieuwbouw kiest.
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Wonen in Schiedam. Een bijzondere stad met karakter
Wil je wonen in een historisch centrum? Bijvoorbeeld in een
oude jeneverdistilleerderij? Of in een voormalig arbeidershuisje? Of ben je op zoek naar een studentenhuis, een jarendertig-woning of een
nieuwbouwhuis omringd door
groen en water? In Schiedam
vind je de woning die bij je
past, huur of koop. Laat je
verrassen door het gevarieerde
aanbod tijdens de Woonbeurs.

Schiedam telt talrijke
historische gebouwen.

Schiedam is dé broedplaats voor distilleerderijen van jenever en gin.
Dat maakt de stad uniek. De ligging
is bijzonder gunstig; op vijf minuten van Rotterdam en naast het
groene polderlandschap van Midden-Delfland. Schiedam kent vele
cafés, restaurants en speciale koffietentjes. De combinatie van die hore-

ca met bijzondere musea, galeries,
filmzalen, een theater en kleine ambachtelijke winkels maakt Schiedam een fijne plek om te wonen.
Bijzondere evenementen
Fraaie speeltuinen, goede scholen,
mooie parken en talrijke sportclubs. Alles is om de hoek. En dan
zijn er nog de evenementen. Zoals
in juni het Nederlands Jeneverfestival, in september het Bonte Koe
Chocolade Festival en in november
het Suikerzoet Filmfestival, het
grootste gratis filmfestival van Nederland. Een bijzondere voorziening voor de jeugd is het downhill
Skatepark Schieplaza, op het dak
van de metro bij Schiedam Centraal.
Een fraai stadsgezicht, vanaf het water in Schiedam.

www.sdam.nl/wonen
Op de Woonbeurs: stand S'DAM

Je zou het er nooit zoeken, maar midden in de Rotterdamse haven ligt een rustig tuindorp met idyllische kerktorens: Heijplaat. In deze oase komt een bijzonder nieuwbouwproject met nul-op-de-meter
huizen. De naam is heel toepasselijk: Het Verborgen Geheim. De bouw van de eerste 29 woningen start
binnenkort, evenals de verkoop van fase 2: Hof van Heij. Op de Woonbeurs krijg je alle informatie.

Een huis kopen?
Vraag advies
aan een NVM
aankoopmakelaar
Wie een (tweedehands) auto
koopt, neemt iemand mee die
verstand heeft van auto’s. Waarom
zou je bij de duurste aankoop van
je leven – een huis – dan geen deskundige raadplegen? Terwijl je
daarmee vervelende verrassingen
kunt voorkomen en duizenden
euro’s kunt besparen. Een NVM
aankoopmakelaar ís zo'n specialist.
Op de Woonbeurs vertellen adviseurs van de NVM er meer over.
Een aankoopmakelaar heeft absoluut meerwaarde, vinden ze bij de
NVM (Nederlandse Vereniging van
Makelaars). Toch nemen veel mensen zo’n deskundige niet in de arm.
“Soms is het onwetendheid”, zegt
Jeffry van Dongen van de NVM.
“Mensen denken dat de makelaar
van de verkoper ook hún belangen
behartigt. Dat is natuurlijk niet zo.
De makelaar van de verkoper wil
de hoogste prijs met de beste
voorwaarden voor de woning van
zijn cliënt. Daarom heb je als kóper
een áánkoopmakelaar nodig die
juist jóuw belangen behartigt.”

Heijplaat: een groene oase
in de Rotterdamse haven.

Het Verborgen Geheim:
nul-op-de-meter
woningen op Heijplaat
Het Verborgen Geheim wordt een
moderne en groene woonwijk aan
de Heysehaven, met uiteindelijk
170 woningen.
Fase 2: wonen rondom moestuin
Dit voorjaar start de verkoop van fase 2: Hof van Heij. Deze fase krijgt
acht kadewoningen en zestien eengezinswoningen,
met
diverse
woonoppervlaktes. Bijzonder in
Hof van Heij is de grote binnentuin,
waar de woningen van fase 2 (en 3)
omheen komen te liggen. In deze
gezamenlijke binnentuin is volop
ruimte voor spelen, ontmoeten én
tuinieren. Naast een speelgelegenheid krijgt deze ruimte namelijk
een moestuin én een kas.
Dorps, groen en stoer
Het Verborgen Geheim sluit in stijl

en opzet aan bij de bestaande bebouwing in het tuindorp. Net als in
de rest van het dorp is er veel ruimte
voor groen, terwijl parkeerhoven
de straten autoluw maken. Het industriële en stoere karakter van de
haven komt terug in de kadewoningen die pal aan de Heysehaven komen.

garantie gebouwd. Dat betekent dat
je energiemeter aan het eind van
het jaar op dezelfde stand staat als
aan het begin. Je krijgt dan ook geen
energienota meer. Op www.hetverborgengeheim.nl/duurzaam-wonen staat hierover meer informatie.

Gegarandeerd nul-op-de-meter
Alle woningen in Het Verborgen Geheim worden met nul-op-de-meter

www.hetverborgengeheim.nl
Op de Woonbeurs:
stand Het Verborgen Geheim

De beste prijs, voor de koper
Volgens Van Dongen behoedt een
NVM aankoopmakelaar je voor
misstappen. “Mensen denken geld
te besparen door zelf te gaan onderhandelen. Aankoopmakelaars
van de NVM zijn echter dagelijks
actief in de markt. Met ondersteuning van onze uitgebreide database weten ze de beste prijs eruit te
krijgen. Dit kan je duizenden euro's
schelen. Hiermee verdienen zij de
kosten voor hun inspanningen
ruimschoots terug.”

Het hoofd koel houden
Een groot voordeel van aankoopmakelaars is dat ze niet emotioneel bij de koop betrokken zijn. “Je kunt als
woningzoekende 'verliefd' worden op een
huis", zegt Van Dongen. "Dan ben je niet
meer kritisch. NVM
aankoopmakelaars
houden het hoofd
altijd koel. Daarnaast adviseren ze
over de vraag of een
e
Kijk voor het complet
bouwkundige keubeursaanbod op
ring nodig is en doen
s
ur
be
on
wo
www.
ze onderzoek naar
rotterdam.nl.
onder meer het bestemmingsplan en de bodemkwaliteit. Ook nemen ze het
koopcontract met je door, zodat
je niet voor vervelende verrassingen komt te staan."

Alles weten
over de
Woonbeurs?

Fase 2 binnenkort in verkoop. Ook bouw
eerste 29 woningen spoedig van start

www.nvm.nl
Op de Woonbeurs: stand: NVM
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Alles weten
over de
Woonbeurs?
e

Kijk voor het complet
beursaanbod op
www.woonbeurs
rotterdam.nl.

VOORNE-PUTTEN
dichterbij dan je denkt

Ben je jong en op zoek
naar je eerste huis? Heb
je een gezin en wil je
meer woon- en leefruimte? Of ben je al wat
ouder en zoek je vooral
gemak? Bekijk dan eens
het woningaanbod op
Voorne-Putten, net
onder Rotterdam.
Rijwoningen, tweekappers, vrijstaande huizen
en vrije kavels, maar ook
appartementen. Het is
er allemaal, vaak voor
aantrekkelijke prijzen.
Op de Woonbeurs kun je
je laten verrassen door
de mogelijkheden
Voorne-Putten: volop rust, ruimte en water, net onder Rotterdam.

Voorne-Putten, dat omringd
wordt door water, ligt op
slechts een halfuurtje rijden
van Rotterdam. Het is een gebied met weidse polders, uitgestrekte stranden en bijzondere duingebieden, maar ook
met oude stads- en dorpskernen en toeristische havens.
Verder heb je er moderne stedelijke voorzieningen, zoals
grote winkelcentra, theaters
en bioscopen. De vier gemeenten op het eiland hebben elk hun eigen aantrekkingskracht.
Brielle: rijk verleden
Brielle heeft een rijk verleden. Met hun bastions en ra-

velijnen lijken de stadswallen
‘Den Briel’ nog altijd tegen de
buitenwereld te willen beschermen. Er is dan ook veel
om zuinig op te zijn, zoals de
honderden oude gevels, de
fraaie kerken en de sfeervolle
pleintjes en stegen in de vesting. Maar ook de unieke specialiteitenwinkeltjes en het
jaarlijkse 1 Aprilfeest. Tijdens
dat feest wordt de inname van
de stad door de Watergeuzen,
in 1572, groots gevierd.
Westvoorne:
strand en unieke natuur
De dorpen Oostvoorne, Rockanje en Tinte vormen samen
Westvoorne, de groenste ge-

Rust, ruimte, water, natuur en
strand, volop historie en alle
voorzieningen bij de hand
meente van Voorne-Putten.
Rockanje is een elegante badplaats, met een prachtig
strand en een duingebied vol
unieke flora en fauna. Oostvoorne is eveneens een schitterend dorp, en een perfecte
uitvalsbasis voor heerlijke
fiets- en wandeltochten door
de bosrijke omgeving.

Hellevoetsluis:
stad aan het water
De ligging aan het Haringvliet
heeft Hellevoetsluis gemaakt
tot wat zij is: een stad met een
sterk maritiem karakter.
Vroeger was het de thuishaven van de marine, nu van watersporters en de pleziervaart. Het ruime aanbod aan

Het Remisehof: 250 koop- en
huurwoningen in Parkstad
113 koopwoningen en 137 huurwoningen in Parkstad, aan de Laan op Zuid in Rotterdam, in allerlei
varianten. Je vindt ze straks in nieuwbouwproject Het Remisehof. De planning is medio 2018 met de bouw
te starten. Toch kun je je nu al inschrijven als belangstellende. Op de Woonbeurs krijg je meer informatie.
Het Remisehof krijgt allerlei
verschillende typen koopwoningen, in diverse varianten. Een overzicht:
Appartementen:
Circa 70 tot 110 vierkante
meter. Ruime balkons.
Beneden-/bovenwoningen:
Circa 85 vierkante meter en
een groot (dak)terras. Diverse indelingsmogelijkheden.
Geschikt voor starters op de
woningmarkt met een eigen
bedrijf.
Terraswoningen:
Circa 118 vierkante meter,
drielaags. Groot terras op
eerste woonlaag.
Stadswoningen:
Circa 125 vierkante meter,
drielaags. Diverse indelingsvarianten. Dakterras mogelijk.

Woon-/werkwoningen:
Circa 150 vierkante meter,
drielaags. Bijzonder: grote vide, terras en tuin. Werkstudio mogelijk.

Nissewaard:
dorps en stedelijk
Op hoogte, aan het water of in
het weiland. De woonmoge-

opvoorneputten.nl
Op de Woonbeurs:
stand Voorne-Putten

Vind je droomhuis
met de HomeCatcher
App van de Rabobank
Het zoeken naar een huis is nu nog leuker en gemakkelijker, dankzij de HomeCatcher App van de Rabobank. Daarmee vind je niet alleen het huis dat bij
jouw wensen past, maar kun je ook je maximale
hypotheek berekenen.
De app werkt heel eenvoudig. Je
zoekt op basis van locatie en kunt je
zoekopdracht verfijnen met allerlei
andere criteria, zoals vraagprijs,
woningtype, aantal kamers en bouwjaar. De app is verkrijgbaar via de
App Store of via Google Play.

Herenhuizen:
Circa 170 vierkante meter,
vierlaags. Groot dakterras en
een privétuin. Bijzonder:
grote vide. Werkruimte mogelijk.

In gesprek met adviseur
De HomeCatcher App is leuk en
praktisch, ook voor een eerste indicatie van je maximale hypotheek.
Maar misschien wil je meer weten.
Bijvoorbeeld over het rentevoordeel
dat de bank je biedt voor een zeer
energiezuinig nieuwbouwhuis. Kom
dan naar de stand van Rabobank
Rotterdam op de Woonbeurs en ga
in gesprek met een van de adviseurs.

Planning
Het Remisehof, dat een overdekte stallingsgarage voor
auto's krijgt, is een ontwikkeling van Stevast Baas &
Groen en Dura Vermeer
Bouw Zuid West. De oplevering wordt eind 2019, begin
2020 verwacht. De prijzen
zijn nog niet bekend.
remisehof.nl
Op de Woonbeurs: stand
Stevast Baas & Groen

horeca, sportclubs, scholen
en winkels, én de nabijheid
van het strand, maken van
Hellevoetsluis een aantrekkelijke plek.

lijkheden in Nissewaard zijn
legio. Er zijn rustige buurten
met veel groen. Er zijn historische dorpskernen. En er is
het levendige stadshart van
Spijkenisse, met meer dan
250 winkels, diverse restaurants, een iconische bibliotheek en een schitterend
theater. Aan de ene kant loop
je zo de polders en de natuur
in, aan de andere kant ben je
met de metro zo in Rotterdam.

Impressie Het Remisehof.

www.rabobank.nl/wonen
Op de Woonbeurs:
stand Rabobank Rotterdam
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Nieuwbouw is vooral
je inleven in de
wensen van de klant
Inleven in jouw woonwensen en hierop inspelen, maar ook
proactief met je meedenken. En dan gebouwen en gebieden
realiseren waar jij je als gebruiker prettig in voelt. Ontwikkelen bouwbedrijf Van Mierlo ontwikkelt, bouwt en renoveert,
en denkt vooral mee. Maak op de Woonbeurs kennis met de
projecten van Van Mierlo in de regio Rotterdam.
Een van die projecten is Meesterlijk Wonen in Oud-Beijerland. Dit
project krijgt 68 woningen, verdeeld over zes verschillende types.
De naam is bewust gekozen. De woningtypes zijn vernoemd naar
meesterschilders. Bovendien kun
jij meester worden over je eigen
kunstwerk, door je huis naar jouw
woonwensen te laten aanpassen.
De prijzen beginnen bij 229.500 euro (v.o.n.).
Dorpse sfeer
Een ander mooi project van Van

Mierlo is Watertuinen in Maasdijk.
Het project ligt aan de rand van het
centrum van het dorp, en dus heb
je winkels voor de dagelijkse boodschappen bij de hand. Een bijzonder woningtype in Watertuinen is
de Waterhyacint, een riante eengezinswoning die naar eigen smaak is
in te delen. De koopsommen? Vanaf 259.000 euro (v.o.n.).
www.vmierlo.nl
Op de Woonbeurs:
stand Van Mierlo

Impressie nieuwbouwproject Watertuinen, in Maasdijk.

Wonen, werken, eten, drinken, dansen en genieten van spannende architectuur en schitterende
Rotterdamse vergezichten. Het kan straks allemaal in de Fenixlofts, de herrezen Fenixloods op
Katendrecht in Rotterdam. Er zijn nog enkele lofts in dit spectaculaire gebouw te koop. Op de
Woonbeurs kom je er alles over te weten.

Nog enkele woningen
te koop in Fenixlofts
op Katendrecht

Financieel ontzorgd
worden? Ga in gesprek
met Ooms Financieel
Adviseurs
Op zoek naar een nieuwe woning? Dan moet u weten wat
uw financiële mogelijkheden
zijn. Een hypotheek met een
lage rente wil iedereen, maar
misschien zijn er zaken waar u
nu niet aan denkt. De onafhankelijke experts van Ooms Financieel Adviseurs helpen u
graag. Kom naar de Woonbeurs, ga met hen in gesprek
en profiteer van een mooie
beursaanbieding.
Het gesprek met Ooms Financieel Adviseurs hoeft niet alleen over uw hypotheek te
gaan. Ook met vragen over uw
belastingaangifte en uw verzekeringen kunt u bij Ooms Financieel Adviseurs terecht.
Betrokken in alle levensfasen
Als u dat wilt, is Ooms Financieel Adviseurs bij alle levensfasen betrokken. Want het leven
verandert en dus heeft u
steeds andere financiële vragen. Een groter huis? Sparen
voor de studiekosten van uw
kind? Iets extra's opzij leggen
voor de oude dag? De deskundigen van Ooms Financieel
Adviseurs lopen alle opties met

Ooms Financieel
Adviseurs: financieel
advies tijdens alle
levensfasen.

Bijzonder aan Fenix is dat het rauwe havenkarakter van de oude
loods fraai samensmelt met bijzondere nieuwbouw. Daarmee krijgt
Rotterdam er weer een nieuw icoon
bij. Een icoon bovendien op een
fantastische plek: Katendrecht, een
hippe, culinaire en culturele hotspot met een adembenemend uitzicht op de imposante Wilhelminapier.
Prijzen vanaf 364.500 euro
In Fenix creëer je je eigen woning,
omdat je die helemaal zelf kunt indelen. Een deel van de appartementen komt in het bestaande gebouw,
het merendeel komt in de nieuwbouw die boven op de oude loods
verrijst. Bijzonder aan de woningen is dat je zelf het afwerkingsniveau kunt kiezen. Bij alle lofts ho-

Mooie combinatie van rauw
havenkarakter en het
comfort van nieuwbouw
ren een terras, een eigen parkeerplaats en een berging. De prijzen
van de nog beschikbare lofts beginnen bij 364.500 euro (v.o.n.). Omdat
je de ruimte naar eigen smaak kunt
indelen, zijn allerlei combinaties
van wonen met werken mogelijk.
Er komen overigens ook lofts in de
verhuur; 78 in totaal.

de Rijnhaven en de Wilhelminapier. Woon je aan de zuidelijke
kant, dan kijk je uit over de Maashaven en profiteer je van veel zonuren. Behalve woningen komen er
ook winkels, cultuurinstellingen,
bedrijven en een parkeergarage in
het gebouw. De oplevering is medio 2018 gepland.

Uitzicht op Wilhelminapier
Aan de noordzijde van het gebouw
heb je een spectaculair uitzicht op

www.fenixlofts.nl
Op de Woonbeurs:
stand Heijmans

u door en geven u een onafhankelijk advies op maat. Ze
vergelijken daarbij wat verschillende financiers te bieden
hebben en kiezen voor u, en
samen mét u, de optie die het
beste bij u past.
Aantrekkelijke actie
Woonbeurs
Speciaal voor de Woonbeurs
heeft Ooms Financieel Adviseurs een aantrekkelijke actie.
Als u op de beurs met een van
de adviseurs in gesprek gaat
en kiest voor een vervolggesprek voor uw hypotheek, dan
krijgt u een compleet financieel advies voor het aantrekkelijke bedrag van 1.950 euro.
U krijgt hiervoor:
- een onafhankelijk advies;
- de beste rente;
- bemiddeling voor uw hypotheekofferte;
- een overlijdensrisicoverzekering;
- woonlastenbescherming;
- aangifte inkomstenbelasting.
www.oomsfinancieel
adviseurs.com
Op de Woonbeurs: stand
Ooms Financieel Adviseurs
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86 koopappartementen aan de Maas, met
schitterend uitzicht. Start verkoop dit voorjaar

Nieuwe aanwinst voor
skyline Rotterdam
THE
TERRACED
TOWER

Impressie Havenstadt, in Stad aan het Haringvliet.

Heerlijk wonen
aan het Haringvliet,
op 35 minuten
van Rotterdam
Een uitgelezen kans op een stijlvol en betaalbaar nieuwbouwhuis, in een landelijke omgeving, op slechts 35 autominuten van Rotterdam.
Dat is nieuwbouwproject Havenstadt, in Stad
aan ’t Haringvliet. Dit schilderachtige dorpje ligt
op het eiland Goeree-Overflakkee. Daar, aan de
oevers van het Haringvliet, ervaar je de rust van
het platteland en geniet je van de fantastische
ligging aan het water. Meer informatie krijg je
op de Woonbeurs.

Een nieuwe aanwinst voor de skyline van Rotterdam.
Dat is The Terraced Tower, aan de Boompjes, direct
aan de Maas. De naam zeg het al. The Terraced Tower
onderscheidt zich door de verspringende etages met
prachtige terrassen. Op de Woonbeurs krijg je een
sneak preview van dit bijzondere project.
The Terraced Tower wordt
ongeveer 100 meter hoog en
krijgt 344 appartementen,
zowel koop als huur. De
koopappartementen (86 in
totaal) bevinden zich in het
hogere gedeelte van het gebouw, vanaf de 23e verdieping. Alle appartementen
krijgen een eigen buitenruimte met een spectaculair

uitzicht. Het aanbod is zeer
divers. De woonoppervlaktes
variëren van zestig tot maar
liefst 200 vierkante meter. Er
is dus voor ieder wat wils.
Direct aan de Maas
Het gebouw staat straks aan
de Boompjes, op een prominente plek direct aan de
Maas. Op de begane grond ko-

men voorzieningen, mogelijk
een restaurant met een geweldig uitzicht over de rivier. Onder het complex komt een
tweelaagse ondergrondse parkeergarage met ruim 200 parkeerplaatsen.
Binnenstad om de hoek
The Terraced Tower, een ontwikkeling van Provast en First
Sponsor, wordt een nieuwe
blikvanger in het Maritiem
District. De ligging is bijzonder gunstig, met de populaire
binnenstadskwartieren ‘om
de hoek’. Zoals het Scheepvaartkwartier, het Lijnbaankwartier, het Witte de Withkwartier en het Laurenskwartier. Het Maritiem District is

daarnaast de schakel tussen
stad en haven en beschikt
zelfs over een eigen jachthaventje.
Dit voorjaar: start verkoop
De verkoop start dit voorjaar,
via het makelaarskantoor van
Ooms. Tijdens de Woonbeurs
is er een sneak preview. Wil je
een uitnodiging ontvangen
voor de start verkoop? Meld je
dan nu aan als belangstellende via de projectsite: www.terracedtower010.nl.

www.terracedtower010.nl
Op de Woonbeurs:
stand The Terraced Tower

Rotterdam is uitstekend
bereikbaar vanuit 'Stad',
zoals de eilanders het
dorpje noemen. Via de
A29 ben je er in iets meer
dan een halfuur. Voor veel
voorzieningen kun je echter ook in de directe omgeving terecht, mede dankzij de ligging nabij het
veel grotere Middelharnis. Het gaat om voorzieningen als winkels, horeca, basisscholen, middelbare scholen, sportclubs
en een sport- en evenementencentrum.
Eengezinswoningen
vanaf 169.000 euro
Havenstadt krijgt huizen
voor nagenoeg alle doelgroepen. Ben je starter of
juist al wat ouder? Ben je
alleenstaand? Of heb je
een (groot of klein) gezin?
Het maakt niet uit. In Havenstadt vind je een huis
dat bij jou past, in een
heerlijke, kindvriendelij-

ke omgeving. Ook voor
zelfbouwers zijn er mogelijkheden. De prijzen zijn
bijzonder aantrekkelijk.
Een prachtige eengezinswoning met tuin koop je
al vanaf 169.000 euro
(v.o.n.). De prijzen voor
luxe tweekappers beginnen bij 239.000 euro
(v.o.n.). En een zelfbouwkavel is er al vanaf 149.000
euro (v.o.n.).
Havenstadt: dorps
en kindvriendelijk
Kenmerkend voor Havenstadt is het kindvriendelijke karakter. Dat komt
door de landelijke ligging,
én doordat er maar één
toegangsweg voor auto's
is. Dat geeft een veilig gevoel. Dorps wonen, met
de stad in de buurt. In Havenstadt kan het.
wonenopflakkee.nl
Op de Woonbeurs:
stand Wonen op Flakkee

Echt, ontspannen, Hollands mooi wonen
Een nieuw stukje Nederland, in de bruisende en actieve regio te midden van
Rotterdam en Den Haag. Dat is Wilgenrijk. Tegelijk biedt het rust en ontspanning:
zee, strand en natuurgebied Midden-Delfland liggen om de hoek van dit prachtige
nieuwe woongebied. Net als de pittoreske stadskernen van onder andere
Maasland, Maassluis en Delft. Maak kennis met Wilgenrijk op de Woonbeurs.
De lanen, straten en pleintjes gaan op in de boomrijke,
groene omgeving. Kinderen
banjeren door het groen en
spelen bij en op het water.
Als u hier woont, kiest u voor
een kalme, ontspannen manier van leven in een geriefelijke omgeving. Thuiskomen
en genieten beginnen niet
pas bij de voordeur, maar zodra u het woongebied van
Wilgenrijk binnenkomt. Zo
wonen geeft rust. Daar
wordt u gelukkig van.

genrijk is zeer gevarieerd. U
kunt er kiezen voor een vrijstaand huis, maar ook voor
een twee-onder-één-kap, een
rijhuis of een appartement in
een van de kleinschalige appartementengebouwen. Behalve voor de buitenruimte is
er ook voor de architectuur
van de huizen en gebouwen
veel aandacht. Bijzonder: de
kavels waarop de huizen
worden gebouwd, zijn groter
dan elders in de regio. Terwijl
de prijzen vergelijkbaar zijn.

te en natuur om veilig buiten
te spelen. Het is ook een gebied waar u zich heerlijk
kunt terugtrekken, weg van
de waan van de dag. Een recreatieve parkwal, die Wilgenrijk afschermt van omgevingsgeluiden, draagt bij aan
de rust.

Wilgenrijk: gevarieerd
huizenaanbod
Het huizenaanbod in Wil-

Kindvriendelijk en rustig
Wilgenrijk is een kindvriendelijk gebied, met veel ruim-

wilgenrijk.nl
Op de Woonbeurs:
stand Wilgenrijk

WILGENRIJK
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Pijnacker-Nootdorp: dorps
wonen op 15 minuten van de stad
Heerlijk wonen, met de rust en de groene ruimte van een dorp,
en met de voorzieningen van Rotterdam, Den Haag, Zoetermeer
en Delft dichtbij. Het kan in Pijnacker-Nootdorp. Daar vindt u
een ruim aanbod aan koop- en huurwoningen in verschillende
prijsklassen. Ook zelfbouw op een kavel is er mogelijk. Op de
Woonbeurs komt u er meer over te weten.
De belangrijkste voorzieningen liggen om de hoek, met een royaal
winkelaanbod, goede scholen, een
actief verenigingsleven en vele
sportmogelijkheden. Met meerdere
natuur- en recreatiegebieden in de
directe omgeving kunt u heerlijk
buiten genieten. En werkt u in de
Randstad? Dan is Pijnacker-Nootdorp de ideale woonplaats. Met de
auto en het openbaar vervoer (metro) bent u vaak binnen een half uur
op uw werkplek.
Dorps en gezellig
Zoekt u een energiezuinige eengezinswoning, een ruime tweekapper
of toch dat vrijstaande huis met die

Alles weten
over de
Woonbeurs?
e

Kijk voor het complet
beursaanbod op
www.woonbeurs
rotterdam.nl.

riante tuin? In de nieuwe wijken Ackerswoude en Keijzershof in Pijnacker heeft u voldoende keuze. Op
www.natuurlijkPN.nl leest u alles
over hoe het is om in PijnackerNootdorp te wonen en te leven.
Landelijk en groen
Pijnacker-Nootdorp bestaat uit de
dorpen Pijnacker, Nootdorp en
Delfgauw. Omdat deze dorpen worden omringd door natuurgebieden
en weilanden, is het landelijke karakter goed voelbaar.
www.natuurlijkPN.nl
Op de Woonbeurs: stand
Natuurlijk Pijnacker-Nootdorp

Uw persoonlijke spreuk
op een tegeltje,
bij de stand van
Woonmall Alexandrium
‘Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd.’ ‘Doe maar
normaal, dan doe je je al gek genoeg.’ Of, minder vaak
voorkomend: ‘De waarheid ligt niet in het midden.’ Zomaar
een paar spreuken die zo op een tegeltje kunnen. Dat is
precies wat Woonmall Alexandrium tijdens de Woonbeurs
mogelijk maakt: uw persoonlijke spreuk op een tegeltje.

ASTO

Bij de stand van Woonmall Alexandrium ontvangt u een voucher.
Daarmee kunt u een keramische
tegel met uw persoonlijke spreuk
bestellen. De tegel is 15 bij 15 centimeter en van hoogwaardige kwaliteit. U bepaalt zelf wat u erop zet.
Het kan uw eigen motto zijn, maar
ook dat van een ander. De tegel is
immers ook bijzonder geschikt
om als origineel geschenk weg te
geven.

55 woonwinkels
Met 55 woonwinkels is Woonmall
Alexandrium de bekendste woonmall van Nederland. U kunt er alles vinden op het gebied van wonen, zitten, slapen, koken, baden,
verlichting, vloeren, wanden en
accessoires.

Foto maken
U kunt bij de stand van Woonmall
Alexandrium ook een foto van
uzelf laten maken op de limited

www.woonmallalexandrium.nl
Op de Woonbeurs:
stand Woonmall Alexandrium

edition wereldbank van de Woonmall. De fotograaf geeft de foto direct aan u mee.

Traditionele waarden,
eigentijdse smaak
Vriendelijke medewerkers, goede service, niet opdringerig, vakmanschap.
Zomaar een paar fragmenten uit reacties van klanten op de site van Asto
Keukens, een Rotterdams familiebedrijf dat zowel aan nieuwbouwprojecten
als aan particulieren keukens en badkamers levert en ze ook zelf installeert.
Asto werd in 1973 opgericht door
Ben Waalboer. Inmiddels staan zijn
zoons Benno en Martijn aan het
roer. Zij combineren hun eigentijdse smaak met de traditionele waarden waarmee hun vader het bedrijf
groot maakte en waarmee hij ooit
de Rotterdamse Ondernemersprijs
won. De nieuwe generatie won nog
niet zo lang geleden ook een prestigieuze onderscheiding: die van beste Keukenzaak van Nederland.

Leicht keukens
Asto heeft in zijn bestaan altijd gekozen voor gerenommeerde topmerken voor keukens, zoals Eggersmann, Mereno, Keller, Asto-Line en
Leicht. Dat laatste merk is vooral bekend om zijn onbegrensde maatwerkmogelijkheden. Een Leichtkeuken is een exclusieve keuken,
die het middelpunt van het huiselijk leven vormt. Een plek waar het
gezin graag is en waar gasten zich
thuis voelen. Met innovatieve

Wat zou uw persoonlijke spreuk op dit tegeltje zijn?

Deze bijlage is een uitgave van de
Telegraaf Media Groep en verschijnt via
dagblad Metro en huis-aan-huis blad De
Nieuwspeper.

bouwsystemen en flexibele modules kunnen deze keukens helemaal
volgens de ideeën van de klant worden ontworpen en geleverd.

ADVERTENTIEVERKOOP
adverteren@denieuwspeper.nl

Kom langs
Asto is gevestigd aan de Driemanssteeweg 170 in Rotterdam. Kom vrijblijvend langs of maak een afspraak, via 010-4430210.
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