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Omgeving

De Ranken vormt het eerste wijkje van Park 

Sonnehoeck. Hier verrijzen straks 41 Holland-

se huizen die aansluiten bij het kleinschalige 

en landelijke karakter. Woningen met een fris-

se uitstraling en een knipoog naar de oudhol-

landse architectuur.

De Ranken is straks rijk aan diversiteit: geen 

woning wordt hetzelfde. Keimwerk, donkere 

baksteen, of juist een lichte tint, met of zonder 

tuitgevel, voor een groot gezin of juist de star-

ter of senior, voor iedereen is het rijk wonen. 

Een ontspannen plek om thuis te komen.
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Park Sonnehoeck: een buitgengewoon plan

Rond de historische druivenkwekerij Sonne-

hoeck en de ecologische zone, aan de Poel-

dijkseweg en de Hollewatering, komt een 

nieuwe woonbuurt met tal van bijzondere 

natuurlijke plekjes: Park Sonnehoeck. Flauwe 

oevers, kleine steigers, kleine loopbruggetjes 

en veel groen en water. Een woonbuurt die 

autoluw is en waar kinderen avontuurlijk spe-

lend kunnen ontdekken.

Genieten tussen groen en blauw
Dwars door Park Sonnehoeck loopt de 25 

meter brede ecologische zone die de kust 

met natuurgebied Midden-Delfl and verbindt. 

Veel groen en water dus direct in de woon-

omgeving, inclusief een rijke fl ora en fauna. 

Park Sonnehoeck is dé plek om avontuurlijk te 

kunnen spelen. Én veilig, want de wijk wordt 

autoluw. 

Recreëren om de hoek
Langs de gehele zone komt een fi etspad zo-

dat u hier heerlijk kunt fi etsen én prettig en 

rustig kunt recreëren. Vanuit Kwintsheul kunt 

u mooie fi ets-, wandel- en boottochten ma-

ken door het weidse polderland en De Glazen 

Stad. Ook de duinen en het strand zijn binnen 

het kwartier te bereiken.

Vanuit de tuin varen in het 
Westland
Erg fi jn is ook de nabijheid van de watergan-

gen van De Gantel en De Holle Watering. 

Dichtbij huis kunt u in uw bootje stappen en 

het Westlandse water verkennen.
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Altijd al de kans willen hebben om jouw woning helemaal 

zelf samen te stellen? Dát kan bij De Ranken. Allereerst is 

er de keuze van de kleur van de voorgevel: twee tinten 

warm-rode baksteen of keimwerk. Daarnaast hebben we 

samen met de architect vele opties ontworpen die allen 

met elkaar gecombineerd kunnen worden. Zo ontstaat 

er een levendige variatie aan gevelindelingen. Denk 

bijvoorbeeld aan een frans balkon, entree luifel, type en 

kleur van voordeur, balkonhekwerken, topgevel, een 

veranda aan de voorgevel… 

 

Eenheid in verscheidenheid, 
uniek door individualiteit!

Alicante
Net op zoek naar iets meer leefruimte? Dan hebben we 

type Alicante. Deze rijwoning heeft een beukmaat van 

5.4 m en hierdoor een woonoppervlakte van 123 m2. Een 

gezellige woonkamer bij de zonnige tuin en de keuken 

aan de voorzijde. Met de drie slaapkamers is er genoeg 

plek voor een jong gezin. 

De Ranken, de Gouw fase 2 Westlandse zoom

Van Mierlo Bouw & Ontwikkeling

woningtype A - Frankenthaler

basis voorgevel basis achtergevel basis zijgevel

De Ranken, de Gouw fase 2 Westlandse zoom

Van Mierlo Bouw & Ontwikkeling

woningtype B - Alicante

basis voorgevel basis zijgevelbasis achtergevel

Frankenthaler
Dé ideale starterswoning binnen De Ranken! Deze 

rijwoning heeft een woonoppervlakte van circa 100 m2, 

met drie slaapkamers en een vrij indeelbare zolder. En 

door de verschillende optionele indelingen, maak jij hier 

echt jouw huis van! Door de verspringing in de gevel met 

de andere woningtypes, heeft type Frankenthaler een 

extra diepe voortuin!

Frankenthaler Alicante

Facts & Figures Frankenthaler
• Woonoppervlakte:  ca. 100 m2

• Breedte:   5,1 meter

• Diepte:   ca. 9 meter

• Kaveloppervlakte va.:  ca. 97 m2

• Prijs vanaf:   € 230.000 VON

• Aantal woningen: 4 stuks

Facts & Figures Alicante
• Woonoppervlakte:  ca. 123 m2

• Breedte:   5,4 meter

• Diepte:   ca. 10 meter

• Kaveloppervlakte va.:  ca. 102 m2

• Prijs vanaf:   € 260.000 VON

• Aantal woningen: 17 stuks

De Woningen
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Veelzijdig!
Van Egmond Totaal Architectuur is een 

veelzijdig architectenbureau met een 

mix van jong enthousiasme en ervaren 

vakmanschap. Het familiebedrijf staat onder 

leiding van Britta en haar broer Diederik van 

Egmond. Dit Noordwijkse architectenbureau 

werkt met meer dan 40 medewerkers aan 

opdrachten door heel Nederland. Het Totaal 

omvat Architectuur, Stedenbouw, Interieur, 

Concepten, Haalbaarheidsonderzoek, Super-

visorschap en Bouwmanagement.

Marktgericht!
“Voor De Ranken hebben wij gekozen voor 

een architectuurstijl die zich kenmerkt 

door een scherpe balans van creativiteit en 

klantgerichtheid”, vertelt Britta. “Door een 

duidelijke analyse van de kwaliteiten van 

de locatie, Park Sonnehoeck, hebben wij 

een passend ontwerp gemaakt met een 

eigen identiteit en individualiteit. Wij zien 

De Ranken dan ook als een kleinschalige 

landelijke woonbuurt met een groen karakter. 

Wij hebben ons laten inspireren door een 

landelijk  kleinschalige architectuur, en 

noemen deze stijl ‘Het Hollands Huis’.” De stijl 

van het Hollands Huis is dorps van karakter. 

Een eenvoudige langskap met accent in de 

vorm van een tuitvormige dwarskap. De 

toevoeging van een tuitvormige uitbouw of 

dwarskap geeft de woning extra volume en 

speelsheid.

Kopersparticipatie!

“Wij hebben veel ervaring met koperspartici-

patie. Hoe leuk is het om te zien dat kopers 

zelf met een pril ontwerp aan de slag gaan 

en wij deze wensen verder kunnen vertalen 

Architect aan het woord

Van Egmond Totaal Architectuur
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in het ontwerp.”, vertelt Britta die ook aan-

wezig was tijdens de SMAAKvolle inspiratie-

avond bij Van Mierlo. “Tijdens deze avond 

heb ik kunnen zien dat de woningen bij De 

Ranken in trek zijn. Met name de variatie in 

de gevels sprak veel mensen aan en dit heb-

ben we dan ook doorgezet in het uiteindelij-

ke ontwerp”.  

Oog voor detail!
“De detaillering van de huizen bepaalt uitein-

delijk de sfeer binnen De Ranken.” Van Eg-

mond heeft daarom gekozen om opvallende 

stijlkenmerken toe te voegen, zodat de lan-

delijke dorpse architectuur goed tot z’n recht 

komt. Door ambachtelijke detaillering krijgen 

de huizen hun verfi jning. De gevels worden 

opgetrokken uit metselwerk boven een ge-

metselde plint met rollaag. De kozijnen zijn 

langgerekt en staand in het gevelvlak ge-

plaatst. De kozijnen worden omrand met een 

naar voren komend metselwerk kader en de 

onderdorpels worden robuust uitgevoerd in 

kunststeen. De gootdetaillering is bescheiden 

en voorzien van een sierlijst. 

 

Keuzevrijheid!
“Dit alles zorgt voor een stoere gevelritmiek, 

maar de koper kan ook zelf nog invloed uitoe-

fenen op zijn toekomstige woning!”, aldus Brit-

ta. Samen met Van Mierlo heeft Van Egmond 

een breed palet aan keuzeopties ontworpen. 

“De koper kiest zelf zijn kleur metselwerk en 

type en kleur voordeur. Er zijn verschillende 

gevelopeningen te kiezen, zowel op de bega-

ne grond als op de eerste verdieping. Tevens 

zorgen de verschillende opties voor de platte-

gronden ervoor dat in De Ranken geen enkel 

huis hetzelfde wordt!”

ne grond als op de eerste verdieping. Tevens 
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Altijd al de kans willen hebben om jouw 

woning helemaal zelf samen te stellen? Dát 

kan bij De Ranken. Allereerst is er de keuze 

van de kleur van de voorgevel: drie tinten  

baksteen of keimwerk.

Daarnaast hebben we samen met de archi-

tect vele opties ontworpen die allen met 

elkaar gecombineerd kunnen worden. Zo 

ontstaat er een levendige variatie aan ge-

velindelingen. Denk bijvoorbeeld aan een 

Frans balkon, entree luifel, type en kleur van 

voordeur, balkonhekwerken, een veranda 

aan de voorgevel… Het is helemaal aan jou!

Eenheid in verscheidenheid, 
uniek door individualiteit!

 

Keuze Voordeuren 

Houtwerk | Wit Wit

Houtwerk | Wit Wit

Houtwerk | Wit Wit

Keuze Voordeuren
Keuze 
Gevelbekleding

Kies de kleur voordeur
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dwarskap zijgevel

Frans balkon
dakraam

dakkapel

Dakkapel met 
Frans balkon

verdiepingshoge
keukenramen

luiken op begane 
grond & eerste 
verdieping

verhoogd 
keukenraam openslaande 

deuren in de 
keuken

verlaagd 
keukenraam veranda aan 

voorgevel luifel bij voordeur 
inclusief getand 
metselwerk
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Wonen naar eigen SMAAK
Het basisontwerp van de huizen in De Ran-

ken is klaar, maar graag verwerken we jouw 

individuele wensen hierin! Samen kijken we 

naar de Stijl van de woning, Mengen we de 

woningopties uit het Assortiment, bepalen we 

het niveau van Afwerking en bouwen we deze 

woning uiteindelijk op de door jouw gekozen 

Kavel. Een unieke kans dus, om jouw ideale 

woning naar eigen SMAAK samen te stellen!

Stijl van de woning
Allereerst gaan we kijken naar de Stijl van de 

woning. Wat is de gezinssamenstelling en 

hoeveel woonruimte past daarbij? Welk basis-

type woning heeft de voorkeur? In welke stijl 

dient deze woning te worden gebouwd? Wel-

ke kleur en gevelelementen spreekt aan?

Meng de woningopties... 
uit het Assortiment
Nu kan een blik worden geworpen op de ba-

sisplattegrond die vermengd kan worden met 

verschillende woning verfraaiende en vergro-

tende opties uit het Assortiment. Een uitbouw 

aan de achterkant, dakkapel, veranda, extra 

slaapkamer op zolder, keuken aan de achter-

zijde…. Hierdoor ontstaat jouw ideale woning!

Wonen naar eigen SMAAK
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Bepaal het niveau van Afwerking
En dat is nog niet alles. Bij Van Mierlo gaan 

we net dat ene stapje verder. Ook de Afwer-

king van de droomwoning kunnen wij onder 

onze hoede nemen. Naar wens kunnen wij 

een voorstel doen voor het opleveren van de 

woning inclusief een ‘Helemaal Klaar Wonen’ 

pakket (pagina 34). Een woning inclusief een 

weelderige badkamer, een luxe keuken om 

culinair uit te pakken, vloer- en wandafwer-

king, duurzaamheidsopties of misschien wel 

allemaal? De keuze voor Afwerking is hele-

maal aan jou! 

En deze woning bouwen we op 
de door jou gekozen Kavel!!
Uiteindelijk bepaal jij waar deze ideale wo-

ning komt te staan. Wij hebben de grond al 

gereserveerd, jij kiest alleen nog jouw ideale 

Kavel uit zodat de. prijs van de woning afge-

rond kan worden

s.m.a.a.k.s
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SMAAKproces
Samen met de Wooncoach van Van Mierlo 

doorloop je digitaal het SMAAK proces. Hierbij 

krijg je inzicht in het uiterlijk van de woning, 

de aanpassingen aan de plattegronden & ui-

teraard de prijs van het totaal. 
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alternatief model 2

omschrijving aantal

Frankenthaler, rijwoning 5.1 m. 4 stuks

Alicante, rijwoning 5.4 m. 17 stuks

Gros Maroc, rijwoning 5.7 m. 9 stuks

Royal, rijwoning 6.0m. 9 stuks

Van der Laan, villa 2 stuks

totaal aantal woningen 41 stuks

De Ranken te Westlandse Zoom voor van Mierlo | 29 april 2016

situatietekening typologie | schaal 1:500

N

Situatietekening

alternatief model 2

omschrijving aantal

Frankenthaler, rijwoning 5.1 m. 4 stuks

Alicante, rijwoning 5.4 m. 17 stuks

Gros Maroc, rijwoning 5.7 m. 9 stuks

Royal, rijwoning 6.0m. 9 stuks

Van der Laan, villa 2 stuks

totaal aantal woningen 41 stuks

De Ranken te Westlandse Zoom voor van Mierlo | 29 april 2016

situatietekening typologie | schaal 1:500

N

omschrijving aantal
12, 13, 14, 39 Frankenthaler, rijwoning 5.1 m 4 stuks

2, 4, 5, 10, 11, 15-17, 20, 
24, 25, 28, 31, 34, 35, 37, 38 Alicante, rijwoning 5.4 m 17 stuks

3, 6, 21-23, 26,27, 36,40 Gros Maroc, rijwoning 5.7 m 9 stuks

1, 9, 18, 19, 29, 30, 32, 33, 41 Royal, rijwoning 6.0 m 9 stuks

7, 8 Van der Laan, villa (in ontwikkeling) 2 stuks

totaal aantal woningen 41 stuks

 

nummers

alternatief model 2

omschrijving aantal

Frankenthaler, rijwoning 5.1 m. 4 stuks

Alicante, rijwoning 5.4 m. 17 stuks

Gros Maroc, rijwoning 5.7 m. 9 stuks

Royal, rijwoning 6.0m. 9 stuks

Van der Laan, villa 2 stuks

totaal aantal woningen 41 stuks

De Ranken te Westlandse Zoom voor van Mierlo | 29 april 2016

situatietekening typologie | schaal 1:500

N
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alternatief model 2

omschrijving aantal

Frankenthaler, rijwoning 5.1 m. 4 stuks

Alicante, rijwoning 5.4 m. 17 stuks

Gros Maroc, rijwoning 5.7 m. 9 stuks

Royal, rijwoning 6.0m. 9 stuks

Van der Laan, villa 2 stuks

totaal aantal woningen 41 stuks

De Ranken te Westlandse Zoom voor van Mierlo | 29 april 2016

situatietekening typologie | schaal 1:500

N
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Type FRANKENTHALER
De Vitis Vinifera, oftewel ‘Frankenthaler’ is misschien wel de meest ideale kasdruif. Een 

kleine blauwgekleurde druif met dunne schil en een zeer zoete smaak. Wat deze druif 

bijzonder maakt is dat zijn waslaag meestal nog intact is.

De ideale starterswoning binnen 
De Ranken!
Deze rijwoning heeft een woonoppervlakte 

van circa 100 m2, met drie slaapkamers en een 

vrij indeelbare zolder. En door de verschillen-

de optionele indelingen, maak jij hier echt 

jouw huis van. Door de verspringing in de 

gevel met de andere woningtypes, heeft type 

Frankenthaler een extra diepe voortuin!

 

Facts & Figures Frankenthaler
• Woonoppervlakte: ca. 100 m2

• Breedte: 5,1 meter

• Diepte: ca. 9 meter

• Kaveloppervlakte va.: ca. 97 m2

• Bouwnummers: 12, 13, 14 & 39

Optioneel:
• Uitbouw 1.2 meter;

• Trapkast (halve of hele);

• Openslaande deuren achtergevel;

• Dakramen;

• Dakkapel of Dakkapel XL

De Ranken, de Gouw fase 2 Westlandse zoom

Van Mierlo Bouw & Ontwikkeling

woningtype A - Frankenthaler

basis voorgevel basis achtergevel basis zijgevel

Frankenthaler
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Begane grond
schaal 1:75

1e Verdieping
schaal 1:75

Frankenthaler
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Zolder
schaal 1:75

circa 100 m2, 
met drie slaapkamers 
en een vrij 
indeelbare zolder.

Frankenthaler
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Alicante
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Net op zoek naar iets 
meer leefruimte
Dan hebben we type Alicante. Deze rijwoning 

heeft een beukmaat van 5.4 m en hierdoor 

een woonoppervlakte van circa 123 m2. Een 

gezellige woonkamer bij de zonnige tuin en 

de keuken aan de voorzijde. En met de drie 

slaapkamers is er genoeg plek voor een jong 

gezin. 

 

Facts & Figures Alicante
• Woonoppervlakte: ca. 123 m2

• Breedte: 5,4 meter

• Diepte: ca. 10 meter

• Kaveloppervlakte va.: ca. 102 m2

• Bouwnummers: 2, 4, 5, 10, 11, 15, 16, 

   17, 20, 24, 25, 28, 31, 34, 35, 37 & 38

Optioneel:
• Uitbouw 1.2 of 2.4 meter;

• Trapkast;

• Openslaande deuren achtergevel;

• Dakramen;

• Dakkapel of Dakkapel XL;

• Veranda aan de voorgevel

De Ranken, de Gouw fase 2 Westlandse zoom

Van Mierlo Bouw & Ontwikkeling

woningtype B - Alicante

basis voorgevel basis zijgevelbasis achtergevel

Alicante

Type ALICANTE
De Alicante druif is het bekendste Nederlandse ras met zeer goede kwaliteit vruchten. 

De donkerblauwe grote ronde bessen hebben een zeer zoete en fijne smaak.
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Begane grond
schaal 1:75

1e Verdieping
schaal 1:75

Alicante

De Ranken - pagina 22



Zolder
schaal 1:75

met de drie 
slaapkamers is er 
genoeg plek voor 
een jong gezin

Alicante
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Gros Maroc
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Type GROS MAROC

De blauw tot diepblauw gekleurde Gros Maroc druiven hebben een zware dauwlaag. 

De schil is stevig en deze druif heeft een mooie trosvorm. 

Met het hele gezin verhuizen?
Dan is er in De Ranken genoeg ruimte in type 

Gros Maroc. Deze ruime rijwoning heeft een 

beukmaat van 5.7 m. Deze breedte zorgt er-

voor dat er drie zeer ruime slaapkamers ge-

maakt kunnen worden. Nog meer ruimte no-

dig? Dan kunnen we op de zolder nog genoeg 

slaapruimte creëren. 

 

Facts & Figures Gros Maroc
• Woonoppervlakte: ca. 132 m2

• Breedte: 5,7 meter

• Diepte: ca. 10 meter

• Kaveloppervlakte va.: ca. 117 m2

• Bouwnummers: 3, 6, 21, 22, 23, 26, 

27,, 36, 40

Optioneel:
• Uitbouw 1.2 of 2.4 meter;

• Trapkast;

• Openslaande deuren achtergevel;

• Dakramen;

• Dakkapel of Dakkapel XL;

• Veranda aan de voorgevel 

      (standaard uitgevoerd bij bouwnummer 36).

De Ranken, de Gouw fase 2 Westlandse zoom

Van Mierlo Bouw & Ontwikkeling

woningtype C - Gros Maroc

basis voorgevel basis achtergevel  basis zijgevel

Gros Maroc
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Begane grond
schaal 1:75

1e Verdieping
schaal 1:75

Gros Maroc
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Zolder
schaal 1:75

Deze ruime 
rijwoning heeft 
een beukmaat 
van 5.7 m.

Gros Maroc
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Royal
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Type ROYAL

De Belgische Royal druif is een ambachtelijk luxeproduct, met opvallende gave bes-

sen. De smaak is verrukkelijk (maar niet overdreven) zoet. Ze zijn knapperig en heb-

ben een karakteristiek donslaagje. 

Licht en ruimte; 
daarmee kenmerken de hoek-
woningen Royal zich!
Een entree aan de voorkant of misschien een 

gescheiden keuken en woonkamer, in type 

Royal is de keus aan jou! Door de gave dwars-

kap, kan er op zolder een heuse torenkamer 

gecreëerd worden. 

 

Facts & Figures Royal
• Woonoppervlakte: ca. 152 m2

• Breedte: 6,0 meter

• Diepte: ca. 10 meter

• Kaveloppervlakte va.: ca. 146 m2

• Bouwnummers: 1, 9, 18, 19, 29, 30, 

32, 33 & 41

Optioneel:
• Uitbouw 1.2 of 2.4 meter;

• Trapkast;

• Openslaande deuren achtergevel;

• Dakramen;

• Dakkapel of Dakkapel XL;

• Veranda aan de voorgevel;

• Dwarskap aan zijgevel. 

De Ranken, de Gouw fase 2 Westlandse zoom

Van Mierlo Bouw & Ontwikkeling

woningtype D - Royal

basis voorgevelbasis voorgevel basis achtergevel basis zijgevel

Royal
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Begane grond
schaal 1:75

1e Verdieping
schaal 1:75

Royal
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Zolder
schaal 1:75

Door de gave dwarskap, 
kan er op zolder een 
heuse torenkamer 
gecreëerd worden. 

Royal
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Alternatieve Begane grond:NET DAT BEETJE ANDERS...

Gros Maroc & Royal
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Je bent op zoek naar een eengezins- of 

hoekwoning, maar de standaard indeling past 

niet bij jou? Geen probleem! 

Voor type Gros Maroc & Royal hebben wij 

een alternatieve plattegrond bedacht. Hierbij 

verplaatst de keuken naar de achterzijde van 

de woning, zodat er ruimte genoeg is voor het 

plaatsen van een eilandkeuken. Ook handig 

in de zomermaanden; vanaf het terras zo de 

keuken in om wat te drinken te pakken.

Aan de voorzijde van de woning ontstaat dan 

een knusse zitkamer om ‘s avonds lekker op 

de bank weg te zakken met een goede film 

op TV.

Alternatieve Begane grond:

Gros Maroc & Royal
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Een nieuw huis kopen is altijd leuk, maar zorgt 

er ook voor dat er veel moet gebeuren voor-

dat de woning écht betrokken kan worden. 

Wij hebben hier de oplossing voor, namelijk 

de ‘Helemaal-Klaar Woning’. Het enige dat jij 

bij deze woningen nog moet doen is jouw 

meubels er in zetten. Wij doen de rest! Jouw 

nieuwe woning wordt namelijk opgeleverd 

inclusief: complete keukeninrichting met in-

bouwapparatuur, sanitair & tegelwerk (badka-

mer & toilet), vloer- en wandafwerking. 

Keuken
Met het ‘Helemaal Klaar’ pakket wordt jouw 

woning uitgevoerd met een complete keuken 

die naar eigen wens samengesteld kan wor-

den. In de basis heeft deze keuken een koel-/

vriescombinatie, een combimagnetron (mag-

netron, oven, gril), 4-pitskookplaat en een 

vaatwasser.

HELEMAAL KLAAR WONEN

Badkamer & Toilet
Binnen het ‘Helemaal Klaar’ pakket wordt het 

toilet en badkamer uitgevoerd met luxe vloer- 

en wandtegels, wandcloset diepspoel (2x), 

een douche systeem, een glazen douches-

cherm, een wastafelmeubel inclusief opberg-

ruimte, spiegel en een fonteincombinatie in 

het toilet begane grond. 
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Vloerafwerking
Ook de vloerafwerking in alle ruimtes van de 

woning worden verzorgd bij een Helemaal 

Klaar Woning. Met een uitgebreide keus in 

verschillende type vloeren, zit hier altijd iets 

bij wat bij jou past! De gekozen vloer wordt 

aangebracht alvorens jouw nieuwe woning 

wordt opgeleverd. 

Onderdelen van het Helemaal Klaar Pakket 

kunnen afzonderlijk of in z’n geheel worden 

aangeschaft. Bij afname van het hele pakket, 

wordt hier een korting over berekend. Te-

vens worden er nog een aantal ‘pluspakket-

ten’ aangeboden; een luxere keuken, sanitair 

& tegelwerk, ander type glasvliesbehang etc. 

Een complete beschrijving van de producten 

ontvang je bij het verkoopgesprek. 

 

Wandafwerking
De wanden van jouw nieuwe woning wor-

den voorzien van glasvliesbehang met sub-

tiel ruitmotief. De wanden worden vervolgens 

gesaust in een lichte kleur naar keuze. 
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BEKNOPTE TECHNISCHE OMSCHRIJVING

ALGEMEEN
• Bouw conform eisen bouwbesluit en gemeentelijke 

bouwverordening;
• Garantie wordt verstrekt conform voorwaarden van 

Woningborg.

TERREINAFWERKING/ - INRICHTING
• Het terrein wordt schoon en ontdaan van bouwres-

ten opgeleverd;
• Afhankelijk van het type woning worden hagen 

(soms gecombineerd met een stalen hekwerk in 
kleur) in de achtertuin en zij-tuin geplaatst;

• Bouwnummer 36 wordt voorzien van een houten 
veranda aan de voorzijde.

FUNDERING
• Betonnen heipalen;
• Betonnen funderingsbalken.

SKELET HUIS
• Begane grond: geprefabriceerde geïsoleerde beton-

vloer;
• Wanden (dragend): geprefabriceerde betonwan-

den; 
• Verdiepingsvloeren: betonnen kanaalplaatvloeren.

DAK  HUIS
• Geïsoleerde sporenkap;
• Dakbedekking van keramische dakpannen;
• Platte daken voorzien van bitumineuze dakbedek-

king.

GEVELS 
• Metselwerk van waalformaat handvorm baksteen in 

wildverband;
• Enkele woningen voorzien van keimwerk (type 

Royal & Van Der Laan);
• Voegwerk verdiept aangebracht met doorstrijkmor-

tel in kleur.

BERGING
• Betonnen heipalen met een betonnen vloer;
• Houten gevelbekleding;
• Plat dak voorzien van een bitumineuze dakbedek-

king.

BUITENKOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN
• Kozijnen, ramen en deuren zijn van hardhout dek-

kend geschilderd;
• Hoogwaardig geïsoleerd dubbelglas; 
• Hang en sluitwerk inbraakwerend.

BINNENWANDEN
• De niet dragende binnenwanden worden uitge-

voerd als lichte scheidingswand op de begane 
grond, de eerste verdieping en indien van toepas-
sing op de tweede verdieping.  Waar nodig geluid-
werend uitgevoerd;

BINNENKOZIJNEN EN DEUREN
• Plaatstalen deurkozijnen met bovenlicht, fabrieks-

matig afgelakt;
• Opdekdeuren, fabrieksmatig afgelakt.
• Dorpels ter plaatse van toilet en badkamer zijn van 

kunststeen. 

TRAPPEN
• Een dichte vuren houten trap van de begane grond 

naar de eerste verdieping;
• Een open vuren houten trap van de eerste verdie-

ping naar de tweede verdieping;
• De trapleuningen zijn van hardhout.

BINNENAFWERKING
• De plafonds zijn voorzien van fi jn spuitwerk;
• Wanden zijn waar gebruikelijk behangklaar afge-

werkt;
• Schuine dakvlakken zijn geschikt voor sauswerk of 

dampopen behangwerk;
• De vensterbanken zijn van kunststeen. 

AANSLUITPUNTEN SANITAIRE VOORZIENINGEN 
• Afzuigpunt mechanische ventilatie (zowel in het 

toilet als in de badkamer);
• Aansluitpunten riool en water t.b.v. toilet (zowel in 

het toilet als in de badkamer);
• Aansluitpunt koud water en afvoer t.b.v. fontein in 

het toilet;
• Aansluitpunt koud en warm water en afvoer t.b.v. 

wastafel in de badkamer;
• Aansluitpunt koud en warm water en afvoer t.b.v. 

douche.

AANSLUITPUNTEN KEUKEN
• aansluitpunt koud en warm water en afvoer t.b.v. 

spoelbak;
• twee afzuigpunten mechanische ventilatie;
• gasleiding;
• loze leidingen t.b.v. koken, boiler en vaatwasser; 
• enkele wandcontactdoos t.b.v. koelkast, afzuigkap, 

vonkontsteking.

INSTALLATIES
• Aardgas gestookte Centrale Verwarmingsketel met 

een warmwatercapaciteit van tenminste CW4;
• De gehele woning wordt voorzien van vloerverwar-

ming als hoofdverwarming;
• Elektrische handdoekradiator in elke badkamer als 

bijverwarming;
• Natuurlijke toevoer van buitenlucht via zelfregule-

rende ventilatieroosters in de gevels in de kozijnen, 
waar nodig geluidwerend uitgevoerd (suskasten);

• Mechanische afvoer van binnenlucht via mecha-
nisch afzuigsysteem;

• Zonnepanelen geïnstalleerd op het dak conform 
positie op tekening. 
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PROCES AANKOOP NIEUWE WONING

Inschrijff ormulier
Om in aanmerking te komen voor één van 

de woningen in De Ranken vul je online 

het inschrijff ormulier in: www.deranken.nl/

inschrijff ormulier. Op dit formulier geef je aan naar 

welke bouwnummers de interesse uitgaat. 

Verkoopgesprek
Op basis van loting worden na verloop van tijd de 

opties op de woningen toegewezen. Met diegene 

die een optie toegewezen krijgen, wordt vervol-

gens zo spoedig mogelijk een eerste verkoopge-

sprek ingepland. Tijdens dit gesprek wordt de ver-

koopmap overhandigd. Hierin is alle belangrijke 

informatie opgenomen om een weloverwogen be-

slissing te nemen. Na dit eerste gesprek nog steeds 

enthousiast? Dan word je uitgenodigd om digitaal 

het SMAAK proces te doorlopen. De woning wordt 

tijdens dit gesprek samen gesteld en na afl oop ont-

vang je een persoonlijke Vrij Op Naam (VON) op-

telling en verkooptekening van jouw nieuwe huis! 

Deze documenten vormen de basis van de con-

tractstukken.

Koop-/aannemingsovereenkomst
Indien de beslissing is genomen om de woning te 

kopen, worden de koop- en aannemingsovereen-

komst opgemaakt. Vervolgens wordt een tekenaf-

spraak ingepland. Tijdens deze afspraak worden alle 

documenten doorgenomen om eventuele onduide-

lijkheden weg te nemen. Hierna worden de over-

eenkomsten ondertekend. Met het ondertekenen 

van deze overeenkomsten verplicht jij als koper je 

tot het nakomen van de betaling van de koopprijs, 

terwijl de verkopende partij, Van Mierlo, zich door 

medeondertekening verplicht tot de bouw en de le-

vering van de woning.

Notarieel transport
Indien wordt voldaan aan de opschortende voor-

waarden wordt het ondertekend exemplaar van de 

koop-/aannemingsovereenkomst naar de notaris 

verzonden. De notaris maakt een notariële akte van 

eigendomsoverdracht op. De eigendomsoverdracht 

geschiedt door middel van een zogenaamde akte 

van levering bij de notaris. Voorafgaand aan de da-

tum van het notarieel transport ontvang je van de 

notaris een uitnodiging voor het transport met de 

daarbij behorende afrekening. Op de afrekening 

is aangegeven welk bedrag op de transportdatum 

moet zijn overgemaakt. De rest van de termijnen 

betaal je gedurende de bouw, tot aan de oplevering 

van jouw nieuwe woning.

 

Kopersbegeleiding
Na ondertekening van de overeenkomsten, is de 

woning offi  cieel van jou! Er dienen nog wel wat 

extra keuzes gemaakt te worden en afspraken bij 

de verschillende showrooms moeten worden in-

gepland. De afdeling kopersbegeleiding bespreekt 

daarvoor graag alle mogelijkheden!

Oplevering woning
Na heel wat maanden wachten, is het eindelijk zo 

ver! Jouw nieuwe woning wordt opgeleverd. Een 

aantal weken van te voren vindt de voorschouw 

plaats. Op deze dag heb je de mogelijkheid om jouw 

woning door te lopen en te kijken of alles volgens 

afspraak is uitgevoerd. Hierna wordt de laatste hand 

aan de woning gelegd. Op de dag van oplevering 

ontvang je de sleutel en kan het genieten in de nieu-

we woning beginnen! 

Tot slot
Deze brochure is met zorg samengesteld. Desondanks 

kan Van Mierlo Bouw & Ontwikkeling wijzigingen door-

voeren en wordt een voorbehoud gemaakt voor:

• (detail) wijzigingen in ontwerp, constructie en 

afwerking mits deze geen ernstige afbreuk doen 

aan de kwaliteit van het gebouwde;

• wijzigingen welke voortvloeien uit de eisen van 

de overheids- en/of nutsbedrijven.

Zolang voornoemde wijzigingen geen ernsti-

ge afbreuk doen aan de bruikbaarheid van de 

woning, kan één en ander niet leiden tot enige 

verrekening of ontbinding van de koop/aanne-

mingsovereenkomst met de koper.

De beslissing tot aankoop van een woning in De Ranken is gevallen. Maar hoe nu verder?
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BOUW & ONTWIKKELING

Postbus 218, 3140 AE Maassluis

Aartsdijkweg 1, 2676 LE Maasdijk

T:   0174-522300

E:   info@vmierlo.nl

W:  www.vmierlo.nl

Van Mierlo... aangenaam!
Het was Willem van Mierlo die in 1929 

in Schipluiden de basis legde voor de 

huidige organisatie van Van Mierlo Bouw & 

Ontwikkeling. Hij begon met het realiseren 

van tuinderswoningen. Later kwam daar de 

bouw van veiling- en bedrijfspanden bij en de 

afdeling planontwikkeling werd opgezet. Met 

een trackrecord van meer dan 1 miljoen m2 

commercieel en maatschappelijk vastgoed en 

de ontwikkeling en bouw van meer dan 5.000 

woningen, mag Van Mierlo zich met recht 

al meer dan 85 jaar een begrip in bouwen 

noemen. 

Bij  Van Mierlo Bouw & 
Ontwikkeling zijn we...
al meer dan 85 jaar trots op wie we zijn en 

wat we maken. We werken vanaf het eerste 

stadium samen met onze co-makers en luis-

teren naar onze klanten om het beste resul-

taat te behalen. Dit in combinatie met ons 

vakmanschap zorgt ervoor dat wij de wensen 

van de klant optimaal kunnen vormgeven. Op 

het terrein van het proces opteren wij nadruk-

kelijk voor Lean bouwen, BIM & Revit. Hierbij 

zetten we op een doelbewuste manier onze 

middelen en kennis in. Dat alles met als doel 

toekomstbestendige gebouwen te leveren 

van de hoogst haalbare kwaliteit..

Onze jarenlange ervaring maakt het moge-

lijk om ons optimaal in te leven in de wensen 

van de klant en bouwwerken te realiseren die 

aansluiten op de omgeving. Daarbij willen wij 

bijdragen aan duurzame gebieden middels 

het mee denken over, ontwikkelen, bouwen 

en renoveren van vastgoed. Daarbij willen wij  

bijdragen aan duurzame gebieden middels  

het mee denken over, ontwikkelen, bouwen 

en renoveren van vastgoed. Waarbij we altijd 

als uitgangspunt nemen om gebouwen en 

omgevingen te creëren waarin de gebruikers 

zich thuis voelen.

AANGENAAM, VAN MIERLO
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COLOFON

Ontwikkeling
Van Mierlo Planontwikkeling B.V.

Postbus 218, 3140 AE Maassluis

Aartsdijkweg 1, 2676 LE Maasdijk

T: +31(0)174 52 23 50 

E: info@vmierlo.nl

W: www.vmierlo.nl 

Bpd Zuid-West

Postbus 75, 2600 AB Delft

Poortweg 2, 2612 PA Delft

T: +31(0)15 268 08 08

E: ontwikkeling.zuidwest@bpd.nl 

W: www.bpd.nl 

Architectuur & Stedenbouw:
Van Egmond Totaal Architectuur

Postbus 147, 2200 AC Noordwijk

Gooweg 5, 2201 AX Noordwijk

T: +31(0)71 361 97 00

E: info@vanegmondarchitecten.nl

W: www.vanegmondarchitecten.nl 

Bouw:
Van Mierlo Bouwprojecten B.V.

Postbus 218, 3140 AE Maassluis

Aartsdijkweg 1, 2676 LE Maasdijk

T: +31(0)174 52 23 00

E: info@vmierlo.nl

W: www.vmierlo.nl

De Ranken is een onderdeel van Park Sonnehoeck van Ont-

wikkelingsbedrijf Westlandse Zoom (OBWZ) 

BOUW & ONTWIKKELING
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