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CENTRAAL
ROELOFARENDSVEEN
Centraal en uniek 

In Roelofarendsveen woont u echt buiten de stad, maar 

dichtbij grote steden als Den Haag (25 minuten met auto 

of ov), Leiden (15 minuten) en Amsterdam (20 minuten). 

Direct aan het heerlijke Braassemermeer en de jachthaven, 

ontstaat een unieke woonwijk met appartementen, 

eengezinswoningen, twee-onder-één-kapwoningen, vrij-

staande villa’s en bouwkavels voor ca. 1.200 eigentijdse 

huishoudens, die hun horizon willen verbreden. Heerlijk 

ruim wonen, dichtbij de stad en het water. Dit is ‘Aan de 

Braassem’! 

Rijk aan voorzieningen

Gaat u het dorp in, dan wordt u blij verrast door de 

pittoreske bruggetjes, monumenten en sluizen. Maar vergis 

u niet. Roelofarendsveen is een moderne en welvarende 

kern in het Groene Hart, die een grote aantrekkingskracht 

heeft op gezinnen uit de regio. Er zijn veel verenigingen en 

ieder weekend wordt er naar hartenlust gevoetbald, 

getennist en gehockeyd door jong en oud. Uw dagelijkse 

boodschappen doet u in de gezellige winkels van het 

bruisende dorpshart. Daarnaast telt Roelofarendsveen vier 

basisscholen en een middelbare school, waar les wordt 

gegeven op alle niveaus van het middelbaar onderwijs. 

Tussen de grote steden Amsterdam, Leiden, Utrecht en Den Haag, te midden van het 
prachtige Hollandse landschap van het Groene Hart, ligt Roelofarendsveen, de centrale 
kern van de gemeente Kaag en Braassem. Vanuit hier bent u binnen 3 minuten op de 
snelweg naar uw werk of de stad en eenmaal thuis geniet u van de nabijheid van het 
Braassemermeer, de Kagerplassen, Wijde Aa of Westeinderplassen. Roelofarendsveen 
heeft daarmee ‘the best of both worlds’. Wonen in het waterrijke polderlandschap met 
tegelijkertijd de Randstad aan uw voeten.
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ALLE 
FACILITEITEN 
IN DE BUURT
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WATERRIJK WONEN
OP HOOG NIVEAU

De volledig nieuwe wijk ‘Aan de Braassem’ in Roelofarendsveen bestaat uit een aantal 
ruim opgezette eilanden, die grenzen aan het prachtige Braassemermeer. Het tweede 
eiland hebben we tot De Poelen gedoopt waarmee we graag blijven verwijzen naar de 
waterrijke omgeving waarin u komt te wonen. Kom na een dag hard werken thuis en 
geniet van uw heerlijke duurzame huis vlakbij of zelfs aan het lonkende water van het 
meer. En toch bent u ook in mum van tijd op de aansluiting met de snelwegen naar 
de rest van de Randstad. Die bereikbaarheid én het gevoel straks toch echt landelijk 
buiten te leven, heeft ervoor gezorgd dat de woningen van de eerste drie eilanden 
binnen mum van tijd waren verkocht en inmiddels zijn bewoond! De Poelen wordt 
het vierde eiland en biedt opnieuw alle voordelen van ‘Aan de Braassem’ in een grote 
variëteit aan woningtypen en stijlen.

De keuze is aan u

In deze fase van De Poelen worden twee-onder-één-

kapwoningen en rij- en hoekwoningen aangeboden.  U heeft 

keuze uit 63 eengezinswoningen met een breedte van 5.7 

meter, 21 eengezinswoningen met een breedte van 5.4 meter 

en 8 twee-onder-één-kapwoningen. De eengezinswoningen 

krijgen verschillende kapvormen en soorten gevelsteen. Er 

worden ook hoekwoningen met een zijuitbouw aangeboden. 

Let ook op de verschillende liggingen van de woningen in De 

Poelen. Zo zijn er woningen met tuinen op het zuiden, westen 

en diepe en daardoor zonnige tuinen op het noord-

noordwesten. De twee-onder-één-kapwoningen krijgen een 

tuin op het zuiden en aan het water. Aan de randen van het 

eiland grenzen de diepe achtertuinen van de woningen direct 

aan het vaarwater naar het meer. Heerlijk om er ’s zomers op 

uit te trekken met uw eigen sloep. Vaar rechtstreeks naar het 

dorp of geniet van de dynamiek op het meer!

Wonen zoals u wilt in De Poelen

De Poelen 5.4 Eengezinswoningen

De eengezinswoningen met een breedte van 5.4 meter zien er 

van buiten stoer en tijdloos uit door hun donkere accenten en 

zinken goten. Binnen ogen de woningen verrassend ruim door 

de openslaande deuren naar de diepe achtertuin op het zuiden 

of westen. Enkele hoekwoningen zijn over de gehele lengte 

voorzien van een afwijkende puntkap. 

De Poelen 5.7 Eengezinswoningen

De architect heeft hier gekozen voor verschillende soorten 

baksteen, royale dakoverstekken en verschillende kapvormen. 

Sommige woningen zijn wat langer of hebben een witte 

gevel. Daarmee wordt een leuk en afwisselend straatbeeld 

gevormd en is praktisch geen woning hetzelfde. Een aantal 

woningen grenst met hun achtertuin aan het open vaarwater, 

waardoor het mogelijk is om met de boot vanaf het meer tot 

aan de achtertuin te varen. Sommige hoekwoningen hebben 

een heerlijk lichte zijuitbouw en een parkeerplaats op het 

eigen terrein. Ook de tuinoriëntatie varieert van Zuid naar 

Noord en West.  

De Poelen 6.0 Twee-onder-één-kapwoningen

Deze zes meter brede twee-onder-één-kapwoningen in De 

Poelen geven u volop de ruimte. Afwisselend worden de 

woningen uitgevoerd in rode baksteen of met een witte gevel. 

De woningen hebben maar liefst 5 slaapkamers en door de 

verhoogde kap heeft de woning ook op zolder veel 

multifunctionele ruimte met een royale stahoogte. De ruime 

achtertuinen grenzen op het zuiden aan het eigen water wat 

onderdeel is van het perceel. 

In De Poelen heeft u dus een ruime keus uit verschillende 

woningtypen en indelingen. Heeft u daarnaast nog 

aanvullende woonwensen zoals een uitbouw van de 

woonkamer, een afwijkende keukenpositie of een dakkapel? 

Op een aantal woonvragen hebben wij het antwoord al klaar 

en dat kan dan direct worden meegenomen bij de bouw van 

uw huis.

Genieten op het water!

De Poelen ligt voor een groot deel aan het open (vaar-)water 

naar zowel het Braassemermeer als de slootjes in het dorp. In 

de toekomst komt er een sluis waardoor het relatief snel is 

om met het bootje naar het Braassemermeer te varen. Hoe 

leuk is het dan om met een eigen sloep of kano heerlijk te 

genieten op het water en lekker te lunchen of een terrasje te 

pakken aan het meer? Of om naar het dorp te varen en even 

een paar biefstukjes voor de barbecue mee te nemen? Voor 

de fervente watersporter is een huis op het eiland De Poelen 

een slimme keuze. U woont namelijk op een steenworp 

afstand van drie prachtige jachthavens waar uw boot altijd in 

goede handen is.
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VIND 
GEMAKKELIJK  
UW IDEALE HUIS 
IN DE POELEN
In de wijk worden diverse speelvoorzieningen toegepast 

voor kinderen in verschillende leeftijdscategoriën.
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De Poelen 5.7 Dwarskap | BLZ. 32

De Poelen 6.0 | Twee-onder-één-kapwoning | BLZ. 50

De Poelen 5.4 | BLZ. 16

De Poelen 5.7 Langskap met zijuitbouw | BLZ. 27

De Poelen 5.7 Langskap | BLZ. 26

De Poelen 5.7 Dwarskap met zijuitbouw | BLZ. 38
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VERBREED 
JE HORIZON

Direct aan één van Zuid-Hollands meest bekende
watersportplekken – het Braassemermeer -  
ontstaat nu een prachtige woonlocatie op de plek 
waar het kassengebied de afgelopen jaren is 
verdwenen.  

Altijd vakantie
‘De Poelen’ wordt een wijk waar veel te  
ontdekken valt. In alle vrijheid geniet u hier van het 
weidse uitzicht over het water, het polderlandschap 
en de natuur. Die is ieder jaargetijde anders. Dan 
weer zijn de sloten bevroren, ziet u de zon het water 
zilver kleuren of zwermen vogels voorbijtrekken. 
Vanaf de wooneilanden die worden gecreëerd, lijkt 
het zo altijd vakantie. Dat begint al in uw eigen tuin 
die vaak grenst aan het water.
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• Variatie in langs- en dwarskappen  

• Openslaande deuren naar diepe achtertuin

• Vrij indeelbare ruime 2e verdieping 

• Tuin op het zuiden of westen

• 123 - 128 m2 woonoppervlakte

• Villeroy & Boch sanitair

• Standaard vloerverwarming op alle verdiepingen

• 3 slaapkamers op de 1e verdiepingDE POELEN 5.4
EENGEZINSWONINGEN

Exterieurimpressie De Poelen 5.4
Bouwnummers 81 t/m 87

16 17



DE POELEN 5.4
Eengezinswoning van 123 - 128 m2

Afgebeelde bouwnummers: 
21, 23, 24, 26, 27, 81, 84. 86, 88, 90 en 91

Gespiegelde bouwnummers:
19, 20, 22, 25, 82, 83, 85, 87, 89 en 92

begane grond 1e verdieping

18 19

Gevel bouwnummers: 24, 27 en 90
Gespiegeld: 19 en 83

Gevel bouwnummers: 24, 27 en 90
Gespiegeld: 19 en 83

Gevel bouwnummer: 27
Gespiegeld: 19 

DE POELEN 5.4
Eengezinswoning van 123 - 128 m2

19 20 21 22 23 24 25 26 27 86 85 84 83 82 8192 91 90 89 88 87
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2e verdieping

DE POELEN 5.4
Eengezinswoning van 123 - 128 m2

Afgebeelde bouwnummers: 
21, 23, 24, 26, 27, 81, 84. 86, 88, 90 en 91

Gespiegelde bouwnummers:
19, 20, 22, 25, 82, 83, 85, 87, 89 en 92

Indeling bouwnummers: 24 en 90
Gespiegeld: 83

Indeling bouwnummer: 27
Gespiegeld: 19



DE POELEN 5.4

Modern wonen in een heerlijke buurt! Bij de woningen met een breedte van 5.4 meter en een oppervlakte van  
123 - 128 m2 heeft de architect gekozen voor baksteen met donkere accenten, zinken goten en verschillende dakvormen 
(langskap of dwarskap). Zo ontstaat een mooi divers straatje. U woont aan een rustige groene straat met aan de 
achterzijde een heerlijk diepe tuin die georiënteerd is op het zuiden of het westen.  Van binnen zijn de woningen ruim 
en heeft u royale openslaande deuren, waardoor u het verschil tussen binnen en buiten bij mooi weer soms gewoon 
vergeet! 

22 23

Interieurimpressie De Poelen 5.4



• Brede eengezinswoningen, waaronder bijzondere hoekwoningen

• Aantrekkelijke architectuur in verschillende kleurstellingen

• 130 - 152 m2 woonoppervlakte

• Standaard vloerverwarming op alle verdiepingen

• 3 slaapkamers op de 1e verdieping 

• Vrij indeelbare ruime 2e verdieping

• Villeroy & Boch sanitair

• Bouwnummers 28 t/m 50 met een tuin aan het water met mogelijkheid tot aanleggen van bootje

•  Bouwnummers 28, 34, 44, 50, 73, 80, 93 en 97 met een zijuitbouw op de begane grond, waardoor de woning verrassend ruim isDE POELEN 5.7 
EENGEZINSWONINGEN

24 25

Exterieurimpressie De Poelen 5.7 
Bouwnummers 44 t/m 50



DE POELEN 5.7 LANGSKAP
Eengezinswoning van 130 m2

DE POELEN 5.7 LANGSKAP
Eengezinswoning van 152 m2

Afgebeelde bouwnummers: 
31, 35, 39, 40, 46, 51, 54, 56, 75, 79, 94, 116, 120, 121, 125, 
127, 131 en 132

Gespiegelde bouwnummers:
30, 38, 43, 45, 49, 55, 57, 60, 74, 78, 119, 124, 126 en 130

Afgebeelde bouwnummers: 
34, 50, 80 en 93

Gespiegelde bouwnummers:
44, 73 en 97

begane grond tussen- en hoekwoning begane grond hoekwoning met zijuitbouw

26 27

Gevel bouwnummer: 132



1e verdieping tussen- en hoekwoning 2e verdieping tussen- en hoekwoning

28 29

DE POELEN 5.7 LANGSKAP
Eengezinswoning van 130 tot 152 m2

DE POELEN 5.7 LANGSKAP
Eengezinswoning van 130 tot 152 m2

Afgebeelde bouwnummers: 
31, 35, 39, 40, 44, 46, 51, 54, 56, 73, 75, 79, 94, 97, 116, 120, 121, 
125, 127, 131 en 132

Gespiegelde bouwnummers:
30, 34, 38, 43, 45, 49, 50, 55, 57, 60, 74, 78, 80, 93, 119, 124,  
126 en 130

Afgebeelde bouwnummers: 
31, 35, 39, 40, 44, 46, 51, 54, 56, 73, 75, 79, 94, 97, 116, 120, 121, 
125, 127, 131 en 132

Gespiegelde bouwnummers:
30, 34, 38, 43, 45, 49, 50, 55, 57, 60, 74, 78, 80, 93, 119, 124,  
126 en 130

Gevel bouwnummer: 132Gespiegeld bouwnummer: 50



30 31

Interieurimpressie De Poelen 5.7 hoekwoning met zijuitbouw

DE POELEN 5.7 | LANGSKAP EN DWARSKAP

De woningen van 5.7 meter breedte bieden over drie woonlagen en 130 – 152 m2 nog wat meer ruimte. Ook hier heeft 
de architect gekozen voor veel diversiteit in uitvoering, kleur en gevelsteen. Donkere accenten zijn smaakvol toegepast 
en de dakvorm (langskap of dwarskap) wijkt her en der af. Een aantal hoekwoningen van dit formaat heeft een heerlijk 
lichte zijuitbouw en parkeergelegenheid op eigen erf. De woningen met een dwarskap zijn circa 44 cm langer. Sommige 
bouwnummers liggen met hun tuin rechtstreeks aan het open vaarwater naar het dorp of het meer. Geniet beneden van de 
openslaande deuren naar de tuin (op het zuiden, westen of noorden) en betrek het buitenleven bij uw woonkamer!



DE POELEN 5.7 DWARSKAP
Eengezinswoning van 143 m2

DE POELEN 5.7 DWARSKAP
Eengezinswoning van 143 m2

Afgebeelde bouwnummers: 
29, 33, 37, 42, 48, 53, 59, 77, 95, 118, 123 en 129

Gespiegelde bouwnummers:
32, 36, 41, 47, 52, 58, 76, 96, 117, 122 en 128

Afgebeelde bouwnummers: 
29, 33, 37, 42, 48, 53, 59, 77, 95, 118, 123 en 129

Gespiegelde bouwnummers:
32, 36, 41, 47, 52, 58, 76, 96, 117, 122 en 128

begane grond 1e verdieping

32 33



34

2e verdieping

DE POELEN 5.7 DWARSKAP
Eengezinswoning van 143 m2

Afgebeelde bouwnummers: 
29, 33, 37, 42, 48, 53, 59, 77, 95, 118, 123 en 129

Gespiegelde bouwnummers:
32, 36, 41, 47, 52, 58, 76, 96, 117, 122 en 128
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Interieurimpressie De Poelen 5.7 
Eengezinswoning tussen- en hoekwoning

36



• Brede en bijzondere hoekwoning

• 167 m2 woonoppervlakte

• Villeroy & Boch sanitair

• Standaard vloerverwarming op alle verdiepingen

• 3 slaapkamers op de 1e verdieping 

• Vrij indeelbare ruime 2e verdieping

• Een tuin aan het water met mogelijkheid tot aanleggen van een boot

• Een zijuitbouw op de begane grond, waardoor de woning verrassend ruim is

• Een dwarskap over de hele lengteDE POELEN 5.7
DWARSKAP MET ZIJUITBOUW

39

Exterieurimpressie De Poelen 5.7
Bouwnummer 28

38



DE POELEN 5.7
DWARSKAP MET ZIJUITBOUW
Eengezinswoning van 167 m2

DE POELEN 5.7
DWARSKAP MET ZIJUITBOUW
Eengezinswoning van 167 m2

Afgebeeld bouwnummer: 
28

Afgebeeld bouwnummer: 
28

begane grond 1e verdieping

40 41

28 29 30 31 32 33 34
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2e verdieping

DE POELEN 5.7
DWARSKAP MET ZIJUITBOUW
Eengezinswoning van 167 m2

Afgebeeld bouwnummer: 
28

43
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Interieurimpressie De Poelen 5.7 
Bouwnummer 28

DE POELEN 5.7 | DWARSKAP MET ZIJUITBOUW

Deze woning van 5.7 meter breedte biedt over drie woonlagen 167 m2  net wat meer ruimte dan de andere  
eengezinswoningen. De woning is uniek omdat het een dwarskap heeft over de hele lengte. De woning heeft een heerlijk 
lichte zijuitbouw en parkeergelegenheid op het eigen erf en ligt met de tuin rechtstreeks aan het open vaarwater naar het 
dorp of het meer. Geniet beneden van de openslaande deuren naar de tuin en betrek het buitenleven bij uw woonkamer!
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• Stijlvolle eigentijdse architectuur in verschillende kleurstellingen 

• Grote kavel aan het water met mogelijkheid voor aanleggen van boot

• Parkeren op eigen terrein

• Bouwnummers 108 en 115 met 2 parkeerplaatsen op eigen terrein

• Woning heeft 5 slaapkamers

• Extra hoge kap

• Woonoppervlakte 176 m2

• Villeroy & Boch sanitair

• Standaard vloerverwarming op alle verdiepingenDE POELEN 6.0
TWEE-ONDER-ÉÉN-KAPWONINGEN

48 49

Exterieurimpressie De Poelen 6.0
Bouwnummers 108 t/m 115



DE POELEN 6.0
Twee-onder-één-kapwoning van 176 m2

DE POELEN 6.0
Twee-onder-één-kapwoning van 176 m2

Afgebeelde bouwnummers: 
109, 111, 113 en 115

Gespiegelde bouwnummers:
108, 110, 112 en 114

Afgebeelde bouwnummers: 
109, 111, 113 en 115

Gespiegelde bouwnummers:
108, 110, 112 en 114

begane grond 1e verdieping

50 51

109

115

108

114

111

113

110

112

optie uitbouw van 2,4 meter
(zie pagina 58 en 59)
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2e verdieping

DE POELEN 6.0
Twee-onder-één-kapwoning van 176 m2

Afgebeelde bouwnummers: 
109, 111, 113 en 115

Gespiegelde bouwnummers:
108, 110, 112 en 114
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Interieurimpressie De Poelen 6.0 

DE POELEN 6.0

Deze zes meter brede twee-onder-één-kapwoningen met 176 m2 woonoppervlakte, geven u volop de ruimte. De afwisseling 
van de woningen in rode baksteen of met rode bakstenen plint en witte gevel zorgen voor een prettige en gezellige 
uitstraling van het straatje. Naast een heerlijke leefruimte op de begane grond heeft u op de verdiepingen 5 slaapkamers en 
een verhoogde zolderverdieping. De ruime kavels (op het zuiden) grenzen aan het open vaarwater. U heeft natuurlijk alle 
mogelijkheid voor het aanleggen van een sloep in het water wat bij uw perceel hoort. 
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ONBEZORGD WONEN
IN AAN DE BRAASSEM

Alle woningen zijn voorzien van: 

• Een lucht/water warmtepomp.

• Comfortabele vloerverwarming op alle verdiepingen.

• Hoogwaardige en onderhoudsvriendelijke kunststof kozijnen en deuren in de gevel.

• Openslaande deuren in de achtergevel.

• Alle basis-aansluitpunten voor de keuken, zodat u na oplevering een keuken naar uw wens kunt laten plaatsen.

• Villeroy & Boch sanitair.

•  De garantie- en waarborg-regeling van Woningborg N.V. Dit instituut verleent al meer dan dertig jaar garantie-certificaten en is 

op initiatief van verschillende producenten en consumentenorganisaties opgericht. Zo bent u zeker van een gegarandeerde 

afbouw en goede garantie op uw huis.

Duurzaam en toekomstbestendig wonen: gasloos

Er wordt gebruik gemaakt van duurzame en onderhoudsarme bouwmaterialen. Zo bouwen we met toepassing van de meest recente  

inzichten en technieken aan comfortabele, goed geïsoleerde en geventileerde woningen in een groene en gezonde woonomgeving. 

De woningen zijn aardgasvrij en energiezuinig. De woningen worden verwarmd door een luchtwarmtepomp met een gebalanceerd 

ventilatiesysteem met een warmte-terugwininstallatie. De warmtepomp gebruikt de temperatuur van de buitenlucht om de woning te 

verwarmen. U kunt uw woning nog energiezuiniger maken. Met onze EPC=0 optie kunnen we een zogenaamde EPC=0 woning voor u 

realiseren. Het dak wordt hiervoor met zonnepanelen uitgerust. Op deze manier is het mogelijk om flink te besparen op het energieverbruik 

en de energiekosten.

 

Extra financiering mogelijk bij een energiezuinige woning

Bij de aankoop van een energiezuinige woning met een EPC van 0 kunt u profiteren van de wettelijke regeling om meer te mogen lenen. 

Soms kunt u zelfs lenen tegen een lagere rente. Uw hypotheekadviseur kan u hier meer over vertellen. Prettig en duurzaam wonen is dus 

financieel ook nog eens aantrekkelijk.
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Fase 1 en 2 reeds gerealiseerd
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KEUZE-
MOGELIJKHEDEN

Keuzemogelijkheden

Als optie bij alle woningen kunt u kiezen uit meerdere keukenindelingen, waarvoor standaard aansluitpunten worden aangebracht. Zo kunt u 

na oplevering ook de keuken van uw keuze laten plaatsen. De badkamer en het toilet kunt u laten aanpassen door de keuze uit ander sanitair en 

varianten in tegelwerk. Wilt u nog meer ruimte voor u en uw gezin? Dat kan met een uitbouw van 1,2 of 2,4 meter. En door het plaatsen van een 

extra dakraam of dakkapel creëert u meer licht in huis.

 

De twee-onder-één-kapwoningen en de eengezinswoningen met een zijuitbouw bieden nog meer ruimte om uw woonwensen te realiseren. 

Bij deze woningen kunt u kiezen uit een aantal indelingsvarianten. De zijuitbouw is in de standaardindeling bij de woonkamer getrokken zodat 

de leefruimte nog groter wordt. U kunt de keuken ook hiernaartoe verplaatsen of extra openslaande deuren laten maken. Daarnaast wordt bij 

de eengezinswoningen met een zijuitbouw een door u gekozen uitbouw van 2,4 meter over de gehele breedte van de achtergevel gerealiseerd.
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DIT DEEL VAN ‘AAN DE BRAASSEM’ WORDT GEREALISEERD DOOR: 

VERWELIUS
Bouwmaatschappij Verwelius is een familiebedrijf dat de oorsprong vindt in 1955 en is gevestigd in Huizen. 

Verwelius is een landelijk werkende ontwikkelaar die in het verlengde hiervan ook bouwt, belegt, beheert en 

financiert. Deze unieke combinatie en onze jarenlange ervaring hebben ons tot een van de meest daadkrachtige 

ontwikkelaars en gedegen kwaliteitsbouwers van Nederland gemaakt. Wij staan voor een verfrissende no 

nonsens bedrijfsfilosofie. Geïnspireerd, doelbewust, financieel uiterst gezond en met beide benen op de grond 

zijn belangrijke kenmerken waar wij trots op zijn.

Gedurende ons bestaan hebben wij naast vele utiliteitswerken ook tienduizenden woningen gerealiseerd. 

Tegelijkertijd bouwen wij aan onze eigen onroerend goed beleggingsportefeuille. Hiermee wordt specifieke 

ervaring opgedaan, waardoor nieuwe projecten ook weer tot in de perfectie ontwikkeld en gerealiseerd kunnen 

worden. Een typisch voorbeeld van de integrale aanpak van Bouwmaatschappij Verwelius.

www.verwelius.nl

           Volg ons op Facebook
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Disclaimer: De inhoud van de brochure is zorgvuldig samengesteld naar de gegevens en tekeningen van de architect en adviseurs voor dit plan. Het is niet uitgesloten 
dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer correct is. Wij moeten een voorbehoud maken ten aanzien van wijzigingen in ontwerp en uitvoering, 

evenals afwijkingen die voort kunnen komen uit nadere eisen, wensen en goedkeuringen van overheden en/ of nutsbedrijven. In de brochure en andere media 
opgenomen perspectieven zijn `artist impressions’ en geven een indruk van de woningen. Aan deze perspectieven en informatie kunnen geen rechten worden ontleend. 
De op tekening ingeschreven en in teksten genoemde maten zijn circa-maten. Verschillen veroorzaakt door materiaalkeuze, afwijkende terreinmaten e.d. zijn mogelijk. 

De brochure is nadrukkelijk geen contractstuk en bevat geen daarmee gelijk te stellen informatie. Verwelius aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuiste of 
onvolledige informatie, noch voor schade die direct of indirect het gevolg is van het gebruik van deze brochure. 
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Verkoopinformatie

Koppes makelaardij
Julianastraat 133

2405 CG Alphen aan den Rijn
0172 - 43 45 61

nieuwbouw@koppesmakelaardij.nl

Brockhoff Nieuwbouwmakelaars

Keizer Karelweg 223

1181 RC Amstelveen

020 - 543 73 75
nieuwbouw@brockhoff.nl

WWW.AANDEBRAASSEM.NL

 

Bezoek ons verkoopcentrum
Gelegen in het verlengde van de straat Zuidoever  

op de bouwplaats te Roelofarendsveen.

Kijk voor de actuele openingstijden en meer informatie op de website of maak  

een persoonlijke afspraak in het verkoopkantoor met een van de makelaars.


