RUIMTE OM TE LEVEN
6 T U S S EN - EN H OEKWON I N GEN EN 8 TWE E-ONDE R-E E N-K APWONINGE N

FIJN WONEN
IN LEEK 
Dit is uw kans om te wonen waar velen zouden willen wonen én leven.
De Appelboom is een kleinschalig project in Leek. Hier woont u landelijk
en compleet. De Appelboom wordt gebouwd in het reeds bestaande
nieuwbouwplan Oost-Indie. Op de locatie tussen De Knip en Appelboom
staat nu nog een school. Er is water in de buurt en veel groen. Behalve
scholen zijn er in de directe omgeving diverse voorzieningen.
Slechts veertien nieuwe huiseigenaren kunnen wij gelukkig maken met nieuwbouwproject De Appelboom: Acht royale twee-onder-een-kapwoningen, twee fraaie
hoekwoningen en vier ruime tussenwoningen. In de regio bestaat grote belang
stelling om in dit deel van Leek te wonen.
Kenmerkend voor wonen in De Appelboom is de gevarieerde bouw in Hollandse
stijl met traditionele baksteen. De kavels zijn stuk-voor-stuk riant en hebben een
grote, diepe tuin. De Appelboom is nieuwbouw die bij velen in de smaak zal

DE LANDELIJKE 
SCHOONHEID VAN WONEN
IN DE APPELBOOM

vallen. Duurzaam, ruimte, rust, groen en water, wat wilt u nog meer?
De Appelboom, fijn w
 onen in Leek.
De woningen zijn ruim en compleet en hebben een hoogwaardige afwerking.
U kunt kiezen uit diverse indelingsmogelijkheden. De badkamers zijn voorzien van Villeroy en Boch sanitair. Bijna alle woningen zijn duurzaam met een
energieprestatie van EPC 0,0, inclusief warmtepompinstallatie en
vloerverwarming op de begane grond.
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TUSSEN- EN HOEKWONINGEN

WONEN IN EEN
GROENE OMGEVING
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TUSSEN- EN HOEKWONINGEN
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Woonoppervlakte van circa 119 m2
(woning met topgevel - bouwnummer 13 - circa 125 m2)
Ruime woonkamer met open keuken
Badkamer met douche, wastafel en 2e vrijhangend toilet
Sanitair van Villeroy & Boch
3 in grootte variërende slaapkamers
Vrij indeelbare zolderverdieping
Separate berging in de tuin

TUSSENWONINGEN
Tussenwoning met langskap: bouwnummers 10, 11 en 12 (afgebeeld)
Tussenwoning met dwarskap: bouwnummer 13 (gespiegeld)
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BEGANE GROND
BASIS PLATTEGROND

EERSTE VERDIEPING
BASIS PLATTEGROND

ZOLDERVERDIEPING
BASIS PLATTEGROND

Deze weergave (plattegrond en tekst) is een impressie, bedoeld ter inspiratie en maakt geen
onderdeel uit van de contractstukken. Derhalve kunnen hier geen rechten aan worden ontleend.

Diverse indelings- en uitbreidingsmogelijkheden
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TUSSEN- EN HOEKWONINGEN
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Woonoppervlakte van circa 125 m2
(woning met topgevel - bouwnummer 9 - circa 132 m2)
Ruime woonkamer met open keuken
Royale badkamer met douche, wastafel en 2e vrijhangend toilet
Sanitair van Villeroy & Boch
3 in grootte variërende slaapkamers
Vrij indeelbare zolderverdieping
Garage / berging

Hoekwoning met dwarskap: bouwnummer 9 (afgebeeld)

BEGANE GROND
BASIS PLATTEGROND

Hoekwoning met langskap: bouwnummer 14

EERSTE VERDIEPING
BASIS PLATTEGROND

ZOLDERVERDIEPING
BASIS PLATTEGROND

Deze weergave (plattegrond en tekst) is een impressie, bedoeld ter inspiratie en maakt geen
onderdeel uit van de contractstukken. Derhalve kunnen hier geen rechten aan worden ontleend.

Diverse indelings- en uitbreidingsmogelijkheden
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HOEKWONINGEN
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TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN

RUIMTE OM TE LEVEN
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TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN
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Woonoppervlakte van circa 159 m²
Ruime woonkamer met open keuken
Complete badkamer met ligbad, douche,
wastafel en 2e vrijhangend toilet
Sanitair van Villeroy & Boch
3 in grootte variërende slaapkamers
Vrij indeelbare zolderverdieping
Garage / berging
Diverse indelings- en uitbreidingsmogelijkheden

TWEE-ONDER-EENKAPWONINGEN
Bouwnummers 1, 3, 5 en 7 (afgebeeld)
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BEGANE GROND
BASIS PLATTEGROND

EERSTE VERDIEPING
BASIS PLATTEGROND

ZOLDERVERDIEPING
BASIS PLATTEGROND

Deze weergave (plattegrond en tekst) is een impressie, bedoeld ter inspiratie en maakt geen
onderdeel uit van de contractstukken. Derhalve kunnen hier geen rechten aan worden ontleend.

Bouwnummers 2, 4, 6 en 8 (gespiegeld)
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TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN
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ZEER COMPLETE, HOOGWAARDIGE KEUKENS
met veel INDELINGSMOGELIJKHEDEN
Kookeiland

Uitnodiging

In de showroom staan veel opstel-

Kopers ontvangen een persoon

lingen met keramische en inductie

lijke uitnodiging voor een maatwerk

kookplaten. Niet zo verwonderlijk

gesprek voor de keukeninrichting.

want de nieuwbouwwoningen krijgen

Tijdens dit gesprek worden alle

geen gasaansluiting meer. Als snel

individuele wensen besproken.

werd duidelijk dat Jeroen Wijnand

Jeroen: “Wij nemen vooral de tijd om

en VanWonen dezelfde visie én

samen met u alle wensen en ideeën

passie delen.

te bespreken.”

Jeroen: “Uw huis moet vooral een

RTABEL
COMFO
EN
N
O
W

thuis zijn. De keuken die u kiest moet
ook passen bij de stijl van het huis.”
Bij de koop van een eengezinswoning
of een twee-onder-een-kapwoning

JEROEN WIJNAND VAN WIJNAND KEUKENS IN LEEK:

“EEN KEUKEN IS
EEN VERLENGSTUK
VAN UZELF.”
De keuken van vandaag is een centrale ontmoetingsplek in
ieder huis. De keuken maakt van een huis úw thuis.

ontvangt u een keukencheque.
Zo kunt u geheel naar eigen wens uw

Inclusief maatwerk
droomkeuken gesprek

nieuwe keuken samenstellen.
De cheque is exclusief in te wisselen
bij Wijnand Keukens in Leek.

MAAK VAN UW KEUKEN
EEN FANTASTISCHE
CENTRALE PLEK

Dit is ook het uitgangspunt van Wijnand Keukens uit Leek.
Wijnand keukens is leverancier van alle bekende merken en
heeft kwaliteit en service hoog in het vaandel staan.
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EEN PLEK OM TE
ONTSPANNEN EN OM U
PRETTIG TE VOELEN
De badkamer is steeds meer nadrukkelijk aanwezig in ons leven. Baden wordt steeds meer
een welness-moment. Geen badkamer in De Appelboom zal straks hetzelfde zijn.

HET SANITAIR VAN TOPMERK VILLEROY & BOCH ZAL WORDEN GELEVERD DOOR PLIEGER IN GRONINGEN
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Wonen in een park

De Appelboom Dat is prettig wonen,
werken en recreëren

“De Appelboom komt in een woonbuurt die al bijna af is. Het is er rustig en kindvriendelijk wonen.
Winkels, onderwijs en overige sportvoorzieningen
liggen allemaal op loop- en fietsafstand. Ik zie
De Appelboom als een nieuwe buurt in een groot
bestaand park waar mensen met en voor elkaar
wonen en leven. Serieus: ik denk echt dat mensen
die hier komen wonen, niet snel zullen weggaan.”

sten van eerder uitgevoerde projecten in de
omgeving. Geïnteresseerden mogen met

MARJOLEIN JONGERIUS VERKOOPMANAGER DE APPELBOOM

“ HIER GAAT MIJN
HART SNELLER
VAN KLOPPEN”
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Blije en tevreden kopers

ons meepraten over de ontwikkeling van het

“Vanaf het begin ben ik bij de Appelboom

plan. Zo leveren zij een wezenlijk aandeel in

betrokken. Dat vind ik belangrijk, want ik weet

de bouwplannen. Bij VanWonen vinden wij

precies wat er speelt, wat er mogelijk is en wat

dat een must. Een huis is zo ongeveer het

de wensen van de toekomstige bewoners zijn.

belangrijkste wat je koopt in je leven, daar

Woningontwikkelingen vragen een lange voor-

mag best wat aandacht tegenover staan.

bereidingstijd. Duurzaamheid, milieuzaken en

Bovendien leren de mensen ons kennen als

beheerst omgaan met ruimte zijn aandachts

een betrokken partij die luistert naar wat er

punten die vroeger minder speelden.

leeft onder woningzoekenden. De verkoop

Aan de andere kant worden projecten zo wel

van De Appelboom doe ik samen met Mar-

eerder een uitdaging. En is de voldoening groot,

leen Ritsema, zij is als klantmanager nauw

wanneer de nieuwe bewoners blij en tevreden

betrokken bij De Appelboom.”

in en rondom hun huis ziet rondlopen.”
Voor levensgenieters
Persoonlijke aanpak

“De Appelboom is een woonomgeving

“VanWonen verkoopt de woningen zelf. Dat vind

voor levensgenieters waar veel te doen en

Oer-Hollands

ik ook een groot voordeel. Onze persoonlijke aan-

te beleven is. Neem alleen al de enorme

“Of wij als VanWonen iets realiseren in

pak werkt. Immers: als je zelf een plan hebt ont

percelen met veel tuin. Hier kan iedere

Hengelo, Nijmegen of Groningen, in principe

wikkeld, kun je jouw klanten beter en uitvoeriger

liefhebber van bloemen en planten alle

is elk project mij evenveel waard. Maar

informeren. Direct contact en zo min mogelijk

creativiteit in kwijt. Loungen in de tuin of

Als verkoopmanager bij VanWonen is Marjolein Jongerius het

voor De Appelboom gaat mijn hart toch

externe tussenpersonen verklaren mede het

sportief bezig zijn. Van wandelen tot fietsen.

eerste aanspreekpunt van nieuwbouwproject De Appelboom

iets sneller kloppen. Alles wat onze klanten

succes van nieuwbouwprojecten als De Appel

In de omgeving zijn er verschillende parken

in Leek. Ze kent alle ins en outs van het project als haar broek-

graag willen, komt hier samen. Het is een

boom.”

en veel speelterreinen voor de kids. Winkels,

zak. Marjolein beschouwd De Appelboom als een van haar

kleinschalig project in een rustige buurt en

lievelingsprojecten.

omgeven door veel groen en natuur. Ook het

Meepraten

liggen allemaal op loop- en fietsafstand.

duurzame ontwerp van de woningen spreekt

“In de meeste gevallen vindt het eerste contact

Wonen in De Appelboom is je betrokken

klanten erg aan. Het is stijlvol, straalt klasse

met geïnteresseerden al plaats, voordat bekend is

voelen bij de natuur. Een prachtige plek voor

uit en het is vooral oer-Hollands tijdloos.

wat er precies gebouwd zal worden. Vaak is alleen

levensgenieters die het ook fijn vinden om

Wat dat betreft hebben wij gehoor gegeven

de locatie bekend. Voor de Appelboom in Leek

dingen met elkaar te delen. Net zoals ik zelf

hoe men wil wonen.”

hebben wij gebruik gemaakt van recente uitkom-

een beetje ben.”

onderwijs en overige sportvoorzieningen
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COLOFON

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn bij de aankoop
van uw woning hebben wij een ervaren projectteam

WONINGEN EN LEEFOMGEVINGEN
CREËREN WAARIN IEDEREEN
ZICH THUIS VOELT

samengesteld. Wij staan u graag terzijde bij het maken
van uw keuzes of het beantwoorden van uw vragen.

DAT IS ONZE MISSIE
Wij zijn een full service ondernemende

kelen onze woningen met veel aandacht en

gebieds- en vastgoedontwikkelaar.

vakmanschap. VanWonen vertaalt de wensen

Persoonlijk, dichtbij en van A tot Z betrok-

van de klant in een gebied, huis en thuis die

ken. VanWonen ontwikkelt op basis van

positief verrassen. Hierdoor onderscheidt een

klantgerichtheid, ondernemingszin en

VanWonen-woning zich op compleetheid.

authenticiteit. We zetten in op innovatieve,

Bovendien denken wij graag met u mee.

Luuk Alferink

Marjolein Jongerius

Marleen Ritsema

Projectontwikkelaar VanWonen

Verkoopmanager VanWonen

Klantmanager VanWonen

inclusieve en duurzame oplossingen voor
we samen met onze stakeholders en
klanten.

Het kopen van een VanWonen
nieuwbouwwoning kent vele voordelen

Ontwikkeling
VanWonen Projecten BV

U heeft één vast VanWonen-aanspreekpunt

Architecten
Huls Architecten, Staphorst

Het ontwikkelen van een gebied, een project

Met een VanWonen-woning voldoet u

VanWonen Vastgoedontwikkeling B.V.

en het kopen of huren van een huis zien

aan de allerlaatste duurzaamheidseisen

Boterdiep 7-1

wij als een reis die u als onze klant aflegt.

Bij VanWonen staan innovatie en duurzaamheid

9712 LH Groningen

Deze reis, vol belevenissen, staat centraal

hoog in het vaandel. De woningen voldoen aan

in onze dienstverlening. VanWonen zorgt

de toekomstige duurzaamheidsdoelstellingen

Marjolein Jongerius

bijvoorbeeld voor een vast aanspreekpunt

en vrijwel alle woningen zijn energieneutraal.

Verkoopmanager VanWonen

gedurende de hele reis, zodat u weet bij

Dit zorgt niet alleen voor een lage energie

Telefoon: 06–124 882 05

wie u terecht kunt. De VanWonen Verkoop-

rekening, maar ook voor een leefbaar klimaat

marjolein@vanwonen.com

en klantmanager kent uw situatie, denkt

voor de komende generaties.

Sanitair
Plieger, Groningen

Marleen Ritsema

Tegelwerk
Julius van der Werf, Groningen

met u mee en staat klaar om alle vragen
te beantwoorden.

VanWonen bouwt aan uw thuis

Klantmanager

Met onze klantkennis, vakmanschap en toe

Telefoon: 06-828 281 49

VanWonen maakt zich sterk voor u

wijding leveren wij toegevoegde waarde,

marleen@vanwonen.com

Voor de bouw van de woningen werken wij

waardoor wij niet alleen een gebied, project

samen met aannemers die met zorg zijn

of huis ontwikkelen, maar vooral een thuis.

geselecteerd. Mocht er onverhoopt toch iets

Niets leukers dan samen met de toekomstige

gebeuren waarbij u en de aannemer er niet

buren van tevoren al dagdromen over hoe het

uitkomen, dan kunt u altijd op VanWonen

zal zijn als de woningen klaar zijn. VanWonen

terugvallen. De VanWonen-standaard gaat

zorgt ervoor dat u uw nieuwe buren al voor

voorbij de marktstandaard. Wij ontwik-

de oplevering kent.

Realisatie
Aannemersbedrijf Dons en Troost b.v., Staphorst
Keuken
Wijnand Keukens, Leek

Voorbehoud De plattegronden zijn ter inspiratie, maar geen
contractstukken derhalve kunt u hier geen rechten aan ont
lenen. De perspectieftekeningen in deze brochure geven een
impressie. Het is met recht een ‘artist impression’ waarin de
illustrator zich soms wat artistieke vrijheden gunt. De inrichting
van de openbare ruimte is naar de fantasie van de illustrator
ingevuld. Ondanks alle zorgvuldigheid die we hebben nagestreefd, kunnen aan deze tekeningen geen rechten worden
ontleend. Deze brochure maakt geen onderdeel uit van de
contractstukken.

Projectcommunicatie: Het Campagnehuis

woningen en leefomgevingen. Dat doen

www.deappelboomleek.nl

