Wonen met karakter in Houterf
20 MODERNE NIEUWBOUWWONINGEN IN STADSHAGEN
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STADS WONEN OM VAN TE
DROMEN
Een ruime achtertuin, genoeg parkeerplek in het binnenhofje en een fraaie plek
om te wonen in De Tippe. Waar de kinderen onbezorgd tikkertje spelen of een
balletje trappen. In Houterf krijg je meteen dat huiselijke dorpsgevoel. En dat
terwijl je op nog geen kwartiertje fietsen van de gezellige Zwolse binnenstad
woont. Houterf; dat is stads wonen om van te dromen!
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MAAK KENNIS MET HOUTERF
Houterf is het tweede project in Thuis in de Tippe dat door Dura Vermeer wordt
aangeboden. Hier bouwen we 15 moderne rijwoningen, 4 stoere twee-onder-éénkappers en 1 ruime vrijstaande woning. Met elkaar vormen deze 20 woningen een
gezellig woonhofje met in het midden een groen ingericht binnenterrein met
parkeren.

De Tippe ligt in Stadshagen. Een diverse en jonge stadswijk in Zwolle waar je alle
faciliteiten vindt die je nodig hebt. Van een volwaardig winkelcentrum met een
breed scala aan winkels tot het Bewegingshuis, Cultuurhuis en Gezondheidshuis,
die alle drie bruisen van de activiteiten.

EEN WONING DIE
PERFECT BIJ JE PAST
Of je nou kiest voor een ruime twee-onder-een-kapper, de
vrijstaande woning of een van de 15 moderne rijwoningen, jij geniet iedere dag van optimaal wooncomfort. Jouw woning telt 2, 3
of 4 slaapkamers en is energiezuinig.

Ook aan de buitenzijde is de woning hoogwaardig afgewerkt
met stoere houten gevelbekleding, zonnepanelen op het dak
en een ruime berging. Om van jouw nieuwe huis helemaal jouw
thuis te maken, bieden we je verschillende opties aan. Wat dacht
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je van een dakkapel, een grotere berging of een uitbouw van de
begane grond? De keuze is aan jou.
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DUURZAAM TOT IN ONZE
NERVEN
Alles in Houterf is groen opgezet. Van het gezamenlijke
parkeerhof met vrolijke bloemen en planten tot het
sedumdak van je eigen berging. Hier is de natuur je
beste buur. Jouw nieuwbouwwoning geeft je letterlijk
energie. Niet alleen vind je in de wijk volop natuur zoals
het centrale weidepark, de uitgestrekte polder
Mastenbroek, de IJsseldelta en de Milligerplas. Met een
warmtepomp en zonnepanelen op het dak is jouw
woning bovendien energiezuinig. Als dat je geen groene
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energie geeft!

11

ONTMOETEN STAAT
CENTRAAL IN HOUTERF
Jouw nieuwe woning staat in Stadshagen, een hippe
nieuwe stadswijk aan de rand van Zwolle. De Tippe is één
van de nieuwste buurten van Stadshagen en telt op haar
beurt weer verschillende deelplannen. Van
starterswoningen tot gezinswoningen: het aanbod is
zeer divers. Dat zorgt voor een levendige buurt, waarin
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jong en oud samenwonen.

Elkaar ontmoeten staat centraal in Houterf. En waar kan
dat nou beter dan in het gezamenlijke hofje. Samen
met je buren geniet je van de dorpse sfeer, waar de kids
onbezorgd buiten kunnen spelen terwijl jullie samen een
gezellig drankje doen.
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Welkom in Zwolle,
Hanzestad BIJ UITSTEK
De stervormige stadsgrachten, de karakteristieke pakhuizen, de
uitgestrekte groene parken, de eeuwenoude stadsmuur met
haar ronde poorten. In de historische binnenstad van Zwolle
proef je nog iedere dag het rijke verleden van deze bruisende
Hanzestad. Tegelijkertijd vind je hier ook de hipste koffiebars, de
beste restaurants en de nieuwste winkels. Kortom: Zwolle biedt je
het beste van heden én verleden!

Naast een bruisende binnenstad kent Zwolle ook volop rust en
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ruimte. Wat dacht je van een dagje uitwaaien tijdens een
wandeltocht langs de IJssel. Of een wandeling door het Aa-park,
vernoemd naar rivier de Aa, die dwars door het park loopt. En ook
op cultureel gebied heeft Zwolle volop pareltjes in huis. Van museum De Fundatie tot schouwburg Odeon en theater De Spiegel.
Hier valt genoeg te genieten.
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KARAKTERISTIEKE TUSSENWONING MET
VOLOP SFEER
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Tussenwoning

SPINT
NR

BOUWNUMMERS
7 t/m 13 en 16 t/m 19

PERCEELOPPERVLAKTE
Van 98 t/m 105 m²

WOONOPPERVLAKTE
88 m²

SPINT

BEGANEGROND

< 7600 >

BOUWNUMMERS: 7 t/m 13 en 16 t/m 19

< 4500 >
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•

Een fantastische zonnige zithoek

•

Een ruime open keuken

•

Een schuifpui naar de achtertuin

•

Mogelijkheid om de woonkamer uit te
bouwen

SCHAAL: 1:50

SPINT

SPINT

EERSTE VERDIEPING

TWEEDE VERDIEPING

< 4500 >

< 4500 >
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•

Een ruime, moderne badkamer

•

Een master bedroom om van te dromen

•

Een royale tweede slaapkamer

•

Een vaste trap naar de zolder

•

In THUIS de showroom creëer je jouw

•

Muziekstudio, thuiswerkkantoor of
hobbykamer: aan jou de keuze!

eigen badkamer

SCHAAL: 1:50

SCHAAL: 1:50

EEN HEERLIJKE HOEKWONING VOL
MOGELIJKHEDEN
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HOEKWONING

SPINT
NR

BOUWNUMMERS
6, 14, 15, 20

PERCEELOPPERVLAKTE
Van 103 m² tot 124 m²

WOONOPPERVLAKTE
Van 88 m²

SPINT

BEGANE GROND

< 7600 >

BOUWNUMMERS: 6, 14, 15, 20
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< 4500 >

•

Een fantastische zonnige zithoek

•

Een ruime open keuken

•

Een schuifpui naar de achtertuin

•

Mogelijkheid om de woonkamer uit te
bouwen

SCHAAL: 1:50

SPINT

SPINT

EERSTE VERDIEPING

TWEEDE VERDIEPING

< 4500 >
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< 4500 >

•

Een fantastische master bedroom

•

Een zolder met volop opslagruimte

•

Een moderne badkamer

•

Thuiswerkkantoor of hobbyruimte: aan jou de

•

Een ruime tweede slaapkamer

•

Een vaste trap naar de zolder

•

In THUIS de showroom creëer je jouw eigen

keuze!

badkamer

SCHAAL: 1:50

SCHAAL: 1:50

DE RUIMTE OM TE WONEN ZOALS
JIJ WILT
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TWEE-ONDER-EEN-KAPPER

BAST
NR

BOUWNUMMERS
2 t/m 5

PERCEELOPPERVLAKTE
Van 320 t/m 347 m²

WOONOPPERVLAKTE
Van 168 t/m 177 m²

BAST

31

BAST

< 5870 >

BEGANEGROND

< 4800 >
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•

Een heerlijke woonkamer met fijne erker

•

Openslaande deur naar de tuin

•

Een royale woonkeuken

•

Genoeg ruimte voor de keukentafel

•

Een ruime entreehal

•

Een heerlijke berging met ruimte voor fietsen
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< 5400 >

32

of jouw werkplaats

< 13010 >

SCHAAL: 1:50 - LET OP PLATTEGROND IS GEDRAAID

BAST

EERSTE VERDIEPING
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•

Drie royale slaapkamers

•

Een ruime en moderne badkamer

•

Een vaste trap naar de zolder

SCHAAL: 1:50 - LET OP PLATTEGROND IS GEDRAAID

BAST

BAST

DWARSKAP

< 5400 >

TWEEDE VERDIEPING
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< 5400 >
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•

Een zolder vol mogelijkheden!

•

Fitnessruimte, opslagplaats of hobbykamer;
aan jou de keuze

SCHAAL: 1:50 - LET OP PLATTEGROND IS GEDRAAID

SCHAAL: 1:50 - LET OP PLATTEGROND IS GEDRAAID

DIT IS THUISKOMEN VOOR
HET HELE GEZIN
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VRIJSTAANDE WONING

KROON
NR

BOUWNUMMERS
1

PERCEELOPPERVLAKTE
636 m²

WOONOPPERVLAKTE
211 m²

KROON

40

41

KROON

< 5000 >

BEGANEGROND

< 10610 >

< 9010 >

< 10610 >
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•

Een ruime entreehal

•

Kantoor of hobbyruimte aan huis met eigen
entree

•

Een open leefkeuken voor de ware fijnproevers

•

Genoeg ruimte voor een ruime eettafel

•

Een zonnige zithoek voor de hele familie

•

Schuifdeuren naar de tuin

SCHAAL: 1:50

< 4550 >

OPTIE:
EXTRA RUIME WOONKAMER EN BIJKEUKEN
< 4550 >

43

KROON

KROON

KROON

TWEEDE VERDIEPING

< 10610 >

EERSTE VERDIEPING
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•

Een master bedroom om van te dromen

•

Een badkamer met volop ruimte

•

Een vaste trap naar de zolder
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•

Een ruime zolder vol mogelijkheden

•

Fitnessruimte, hobbykamer of
muziekstudio; Aan jou de keuze!

•

SCHAAL: 1:50

SCHAAL: 1:50

De technische ruimte vind je op zolder

DE DUURZAAMHEIDSHYPOTHEEK
Kopers van een woning in Houterf kunnen profiteren van de
kennis van NextHome, de hypotheekpartner van Dura Vermeer.
De woningen van Houterf worden duurzaam gebouwd wat jou
als koper recht geeft op het afsluiten van een Duurzaamheidshypotheek. De hypotheekspecialisten van NextHome helpen je
maximaal te profiteren van de voordelen die je als koper van een
huis in Houterf hebt.

NextHome kan je hypotheek onderbrengen bij een groot aantal
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gerenommeerde binnen- en buitenlandse banken. Er wordt
altijd gezocht naar de beste oplossing in jouw persoonlijk
situatie.

Oriëntatiegesprekken met NextHome, waarbij jouw
mogelijkheden uitgebreid aan orde komen, zijn altijd gratis en
vrijblijvend.

Heb je vragen over de duurzaamheidshypotheek, neem dan telefonische contact op met NextHome op 0186 - 74 57 72 en vraag
naar Richard, Aletta of Danielle. Dit zijn de Hypotheekspecialisten
voor Houterf.

Mailen kan naar info@nexthome.eu
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EXTRA VOORDELEN VOOR
KOPERS
•

Extra hypotheekrentekorting omdat je een energiezuinige
woning koopt

•

Meerwerk volledig mee te financieren

•

Oplossing voor dubbele maandlasten tijdens de bouw

•

Een hogere hypotheek mogelijk omdat je een energiezuinig
huis koopt

•

Uitmuntende overbruggingsmogelijkheden voor kopers die
nu al een koopwoning hebben

•
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Nóg lagere maandlasten gewenst? Onder voorwaarden een
hypotheek aflossingsvrij

•

Advies- en bemiddelingskosten voor uw hypotheek slechts
€ 975,-
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THUIS DE SHOWROOM

MISSIE EN VISIE
Met 165 jaar ervaring is continuïteit onze belangrijkste drijfveer.
Als familiebedrijf richten wij ons op het creëren van lange termijn

In Houterf koop je een complete woning inclusief keuken en sanitair die

waarde en op duurzame relaties met onze klanten, medewerkers

je volledig naar wens kunt samenstellen bij Showroom THUIS van Dura

en partners. Hierbij handelen we altijd vanuit onze kernwaarden:

Vermeer. Doordat wij een complete woningen verkopen, is het niet mo-

veiligheid, kwaliteit en bertrouwbaarheid. Met veiligheid op

gelijk om de keuken, badkamer of toilet casco af te nemen.

nummer één.

In de Showroom THUIS helpen wij je graag om van jouw huis een echt

ONZE ORGANISATIE

thuis te maken. In onze showroom bieden we een totale woonbeleving

Met meer dan twintig zelfstandige werkmaatschappijen combi-

en helpen onze adviseurs je graag bij het uitzoeken van tegels, sanitair

neren we een sterke regionale verankering met de kennis, kracht

en keuken. Zo stel je, met deskundig advies, de woning van je dromen

en middelen van een landelijk opererend bedrijf. Onze

samen!

kernactiviteiten betreffen ontwikkeling en realisatie van
bouw- en infrastructurele projecten, onderhoud en renovatie.
Vaak complexe opgaven, waarbij kwaliteit en veiligheid cruciaal
zijn. Onze activiteiten zijn gefundeerd op een solide financiële
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basis en een open en betrouwbare stijl van zaken doen. Dat is
onze norm en waar onze klanten zich in herkennen.

VEILIGHEID OP ééN
Veiligheid bij Dura Vermeer betekend iedereen, elke dag, veilig
en gezond van en naar huis. We creëren een duurzame
veiligheidscultuur en werken continu aan het verhogen van het
veiligheidsbewustzijn van onze medewerkers én die van onze
partners. Pro activiteit en verantwoordelijkheid nemen staan
daarbij centraal.
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SWK

DISCLAIMER

SWK, voluit Stichting Waarborgfonds Koopwoningen, is in 1978

Alle perspectieftekeningen en afbeeldingen in deze brochure

opgericht op initiatief van de Vereniging van Nederlandse

geven een impressie weer en dienen als illustratie. Ondanks alle

Projectonwikkeling Maatschappijen (Neprom) en de Vereniging

zorgvoldigheid die we hebben nagestreefd, kunnen aan deze

Grootbedrijf Bouwnijverheid (VGBouw). Bij SWK zijn de grootste en

tekeningen geen rechten worden ontleend. De afbeeldingen

meeste bekende aanbieders van koopwoningen aangesloten. SWK is

komen van de hand van een illustrator en worden daarom met

opgericht om tijdig in te kunnen spelen op de ontwikkelingen op het

recht “artist impressions” genoemd. De werkelijke kleuren van de

gebied van consumentenbescherming en in het bijzonder in die gevallen

gevels, schilderwerk en dakbedekking kunnen hiervan afwijken

waarbij de koper van de woning het financiële risico loopt wanneer de

en sommige artis impressions zijn voorzien van opties. Ook de

ondernemers failliet zou gaan. De bij SWK aangesloten ondernemingen

plattegronden in deze brochure kunnen opties bevatten welke

(deelnemers) onderscheiden zich in de koopwoningenmarkt door het

seperaat worden aangeboden. De openbare ruimte is ter

hebben van een eigen kwaliteitsdienst.

verbeelding ingericht. De plattegronden alsmede de afmetingen
van sanitair en keuken van alle in deze brochure opgenomen
woningen zijn indicatief. Hier is dus geen leveringsplicht aan
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GARANTIE ENWAARBORGREGELING

verbonden.

De informatie in deze brochure is met zorg samengesteld.
Eventuele noodzakelijke veranderingen ten gevolge van eisen
van overheidswege en/of nutsbedrijven zijn mogelijk. De
gemeente kan nadere eisen stellen bij de afgifte van de omge-

Op de woningen in dit bouwplan is de SWK Garantie- en

vingsvergunning. Alle in de plattegronden aangegeven

waarborgregeling van toepassing. Wat betekend dit voor de koper? Kort

(installatie)-onderdelen zijn schematisch weergegeven. De

samengevat komt dit op het volgende neer. In het geval de ondernemer

exacte plaats kan in werkelijkheid afwijken. De op de tekeningen

tijdens de aanbouwperiode van het huis in financiële moeilijkheden

eventueel aangegeven meubilering, inrichting en apparaten,

komt, wordt de woning zonder meerkosten voor de koper afgebouwd.

zoals de wasmachine, vallen niet onder de levering binnen de

SWK regelt dit voor de koper in samenspraak met de betrokken

aannemingsovereenkomst.

verzekeringsmaarschappij. Deze waarborg heet de insolventie-waarborg.
Deze brochure maakt geen deel uit van de contractstukken.
Tijdens een eerste gesrpek bij de makelaar/kopersadviseur
worden de contractstukken van de woning verstrekt.
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www.thuisindetippe.nl

