
Het Stempel fase 2
Veenendaal
48 koopappartementen

Wonen nabij een van 
de beste winkelcentra 
van Nederland
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Wonen waar je hart ligt
Je wist vast al dat Veenendaal het beste winkelcentrum van 

de provincie heeft. Veenendaal is een echt shopwalhalla. 

Tegenover de plek waar straks Het Stempel Fase 2 komt, ligt 

Passage Corridor. Met meer dan honderd verschillende 

winkels is dit overdekte winkelcentrum van alle markten 

thuis. Van bakker tot restaurant, van gemeentehuis tot 

cafeetjes alles ligt allemaal naast je thuis. Binnen kort wordt 

Proefl okaal Bregje in fase 1 geopend, lekker makkelijk als je 

een keer geen zin hebt om te koken. Ook in fase 2 is er 

ruimte voor een brasserie of restaurant gereserveerd. 

Je kiest dus straks net zo gemakkelijk voor de rust van jouw 

eigen eetkamer als voor de levendigheid van beneden.

Als bewoner van Het Stempel beleef je de binnenstad van 

dichtbij. Je hebt de rust van een ruim appartement en de 

luxe van een eigen parkeerplaats op een afgesloten terrein. 

Heerlijk, nooit meer betaald parkeren in het Veenendaalse 

centrum!

Terrasje pakken
In Het Stempel heb je jouw eigen beschutte terras aan de 

Raadhuisstraat, de J.G. Sandbrinkstraat of het horecaplein. 

Je kunt dus lekker je eigen terrasje pakken om te genieten 

van de levendige binnenstad. De entrees van alle appartemen-

ten liggen aan een groene, gemeenschappelijke binnentuin.

De uitstraling 
van een stad,
met de charmes 
van een dorp.

Wonen aan de 
bruisende zijde van 
Veenendaal
Waar vroeger brieven werden gestempeld in het oude 

postkantoor en het dienstenkantoor van de gemeente stond, 

verrijst nu een verzameling bijzondere gebouwen: 

Het Stempel. Hierin komen de leukste appartementen 

van de Veense binnenstad. 
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Al ligt Het Stempel in het hart van Veenendaal, je bent 

zo de stad uit. Vanuit je eigen parkeerplaats rijd je zo de 

centrumring op. Dan zit je direct op de A12 richting 

Utrecht of Arnhem. Of de N233 naar Rhenen. 

Het Station Veenendaal-centrum ligt op 5 à 10 minuten 

loopafstand van Het Stempel en heeft een directe 

verbinding met Utrecht Centraal en Amsterdam CS.

Vergeet niet naar het stadsstrand Landjepik te gaan, een 

plek vóór en dóór Veenendaal. Iedereen is hier welkom om 

gezellig te picknicken, te sporten, muziek te maken, kinde ren 

lekker te laten spelen of gewoon rustig een boek te lezen. 

Er worden op deze plek ook kleinschalige evenementen 

zoals muziekfestivals of sporttoernooien gehouden. Ook 

De Cultuurfabriek is een bezoek waard met De Bibliotheek, 

De Historische Vereniging Oud Veenendaal, De Kunstuit-

leen en het Museum Veenendaal, allemaal onder één dak. 

Je kunt er tevens genieten in een luie stoel met de krant, 

met collega’s of met je kinderen in restaurant Met Stip. 

Voor de sportieve mens die graag buiten is of op het water, 

is er de mogelijkheid om een kanotocht te doen vanaf het 

Omleidingskanaal zelfs helemaal tot Leusden. Of ga eens 

naar het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug op slechts 3 km 

afstand, heerlijk wandelen of sportief bezig zijn. Zoveel 

voorziening in de buurt, uniek!

Centraal gelegen thuisbasis

Lekker comfortabel
alles binnen handbereik
Wat is er leuker dan een dagje de stad in? Even een kijkje 

nemen in die nieuwe woonwinkel, op je gemak snuffelen in 

het warenhuis en in dat ene winkeltje ineens die perfecte 

spijkerbroek vinden. Je verwent jezelf met wat lekkers bij de 

koffie en later op de dag met een heerlijk broodje. Misschien 

eet je zelfs in de stad en pak je daarna een film in het Filmhuis. 

Er is maar één ding leuker: wonen in die binnenstad. Dan is al 

dat leuks lekker dichtbij. In Het Stempel heb jij straks die luxe.

Legenda

 Het Stempel Fase 2

 Gemeentehuis Veenendaal

  Eethuis / Brasserie / 

Restaurant

 Supermakt

 Passage Corridor

 Theater De Lampegiet

 Landjepik

 Apotheek/Huisartsencentrum

 Openbaar vervoer

 Kano varen

Markt

De Grift

Hoofdstraat

Scheepjeshof

Passage Corridor

De Cultuurfabriek

Landjepik
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Op historische grond

Postkantoormedewerker 
Jan Methorst: “het was 
hier de zoete inval”.

‘Ik begon hier achter de balie toen ik 22 was. En ik ben er 

28 jaar gebleven. Dat komt vooral door het leuke contact 

met collega’s en klanten. Sommigen daarvan zie ik nu nóg. 

Vanachter de balie verkocht ik postzegels en Staatsloten, 

maakte ik pakketjes verzendklaar en zette ik kentekens over.’

Bitterballen
‘Je maakt dan ook de leukste dingen mee. Mensen die een 

complete ski-uitrusting willen versturen naar Oostenrijk 

omdat vakantiegangers alles vergeten zijn, klanten die in 

slaap vallen en postzegelverzamelaars die dolblij worden 

van nieuwe zegels. Er was geen dag hetzelfde. Ik herinner 

me ook een lief Indonesisch vrouwtje dat ons regelmatig 

trakteerde op een enorm bord met allerlei lekkere, zelfge-

maakte hapjes. Zo bedankte ze ons voor de goede service. 

Tegen een snackbarhouder zei ik eens voor de grap dat ik 

zin had in bitterballen. Tien minuten later stond hij met een 

dampende schaal voor onze neus. In december kwamen 

vaste klanten ons ook spontaan zakken oliebollen brengen. 

Complete vuurwerkpakketten zelfs.’

Inktkussen
‘Het was hier echt de zoete inval. Vaak waren we ook een 

luisterend oor. Dan kwamen vaste klanten ons vertellen dat 

hun dochter ging trouwen of dat hun man was overleden. 

Dat waren bijzondere momenten. De sfeer onder collega’s 

was ook altijd goed. Zelfs bij grote drukte in de december-

maand. Dan werkten meer dan honderd man in het sorteer-

centrum om alle Veense post af te handelen. In de begin-

jaren was dat echt handwerk.

Toen gebruikten we nog ouderwetse stempels met een 

groot inktkussen ernaast. Ik vind het ook heel leuk en 

toepasselijk dat het gebouw dat hier komt Het Stempel 

heet. Zo blijft die mooie historie toch een beetje voortbe-

staan.’

Het Stempel verrijst op de plek waar eens de post werd gestempeld. Jan Methorst stond 

28 jaar achter de balie van het oude postkantoor en vertelt er graag over.
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Het ritme van de stad
Wat is er leuker dan een dagje de stad in? Even een kijkje 

nemen in die nieuwe woonwinkel, op je gemak snuffelen in 

het warenhuis en in dat ene winkeltje ineens die perfecte 

spijkerbroek vinden. Je verwent jezelf met wat lekkers bij 

de koffie en later op de dag met een heerlijk broodje. 

Misschien eet je zelfs op de Markt en pak je daarna een film 

in het Filmhuis. Er is maar één ding leuker: dat is wonen in 

die binnenstad. Dan is al dat leuks lekker dichtbij. 

In Het Stempel heb jij straks die luxe.

Architecten Gerard Derks en Michel Manders

‘Gerard Derks legt uit: ‘Zoals bij alle ontwerpen van DSA 

kijken we heel goed naar de omgeving. Onze plannen 

voegen zich altijd naar die context. In Veenendaal zijn 

de schaal en de maat van de binnenstad heel belangrijk.’ 

Collega-architect Michel Manders vult aan: ‘We kijken dan 

twee kanten op: terug naar de historie van een locatie en 

vooruit naar de ontwikkeling ervan.

Zo ontstond ons ontwerp van een appartementencomplex 

met allemaal verschillende woontypologieën met onder 

meer wonen op de begane grond voorzien van een eigen 

toegang aan de straat, een bel-etage met oriëntatie op de 

straat en het grote eigen terras aan de binnenzijde van het 

complex de privacy gewaarborgd is.’

Ontmoeten
‘De variatie en de menselijke maat van de binnenstad 

komen terug in die gevels. Ze verschillen in hoogte, in 

diepte en we spelen met de vorm en positie van de ruime 

balkons. Zo vangen we het ritme van de stad,’ vervolgt 

Manders. Derks: ‘We willen een gebouw dat leeft, waar 

iedereen zijn eigen stempel op kan drukken. 

Dat is het mooie van dit gebouw: iedereen heeft er zijn 

eigen, bijzondere plek en tegelijkertijd is er alle ruimte om 

elkaar te ontmoeten. Dat ontmoeten past ook heel goed 

in de omgeving van een levendige binnenstad.’

Handvormbaksteen
Manders: ‘We hebben heel bewust voor diverse bakstenen 

gekozen. Het zijn mooie, duurzame materialen waar leven 

in zit én een ode aan de bestaande bouw in de omgeving. 

We gebruiken handvormbaksteen met verschillende 

kleurnuances en bewerkingen. Die stenen hebben net wat 

meer structuur, waardoor de verschillende gevels heel 

vriendelijk, maar ook wat spannender ogen.’ Derks gaat 

verder: ‘Aan de binnenzijde van het gebouw gebruiken we 

dezelfde baksteensoorten om ook daar de stadse maat en 

schaal afl eesbaar te maken. De balustrades van de galerijen 

worden op verschillende plaatsen voorzien van geïntegreerde 

plantenbakken om het geheel een groener aanzien te geven. 

Parkeerterrein
‘Zo bekijken we elk onderdeel van het ontwerp zorgvuldig: 

past het in de omgeving en dient het de toekomstige 

bewoners’, zegt Derks. ‘Bij elk appartement houden we 

rekening met de ligging, het uitzicht en alles eromheen.’ 

Manders:  ‘Ook het afgesloten parkeerterrein is met grote 

zorgvuldigheid ontworpen en biedt plaats aan 88 auto’s. 

Daarnaast worden er een aantal bomen opgenomen die het 

binnenterrein een groene uitstraling geven en de auto’s aan 

het zicht te onttrekken. Dit wordt nog versterkt door het dak 

van de bergingen dat wordt voorzien van sedumbedekking.’  

Derks: ‘We hebben echt het gevoel dat we met Het Stempel 

een perfecte balans hebben gevonden. Dit wordt een heel 

fi jne plek om te wonen.’

Kardinaal rood 
gesinteld

Metselwerk Het Stempel

Rood-bruin
gesmoord

Autumn Oranje
gesmoord

Gerard Derks Michel Manders
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Stads wonen in het Veense centrum
Bekijk de 360° panorama van het uitzicht over de 

Sandbrinkstraat en Raadhuisstaat op www.hetstempel.nl
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Situatieschets Het Stempel fase 2

Begane grond
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Legenda 
Koopappartementen
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Laagoverzicht (schematisch)
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Vogelvlucht Het Stempel fase 2
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Verdiepingsoverzicht Het Stempel fase 2

Bnr.  01

Bnr.  02

Bnr.  03

Bnr.  04

Bnr.  05 Bnr.  06 Bnr.  07 Bnr.  08 Bnr.  09

Bnr.  10

Bnr.  11

Bnr.  12

Bnr.  13

Bnr.  14

Commerciele ruimte

werkkast

Bnr. 18

Bnr. 19

Bnr.20 Bnr. 21 Bnr. 22 Bnr. 23 Bnr. 24 Bnr. 25 Bnr. 26

Bnr. 27

Bnr. 28

Bnr. 29

Bnr. 30

Bnr. 17

Bnr. 16

Bnr. 15

Formaat

SchaalOnderwerp

Datum

 1 : 200

A1

Begane grond en

15-06-2017

1e verdieping

VK-03

Begane grond

1e Verdieping

Bnr. 42

Bnr. 43

Bnr. 44

Bnr. 45

Bnr. 46

Bnr. 34

Bnr. 33

Bnr. 32

Bnr. 31

Bnr. 35

Bnr. 36 Bnr. 37 Bnr. 38 Bnr. 39 Bnr. 40 Bnr. 41

Bnr. 59

Bnr. 60

Bnr. 61

Bnr. 62

Bnr. 50

Bnr. 51

Bnr. 52 Bnr. 53 Bnr. 54 Bnr. 55 Bnr. 56 Bnr. 57 Bnr. 58

Bnr. 49

Bnr. 48

Bnr. 47

Formaat

SchaalOnderwerp

Datum

 1 : 200

A1

2e en 3e verdieping

15-06-2017

VK-04

2e verdieping

3e verdieping

Bnr. 81 Bnr. 82

Bnr. 83

Bnr. 84 Bnr. 85

Bnr. 86

Bnr. 87

Bnr. 88

Formaat

SchaalOnderwerp

Datum

 1 : 200

A1

6e, 7e, 8e verdieping en

15-06-2017

dakaanzicht

VK-06

6e verdieping

7e verdieping 8e verdieping Dakaanzicht

Bnr. 81 Bnr. 82

Bnr. 83

Bnr. 84 Bnr. 85

Bnr. 86

Bnr. 87

Bnr. 88

Formaat

SchaalOnderwerp

Datum

 1 : 200

A1

6e, 7e, 8e verdieping en

15-06-2017

dakaanzicht

VK-06

6e verdieping

7e verdieping 8e verdieping Dakaanzicht

Bnr. 81 Bnr. 82

Bnr. 83

Bnr. 84 Bnr. 85

Bnr. 86

Bnr. 87

Bnr. 88

Formaat

SchaalOnderwerp

Datum

 1 : 200

A1

6e, 7e, 8e verdieping en

15-06-2017

dakaanzicht

VK-06

6e verdieping

7e verdieping 8e verdieping Dakaanzicht

Bnr. 47

Bnr. 48

Bnr. 49

Bnr. 50
Bnr. 71

Bnr. 72

Bnr. 73

Bnr. 74

Bnr. 63 Bnr. 64 Bnr. 65 Bnr. 66 Bnr. 67 Bnr. 68 Bnr. 69 Bnr. 70

Bnr. 63 Bnr. 64

Bnr. 75 Bnr. 76

Bnr. 77

Bnr. 78

Bnr. 79

Bnr. 80

Bnr. 65 Bnr. 66 Bnr. 67

Formaat

SchaalOnderwerp

Datum

 1 : 200

A1

4e en 5e verdieping

15-06-2017

VK-05

4e verdieping

5e verdieping

Bnr. 47

Bnr. 48

Bnr. 49

Bnr. 50
Bnr. 71

Bnr. 72

Bnr. 73

Bnr. 74

Bnr. 63 Bnr. 64 Bnr. 65 Bnr. 66 Bnr. 67 Bnr. 68 Bnr. 69 Bnr. 70

Bnr. 63 Bnr. 64

Bnr. 75 Bnr. 76

Bnr. 77

Bnr. 78

Bnr. 79

Bnr. 80

Bnr. 65 Bnr. 66 Bnr. 67

Formaat

SchaalOnderwerp

Datum

 1 : 200

A1

4e en 5e verdieping

15-06-2017

VK-05

4e verdieping

5e verdieping

Bnr.  01

Bnr.  02

Bnr.  03

Bnr.  04

Bnr.  05 Bnr.  06 Bnr.  07 Bnr.  08 Bnr.  09

Bnr.  10

Bnr.  11

Bnr.  12

Bnr.  13

Bnr.  14

Commerciele ruimte

werkkast

Bnr. 18

Bnr. 19

Bnr.20 Bnr. 21 Bnr. 22 Bnr. 23 Bnr. 24 Bnr. 25 Bnr. 26

Bnr. 27

Bnr. 28

Bnr. 29

Bnr. 30

Bnr. 17

Bnr. 16

Bnr. 15

Formaat

SchaalOnderwerp

Datum

 1 : 200

A1

Begane grond en

15-06-2017

1e verdieping

VK-03

Begane grond

1e Verdieping

Bnr. 42

Bnr. 43

Bnr. 44

Bnr. 45

Bnr. 46

Bnr. 34

Bnr. 33

Bnr. 32

Bnr. 31

Bnr. 35

Bnr. 36 Bnr. 37 Bnr. 38 Bnr. 39 Bnr. 40 Bnr. 41

Bnr. 59

Bnr. 60

Bnr. 61

Bnr. 62

Bnr. 50

Bnr. 51

Bnr. 52 Bnr. 53 Bnr. 54 Bnr. 55 Bnr. 56 Bnr. 57 Bnr. 58

Bnr. 49

Bnr. 48

Bnr. 47

Formaat

SchaalOnderwerp

Datum

 1 : 200

A1

2e en 3e verdieping

15-06-2017

VK-04

2e verdieping

3e verdieping

Begane grond

Derde verdieping

Zesde verdieping

Eerste verdieping

Sandbrinkstraat

Sandbrinkstraat

Sandbrinkstraat

Sandbrinkstraat

Sandbrinkstraat

Sandbrinkstraat

Sandbrinkstraat

Sandbrinkstraat

Sandbrinkstraat

Raadhuisstraat

Raadhuisstraat

Raadhuisstraat

Raadhuisstraat

Raadhuisstraat

Raadhuisstraat

Raadhuisstraat

Raadhuisstraat

Raadhuisstraat

Sa
nd
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ks
tr

aa
t
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nd
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nd
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Vierde verdieping

Zevende verdieping

Tweede verdieping

Vijfde verdieping

Achtste verdieping

Gevelaanzicht Sandbrinkstraat (gemeentehuis zijde)

Gevelaanzicht Raadhuisstraat

Gevelaanzicht Sandbrinkstraat
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Binnenhuisarchitecte Jorine Tieleman

Over Jorine Tieleman 
Jorine Tieleman werd in 1971 geboren in het Noord Hollandse 

Heiloo, het was al snel duidelijk dat Jorine zich creatief wilde 

ontwikkelen. Haar eerste opleiding genoot ze aan de 

Modeacademie in Amsterdam. Na afronding ging ze verder 

studeren aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam. 

Na het eerste jaar besluit ze de overstap van mode naar 

binnenhuisarchitectuur te maken. In 1998 studeert ze 

succesvol af in de richting architectonische vormgeving.

Werk
Na haar opleidingen werkt Jorine vijf jaar voor de ontwerp-

studio van Jan des Bouvrie. Daar leert ze ontzettend veel, 

ontmoet ze interessante mensen en reist ze regelmatig. 

Ze heeft onder meer een hotel in Portugal en op Curaçao, 

een restaurant in Naarden en verschillende woonhuizen en 

winkels ontworpen. In 2003 is Jorine zelfstandig verder 

gegaan. In eerste instantie als freelancer voor Jan des 

Bouvrie, daarnaast bouwt ze haar eigen netwerk uit. Ze 

heeft aan verschillende interessante projecten gewerkt zoals 

villa’s op Ibiza, een woonboot in Broek en waterland, 

monumentale boerderijen in Wageningen en penthouses

in Genève, Haarlem en Amsterdam. Ze werkt veelvuldig 

samen met vastgoedontwikkelaars in het proces een wijk 

vorm te geven. In 2015 ontwerpt Jorine haar eigen vrijstaan-

de familiehuis in Utrecht. Een proces van kavel tot

woonhuis wordt in alle details door Jorine ontworpen en 

begeleid. Naast binnenhuisarchitect schrijft Jorine over 

wonen. Ze is auteur van interieurboek “Een ontwerp voor 

ieder huis” en schreef onder meer voor VT Wonen. Als

vakdocent heeft ze het ontwerp vak gegeven op de Jan des 

Bouvrie Academie aan de Hoge School in Deventer en ze 

examineert regelmatig voor het Jan Des Bouvrie ROC in 

Amsterdam.

Stijl
Met meer dan 17 jaar ervaring in de binnenhuisarchitectuur 

heeft Jorine een unieke en eigentijdse stijl ontwikkeld. Ze is 

altijd op zoek naar de balans tussen eenvoud in vorm en 

bijzondere materialen en kleuren. Ze is van mening dat een 

goed ontwerp begint bij de ultieme plattegrond. Zelfs de 

kleinste kamers worden comfortabel en doordacht ontworpen. 

Ook monumentale ruimte krijgen een eigen intieme sfeer. 

Het werk van Jorine onderscheidt zich in de betrokkenheid 

bij de klant. Ze werkt nauw samen met architecten en 

uitvoerders. Met de styling van haar ontwerp verzekert ze de 

klant van een leefruimte dat in alle facetten in balans is.

Heden en toekomst
Jorine woont samen met man Pierre en drie kinderen Claire, 

Luc en Ella in hun eigen ontworpen woning in Utrecht. 

Het gezin geniet van het op maat gemaakte huis. Jorine 

werkt vanuit haar huis. Dit is zo ontstaan om werk en zorg 

voor de kinderen goed te combineren. De kinderen zijn nu 

ouder en dus zelfstandiger, maar het werk aan huis zal 

blijven. De eigen plek blijft een vorm van inspiratie. Samen 

met haar gezin maakt Jorine graag verre reizen en ook naar 

dichtbij, daar vindt Jorine inspiratie en de kans om zich op 

nieuw op te laden. Mexico en Scandinavië staan op het 

verlanglijstje voor de nabije toekomst. Inspiratie vind ze ook 

in alledaagse dingen. Een foto, een uitspraak of al wande-

lend door de straat.

Volg Jorine op Social Media

Blog https://jorineinterior.blogspot.nl/

Instagram Jorine.tieleman

Pinterest https://nl.pinterest.com/jorinetieleman/

Facebook Jorine Tieleman

Ik maak woonwensen klaar

Jouw huis moet jouw thuis zijn. Je wilt je er altijd comfortabel 

en welkom voelen. Daarom denkt binnenhuisarchitecte 

Jorine Tieleman al tijdens de ontwikkeling mee over de 

mogelijkheden om de appartementen in te delen. Als service 

kan ze straks ook met jou meedenken. Niet alleen over de 

indeling, maar ook over de afwerking en inrichting.
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Culinaire keuzes genoeg

Genoeg smaken 
om uit te kiezen
Wie graag kiest uit allerlei culinaire smaken, zit straks in 

Het Stempel op zijn plek. Je geniet er om de hoek van de 

leukste lunchrooms en restaurantjes. Als je liever zelf aan 

de slag gaat in jouw nieuwe keuken, dan doe je ook 

boodschappen op loopafstand. Smakelijk!

Theatermenu
Brasserie Bij Slik, schuin tegenover Het Stempel, is een 

fi jne stek om een winkelmiddag te onderbreken. Op het 

gezellige terras drink je koffi e met iets erbij of neem je de 

tijd voor een ontspannen lunch. Niet ver daarvandaan, 

in eetcafé ’t Witte Paard, kruip je op koudere dagen lekker 

bij de open haard. Als je hier wat eet, maken ze het kiezen 

gemakkelijk: alle gerechten hebben het formaat van een 

voorgerecht en een vaste prijs. Bij de buren, in café-

brasserie Zeldzaam, weten ze als geen ander hoe ze een 

perfecte biefstuk moeten bakken. En je kunt er reserveren 

voor een Theatermenu, zodat je zeker weet dat je, na drie 

heerlijke gangen, de voorstelling haalt. 

Ambachtelijk ijs
Recht tegenover het oude postkantoor zwaait eigenaar Gigi

al sinds 1979 de scepter over Pizza Valentino. Deze goed-

lachse Italiaan serveert met liefde zijn pizza’s en pasta’s. 

En daarna natuurlijk het ambachtelijke ijs uit zijn salon 

tegenover theater De Lampegiet. Vanuit Het Stempel stap 

je straks ook zó in culinaire werelden die wat verder weg 

liggen. De binnenstad van Veenendaal heeft bijvoorbeeld 

restaurants met een Macedonische, een Afrikaanse, een 

Griekse, een Japanse en een Chinese keuken. 

Als je liever met vrienden of familie in jouw appartement 

rond de tafel gaat, kun je op loopafstand alle ingrediënten 

voor jouw kookkunst vinden. In Passage Corridor bij 

Albert Heijn of in kleine speciaalzaakjes met groente en 

fruit, kaas, vis en vlees.

Jouw proeflokaal in Het Stempel
Proeflokaal Bregje is een restaurant 
in eigentijdse sfeer waar lekker eten 
en drinken voor een betaalbare prijs 
centraal staat. Deze zomer opent ze 

vol trots haar 20e vestiging in 
Het Stempel, fase 1 in Veenendaal.  
De heerlijkste en met zorg bereide 
gerechten voor een betaalbare prijs 

zorgen ervoor dat Bregje toegankelijk 
is voor iedereen. 
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Binnen én buiten genieten van luxe en 
comfort
In Het Stempel komen 48 koop- en 40 huurappartementen. 

De appartementen zijn van alle denkbare comfort voorzien. 

Bovendien beschikken ze over een riante buitenruimte. 

En dan is er nog de groene binnentuin waar het gebouw 

in een U-vorm om heen ligt. Via de hoofdentree aan de 

Sandbrinkstraat heb je een prachtige doorkijk naar de 

binnentuin.

Gratis parkeren
Elk appartement beschikt over een eigen parkeerplaats op 

het afgesloten binnenterrein. Prettig, comfortabel en gratis 

parkeren in Veenendaal, ideaal! Onder de appartementen 

zijn de bergingen gesitueerd, voorzien van licht en een 

oplaadpunt voor het opladen van je fi ets.

Gratis parkeren in Veenendaal

Legenda 
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Stadswoningen met vide
De Stadswoningen van hetv type A liggen direct aan de levendige 

Sandbrinkstraat. Door de entree op de begane grond en het woongedeelte 

op de verdieping, onstaat er een grote glazen pui over 2 verdiepingen. 

Deze zorgt voor extra licht in de woonkamer en geeft zicht op de gezellige 

Sandbrinkstraat. Parkeren doe je heel luxe onder je eigen appartement. 

Via de inpandige berging is er een tweede toegang tot het appartement.

Aan de achterzijde, bij het slaapgedeelte van het appartement ligt het 

balkon. Deze is over de volledige breedte van het appartement en is ruim 

bemeten met een diepte van 2 meter.

Inpandige berging
Handige berging die 
toegankelijk is zowel 
vanuit de woning als 
vanaf de parkeerplaats.

Entree
Entree aan de straatzijde. 
Vanuit de grote raam partijen 
zicht op de gezellige 
Sandbrinkstraat.

Parkeren
Extra luxe; beschut je 
auto parkeren onder 
je eigen appartement.

TYPE

A
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AppartementStadswoningen
Type BType A

• Woonoppervlakte circa 87 m²
• Vide
• 2 slaapkamers
• 1 badkamer
• Vloerverwarming
• Glasvezel

De plattegronden kunnen per appartement iets verschillen. 
Zie hiervoor het laagoverzicht op pagina 18 en 19.

• Woonoppervlakte circa 92 m²
• 2 slaapkamers
• 1 badkamer
• Vloerverwarming
• Glasvezel

De dubbel wastafel is een 

mooie eyecatcher in de 

badkamer. Spiegels met 

verlichting maken het geheel 

af. Handdoeken drogen 

gemakkelijk aan een lange 

stang aan de wand.

Begane grond 1e verdieping 2e verdieping 3e verdieping 5e verdieping 6e verdieping 7e verdieping 8e verdieping4e verdieping

• Glasvezel

Straatniveau
Bouwnummers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9

Zevende verdieping
Bouwnummer 86

Zesde verdieping
Bouwnummer 83

Begane grond

Begane grond 1e verdieping 2e verdieping 3e verdieping 5e verdieping 6e verdieping 7e verdieping 8e verdieping4e verdieping
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Interieurimpressie type F
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AppartementAppartement
Type F1Type C

• Woonoppervlakte circa 75 m²
• Balkon op het zuiden
• Lichte woonkamer
• Vloerverwarming
• Glasvezel

• Woonoppervlakte circa 115 m²
• Fraai hoekappartement
• Vloerverwarming
• Glasvezel

Begane grond 1e verdieping 2e verdieping 3e verdieping 5e verdieping 6e verdieping 7e verdieping 8e verdieping4e verdiepingBegane grond 1e verdieping 2e verdieping 3e verdieping 5e verdieping 6e verdieping 7e verdieping 8e verdieping4e verdieping

01

02

03

04

05 06 07 08 09

12

11

10

13

14 15

16

17

18

2019 21 22 23 24 25

28

27

26

29

30 31

32

33

34

3635 37 38 39 40 41

44

43

42

45

46 47

48

49

50

5251 53 54 55 56 57

60

59

58

61

62

75

78

77

76

79

80

81

83

82
84

86

85
87

88

63 69

72

71

70

73

74

64 65 66 67 68

Begane grond
Bouwnummer 10

Tweede en derde verdieping
Bouwnummers 35 en 51

Begane grond

De plattegronden kunnen per appartement iets verschillen. 
Zie hiervoor het laagoverzicht op pagina 18 en 19.

In de woonkamer 

staat de bank 

recht voor het 

raam, ondanks de 

schuine wand. 

Achter de bank is 

een op maat 

gemaakte plank tegen de wand bevestigd op 

hoogte van de rugleuning van de bank. Achter 

de zithoek is een wand vullende boekenkast 

gemaakt. Mooi is het om de boeken op kleur te 

schikken. Zo houd je het rustig. De achterwand 

van deze boekenkast is donkergrijs. Zo krijg je 

diepte werking. In de kast is sfeer verlichting 

gemaakt.

Een leuke variant, en ruimte winner, is 

de eetkamerbank. Aan één zijde van 

de tafel zet je stoelen. Aan de andere 

kant een bank. Leg er wat matras-

kussens op voor extra comfort.

De slaapkamer wordt nog gezellig met 

een diepe kleur op de wand. Bij een 

donkere kleur denk je wellicht dat de 

kamer kleiner lijkt, maar het maakt het 

juist rustiger en heel geschikt om te 

ontspannen.

Legenda 
 Type C

 Type F1
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Interieurimpressie type E1
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Appartement
Type E1

• Woonoppervlakte circa 87 m²
•  Uitzicht langs gemeentehuis 

en Omleidingskanaal
• Vloerverwarming
• Glasvezel

Begane grond 1e verdieping 2e verdieping 3e verdieping 5e verdieping 6e verdieping 7e verdieping 8e verdieping4e verdiepingBegane grond 1e verdieping 2e verdieping 3e verdieping 5e verdieping 6e verdieping 7e verdieping 8e verdieping4e verdieping
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Tweede t/m zevende verdieping
Bouwnummers 36 t/m 41, 52 t/m 57, 69, 75, 81 en 84

De plattegronden kunnen per appartement iets verschillen. 
Zie hiervoor het laagoverzicht op pagina 18 en 19.

Bij de keuken staat een tafel van 

2,50 meter lang. Zo houdt je ruimte 

om bijvoorbeeld een servieskast in de 

keuken te plaatsen. De eettafel heeft 

aan één zijde stoelen en aan de 

andere kant een bank. Een bank is 

naast een ruimte winner een ideale zit 

plek tijdens een feestje waarbij je veel 

gasten op de bank plaats kunt laten 

nemen. Je zou kunnen kiezen voor 

een klepbank waarbij er onder de 

zitting extra opbergruimte is.
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Top of the world
Het voornaamste voordeel van een dakterras is dat je hier 

zomers kunt genieten van het mooie weer. Een bijkomend 

voordeel is dat je van je dakterras een extra woonkamer kan 

maken. Het dakterras biedt je volop privacy en een heerlijk 

uitzicht over Veenendaal. Hier voel je je koning te rijk. 

De bijbehorende trapopgang biedt je het gevoel van een 

‘strandhuisje’. De grote ramen zorgen voor veel lichtinval 

waardoor dit een ideale plek is als atelier of om in alle rust 

van een goed boek te genieten.

Hoog boven de Sandbrinkstraat
De Nederlandse zomers geven vaak hele heldere dagen en 

zwoele avonden. Avonden dat je lang buiten wilt zitten met 

een aangename temperatuur en een bijbehorend fris biertje 

of glas rosé. In het hartje centrum van Veenendaal kan dit. 

Heerlijk uitkijkend over de levendige Sandbrinkstraat geniet 

je samen met je vrienden van je eigen terrasparty of in alle 

rust met je partner van de sterrenhemel.

Atelier met stadsterras op het dak

TYPE

E2

39
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Een stadsterras op het dak

Een gezellig dakterras 
richt je in met veel 
decoratie, mooie 
materialen en meubilair.
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Appartement
Type E2

• Woonoppervlakte circa 101 m²
• Vrijstaande atelier / werkkamer
• Dakterras
• Vloerverwarming
• Glasvezel
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Derde en vierde verdieping
Bouwnummers 47 t/m 50 en 64 t/m 68

Een tv meubel hoeft niet per defi nitie tegen de wand geplaatst te worden.

Een laag meubel voor de ramen staat heel mooi. De ramen moeten wel 

goed afgesloten kunnen worden voor zonlicht, middels een “in between” 

gordijn of jaloezieën. Op het tv meubel is ook plaats voor een mooie plant 

en een lamp of kaarsen.

De plattegronden kunnen per appartement iets verschillen. 
Zie hiervoor het laagoverzicht op pagina 18 en 19.
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Interieurimpressie type G
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AppartementAppartement
Type GType F2

• Woonoppervlakte circa 156 m²
• Riant dakterras
• Hoekappartement met veel licht
• Vloerverwarming
• Glasvezel

• Woonoppervlakte circa 113 m²
• 2 slaapkamers
• 1 badkamer
• Vloerverwarming
• Glasvezel

Begane grond
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Vierde verdieping
Bouwnummer 63

Dakopbouw met toegang tot dakterras

Tweede t/m zevende verdieping
Bouwnummers 42, 58, 70, 76, 82 en 85

Vierde verdieping
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De plattegronden kunnen per appartement iets verschillen. 
Zie hiervoor het laagoverzicht op pagina 18 en 19.

Dakterras

Op de verdieping van deze woning 

is een mooie lichte kamer. Ideaal als 

werkkamer of logeerkamer. 

De kamer grenst aan het dakterras. 

Op de dakterras heb je het gevoel 

van een tuin, maar dan boven. Het 

voordeel van boven is dat het extra 

rustig is. Je hoort het geluid van de 

straat op een dakterras veel minder.

De keuken van deze woning heeft een bijzondere vorm. Door de 

schuine wanden wordt de keuken extra ruim. Plaats een bartafel voor 

het raam en je hebt een extra plek voor het ontbijt, de borrel of om 

wat te werken. Voor het raam geniet je ook van het uitzicht.

Woning F2 heeft een extra werkkamer. Deze benut je goed door een 

plank van wand tot wand te gebruiken als werktafel. Zo kan je met gemak 

met twee personen werken. Erboven zijn planken geplaatst in hetzelfde 

materiaal. Zo wordt het een eenheid. Onder de tafel zou je nog laden-

bokjes kunnen plaatsen.

Legenda 
 Type F2

 Type G
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Impressie balkon type G

Kruidenplanten in 
grote potten doen het 
goed op je balkon.
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Impressie zuidgevel Het Stempel, fase 2
Bekijk de 360° panorama van het uitzicht over de 

Raadhuisstraat op www.hetstempel.nl
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PenthousesPenthouses
Type IType H

• Woonoppervlakte circa 156 m²
• Hoekappartement
•  Panoramisch uitzicht vanuit 

de woonkamer
• Vloerverwarming
• Glasvezel

• Woonoppervlakte circa 140 m²
•  Lichte woonkamer door 

de grote raampartijen
• Vloerverwarming
• Glasvezel
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Achtste verdieping
Bouwnummer 87

Achtste verdieping
Bouwnummer 88

De plattegronden kunnen per appartement iets verschillen. 
Zie hiervoor het laagoverzicht op pagina 18 en 19.

Wat een ruime woning, de woonkamer is bijzonder door de 

schuine wand. Als je de banken toch recht plaatst houd je rust 

en eenheid met de eetkamer. Tegen de schuine wand staat 

een lang meubel waarin je kan opbergen en waar je wat op 

kan zetten. De tv hangt aan een beugel waarmee je het naar 

de bank toe kan draaien.

De woonkamer van deze woning 

is door het ontwerp in drie 

ruimtes verdeeld. De keuken 

met een lange eettafel. 

De woonkamer met een ruime 

bank, fauteuil, tv en een extra 

ruimte om bijvoorbeeld in te 

werken, muziek te maken of 

te lezen.

Legenda 
 Type H

 Type I
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Light heavy

 Bouwjaar Energielabel Energielasten**

   Jaarlĳ ks Maandelĳ ks

 2016 A € 1.285,- € 107,-

 2003 C € 1.733,- € 144,-

 1990 D € 1.904,- € 159,-



56 57

De badkamers van Het Stempel

Omdat wij ons realiseren dat een 

ieder graag zijn eigen invulling geeft 

aan de inrichting van de badkamer, 

hebben wij voor een basisconcept van 

Subway 2.0  van Villeroy & Boch 

gekozen. Een en ander is deze 

uiteraard aan jouw wensen en smaak 

aan te passen.

Hoe mooi je sanitair ook kan zijn, 

zonder een goede samenhang met 

de afwerking van de wanden en 

vloeren kan een badkamer of toilet 

niet volledig tot zijn recht komen. 

Daarom is er in de basis al keuze 

uit meerdere kleuren en facetten 

tegels. Maar uiteraard staat het je 

vrij om geheel naar eigen wens in 

marerialisatie en design jouw ideale 

afwerking te kiezen.

Extra genieten 
door de aandacht 
voor details.

Maak het gezellig
Wooncomfort is je lekker voelen in je woonomgeving, 

voorzien van alle gemakken. Dan is het puur genieten als 

voor de afwerking van het appartement is gekozen voor 

kwaliteit. In de appartementen van Het Stempel worden 

de dagelijkse rituelen een prettige belevenis in jouw 

stijlvolle badkamer met kranen van Grohe en sanitair 

van Villeroy & Boch. 

Topmerk sanitair 
Villeroy & Boch staat voor stijlvol design en de allerhoogste 

kwaliteit. Zij is een van de toonaangevende producenten 

van keramiek en werkt samen met toon aan gevende 

top ontwerpers. In het appartement tref je stijlvol en robuust 

sanitair aan met een eigentijdse uitstraling.

Een badkamer waarin je 
in twee tellen ontspant

Wie in Het Stempel woon, baadt in luxe. 

De badkamers van de appartementen zijn slim 

ingedeeld en bieden alle ruimte voor een 

inrichting naar jouw smaak en wensen. 

Bijvoorbeeld met de Subway 2.0 lijn van 

Villeroy & Boch en kranen van Grohe. 

Kijk voor alle badkamerinspiratie eens op 

www.villeroy-boch.nl en voor de 

kranen op www.grohe.nl.
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Keuken inspiratie

Eventuele wijzigingen in het installatiewerk, het juist 

inmeten en op tijd plaatsen van de keuken, coördineren 

wij ruim van tevoren met alle betrokken partijen.

Onze keukenadviseurs nemen uitgebreid de tijd om jouw 

vragen en wensen te vertalen naar de droomkeuken 

waarnaar je op zoek bent. Je hebt keuze uit de meest 

uiteenlopende keukenmerken, ontelbare mogelijkheden 

in apparatuur en werkbladen, passend bij ieder budget.

Kortom, een bezoek aan de Eigen Huis Keukens showroom 

is zeker de moeite waard!

Astronaut 8f 

3824 MJ  Amersfoort

T (033) 456 05 55

amersfoort@eigenhuiskeukens.nl 

www.eigenhuiskeukens.nl 

Geniet in stijl van je 
nieuwe keuken.

Tijd om dromen waar te maken

De keuken is een van de belangrijkste 

ruimtes in je woning, wij zijn er dan ook 

trots op dat Eigen Huis Keukens voor dit 

project geselecteerd is als keukenleverancier! 

Met meer dan 20 jaar ervaring nemen

 wij je graag al het keuken gerelateerde

 werk uit handen en regelen alles tot in 

de puntjes voor jou.

In de koopsom van de woning is al een prachtige Eigenhuis 

keuken opgenomen met een mooi werkblad en Siemens 

apparatuur: gaskookplaat met gietijzeren pannendrager, 

koelkast met vriesvak, compacte bakoven met magnetron 

en vaatwasser. Voor de goede orde vermelden wij dat je 

keuken nà oplevering van je appartement wordt geplaatst.

Gelukkig is niet elk mens hetzelfde en daarom biedt 

Eigenhuis Keukens alle vrijheid om jouw droomkeuken samen 

te stellen. Als geselecteerde keukenleverancier zijn wij 

volledig op de hoogte van de technische zaken van je 

woning , zodat wij je optimaal kunnen informeren over de 

(on)mogelijkheden met betrekking tot je keukenwensen. 

 

Standaard worden de apparte-

menten in Het Stempel voorzien 

van een keuken, inclusief luxe 

inbouwapparatuur.

De appartementen van het type 

A, B3, C, E1, E2, E3, E4, E5 en F1 

worden standaard voorzien van 

een Salvani keuken.

De appartementen van het type 

B2, F2, G, H en I krijgen een 

SieMatic SC10 keuken.

Jouw keuken

Voorbeeld SieMatic SC10 keuken

Voorbeeld Salvani keuken
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Kleur- en materiaalstaat

 Bouwdeel Materiaal Kleur

Gevel 

 Metselwerk  Baksteen  Diverse kleuren

  Doorgestreken voeg  Diverse grĳ stinten

 Raamdorpels  - Beton  - Naturel

  - Aluminium  - Diverse grĳ stinten

 Spekbanden  Beton  Naturel

 Geveldragers en lateien  Staal  In kleurtint gevel

 Kozĳ nen appartement  Hout  Diverse kleuren

 Kozĳ nen hoofdentree  Aluminium  Grĳ s

 Voordeur appartement  Paneeldeur  Diverse kleuren

 Ramen  Hout  Diverse kleuren

 Geveltimmerwerk straatgevel  Vezelcementplaat  Grĳ s met verticale groeven

 Geveltimmerwerk bĳ  balkons  Vezelcementplaat  Gebroken wit

 Geveltimmerwerk dakopbouwen en Verduurzaamd hout  Grĳ s

 houten bergingen binnenterrein

 

Dak

 Dakbedekking plat dak  Bitumineuze dakbedekking  Naturel

 Dakrand dakopbouwen en houten Zink  Naturel

 bergingen binnenterrein

 Dakrand overige daken  - Beton  - Naturel

  - Aluminium  - Diverse grĳ stinten

 Hemelwaterafvoeren  Kunststof  Grĳ s

Algemeen

 Postkast / Bellentableau  Metaal  Grĳ s

 Trappen en bordessen  Beton  Naturel

 Vluchttrap  Metaal  Thermisch verzinkt

 Traphek / trapkooi  Metaal  Grĳ s

 Balkons/galerĳ en/dakterrassen  Beton / Betontegels  Naturel

 Balustrades  - Staal/Aluminium  - Diverse grĳ stinten

  - Glas

  - Metselwerk  - Diverse kleuren

 Kozĳ nen algemene ruimten  Hout  Diverse kleuren

 Binnendeuren algemene ruimten  Hout  Diverse kleuren

 Liftdeur en muuromkleding  Metaal  RVS

Interieur appartementen

 Binnendeuren  Houten opdekdeur  Wit

 Binnendeurkozĳ nen  Metaal  Wit

 Vensterbanken  Marmercomposiet  Wit gemêleerd

 Onderdorpel toilet en badkamer  Hardsteen  Antraciet

  Natuurlĳ ke materialen kunnen op termĳ n kleur- en maatafwĳ kingen gaan vertonen. De uitvoerende partĳ en dragen 

zorg voor het bemonsteren van de voorgeschreven kleuren en materialen en deze worden - voor verwerking - ter 

goedkeuring aan de opdrachtgever voorgelegd. Het afwĳ ken van de op deze kleur- en materiaalstaat opgegeven 

kleuren en materialen wordt altĳ d ter bespreking en goedkeuring voorgelegd aan de architect.



Onze onderneming houdt zich bezig met één van onze 

belangrijkste levensbehoeften: wonen. Met woningen, 

woonwijken en alle woonwensen die er leven in de landen 

waarin wij actief zijn: Nederland, Frankrijk en Duitsland. Naar 

die woonwensen doen we uitgebreid onderzoek waarvan 

de resultaten de basis vormen voor wat we ontwikkelen. 

De meeste van ‘onze’ bewoners zullen het niet weten, maar 

wij hebben aan de wieg gestaan van hun huizen en buurten. 

Sinds onze oprichting in 1946 hebben wij de bouw van 

meer dan 300.000 woningen mogelijk gemaakt en vandaag 

wonen ruim een miljoen Europeanen in woonwijken waarin 

onze hand herkenbaar is. Daarmee zijn we letterlijk één van 

de grootste ‘huismerken’ van ons continent.

Levende woonomgevingen
Woonplezier is één van de belangrijkste ingrediënten van 

ons levensgeluk. Maar dat plezier vraagt om meer dan een 

woning alleen. Het vereist ook een woonomgeving waarin 

mensen zich even fi jn en veilig voelen als in hun eigen 

huis. Daarom maken we ons bij BPD, voorheen bekend als 

Bouwfonds Ontwikkeling, sterk voor het verwezenlijken van 

‘living environments’, woon- en leefomgevingen die ook zelf 

leven. Waar de bebouwde omgeving en de natuur elkaar op 

een harmonieuze manier ontmoeten. Die rust, ruimte en 

geborgenheid bieden en als ontmoetingsplek ook activitei-

ten op straat aanmoedigen. Waar iedereen, van jong tot 

oud, met veel plezier kan wonen en samenkomen.

Bouwen is voortbouwen
Duurzaamheid staat in ons werk centraal en daarbij denken 

we niet alleen aan het verminderen van CO²-uitstoot en 

lagere energierekeningen voor ‘onze’ bewoners. Een 

geslaagde woonwijk moet zelf ook duurzaam zijn, letterlijk 

toekomstwaarde hebben en decennia na oplevering nog 

steeds aantrekkelijk zijn voor nieuwe generaties. Vrijwel 

elke leefomgeving overleeft zijn eerste bewoners. Aan 

ons de taak om verder te denken dan een leven lang is. 

En dus kijken we in ons werk niet alleen naar de toekomst, 

maar koesteren we ook wat al bestond: de voormalige 

koekjes fabriek, de karakteristieke boerderij, de slingerende 

beek of oude beuk. Bouwen is voortbouwen, vinden we. 

In een levende omgeving proef je alle tijden.

Meer weten over BPD of nieuwbouwprojecten? 

Kijk op www.bpd.nl

Waarom nieuwbouw?

BPD creating living environments

Levende omgevingen nodigen 
ook uit om naar buiten te gaan

10 voordelen 
van een nieuwbouwhuis
Kies voor een nieuwbouwhuis. Je koopt toch ook geen 

derdehandsschoenen? Kun je deze op het oog gekke 

vergelijking maken? Wij vinden van wel. De meeste mensen 

die iets kopen, kopen namelijk het liefst iets wat nieuw 

is. Waarom zou dat principe dan niet gelden voor een 

huis? We zetten de belangrijkste voordelen voor je op 

een rij.

1. Nieuw is onbeschreven
Nieuw is een gevoel van fris, puur, mooi. Nieuw is écht 

helemaal van jezelf. Onbeschreven en onaangetast. Een 

nieuw bouwhuis heeft geen geschiedenis. Het doet niet 

denken aan de smaak, keuzes of het leven van de vorige 

bewoners.

2. Nieuw is zorgelozer
Een nieuwbouwhuis is een huis zonder zorgen waar je 

geen omkijken naar hebt. Alles is nieuw, alles doet het. 

Op bijna alles zit garantie en onderhoudskosten heb je 

de eerste jaren vrijwel niet. 

3. Nieuw is energiezuiniger
Auto’s zijn de laatste 20 jaar veel zuiniger geworden, 

computers stukken sneller. Maar ook de bouwwereld heeft 

in de afgelopen jaren bepaald niet stilgezeten. Zo heeft 

een nieuwbouwhuis van nu energielabel A en is daarmee 

al gauw 30% zuiniger dan een woning die pakweg 25 jaar 

geleden is gebouwd. 

4. Nieuw is voordeliger
Als koper van een nieuwbouwhuis heb je een aantal 

fi nanciële meevallers. Bij de koop hoef je bijvoorbeeld 

geen overdrachtsbelasting te betalen en qua energie-

kosten ben je met een nieuw, duurzaam huis al gauw 

€ 800,- per jaar goedkoper uit.

5. Nieuw is stiller
Voor veel mensen is hun huis een plek om tot rust te komen. 

Even weg uit de drukte en hectiek van alledag. Zeker in een 

nieuwbouwhuis kun je dat volop doen. Dankzij de modernste 

isolatie kun je in een nieuwbouwhuis iets horen wat in een 

druk land als Nederland zeer weldadig kan zijn. De stilte.

6. Nieuw is duurzamer
Voor een nieuw huis worden tegenwoordig alleen 

duurzame, milieuvriendelijke materialen en technieken 

gebruikt. En omdat een nieuwbouwhuis ook veel energie-

zuiniger is, komt het in aanmerking voor het predicaat 

‘groen’. En dat is goed voor het milieu én je portemonnee. 

7. Nieuw is veiliger
Nieuwbouwhuizen zijn standaard uitgerust met een 

professioneel rookalarm. En met het modernste, inbraak-

werend hang- en sluitwerk. Je geniet van een veilige 

omgeving en houdt ongewenste bezoekers buiten.

8. Nieuw is aangenamer
‘Oude huizen zijn sfeervolle huizen’ hoor je weleens. Maar 

oude huizen kunnen ook koude huizen zijn. In de winter 

zijn ze niet warm te krijgen en in de zomer juist niet koel. 

Nieuwbouwhuizen daarentegen kenmerken zich door een 

aangename temperatuur, ongeacht de tijd van het jaar. 

Ze zijn voorzien van extra isolerend glas en zijn ook verder 

goed geïsoleerd. Zo heb je in de winter warme voeten en 

is het in de zomer lekker koel.

9. Nieuw is bloemrijker
Een nieuwbouwwoning is een huis in een prettige omge-

ving. Een omgeving die ook zelf leeft. Waar bewoners en 

bezoekers zich welkom voelen. Want naast de ontwikkeling 

van huizen zijn we ook verantwoordelijk voor de inrichting 

van het gebied waarin ze staan. Zo komen we tot buurten 

met altijd voldoende perkjes en parken, met vijvers en speel-

plaatsen, met scholen, winkels en een goede ontsluiting.

10. Nieuw is persoonlijker
Wie een nieuwbouwhuis koopt, heeft alle vrijheid van 

de wereld. Je kiest je eigen badkamer, je eigen keuken 

en als je een extra kamer wenst, kan dat meegenomen 

worden tijdens de bouw. Een oud huis wordt nooit 

helemaal van jezelf. Of in elk geval, duurt het jaren 

voor je dat bereikt. Je blijft breken en verbouwen om 

het precies op maat en smaak te krijgen.

Daarom nieuwbouw!
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Voorbehoud verkoopdocumentatie
De verkoopdocumentatie is met de grootste zorg 
samengesteld, aan de hand van gegevens zoals die ten 
tijde van het samenstellen van deze brochure bekend 
waren. Desondanks maken wij een voorbehoud ten 
aanzien van eventuele wijzigingen die onder andere 
voortkomen uit eisen en wensen van overheden en/of 
nutsbedrijven. Hieraan kunnen geen rechten worden 
ontleend. Voor de juiste informatie wordt verwezen naar 
de tot de contractstukken behorende verkoop tekeningen 
en technische omschrijving.
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EEN ONTWIKKELING VAN VERKOOPINFORMATIE

REALISATIE

BPD Ontwikkeling

De Brand 30

3800 AA  Amersfoort

www.bpd.nl

Kerkewijk 113

3904 JA  Veenendaal

T (0318) 542 477

E info@vandijkvanessen.nl

Of kijk op 

www.hetstempel.nl

 www.facebook.com/hetstempel

 twitter.com/bpd_nl_m

Trebbe Oost & Noord BV

www.trebbe.nl

Meer weten?
www.hetstempel.nl


