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Enkele kenmerken

 De Laanwoningen zijn compleet 
 inclusief keuken, badkamer en toilet

 Het wooncomfort is groot dankzij 
 vloerverwarming en -koeling

 Energieneutrale woningen door 
 zonnepanelen en bodemwarmtepomp

 Heerlijke tuinen op het 
 zuidwesten

GROEN STADSLEVEN IN 
GOUDSE LAAN
In Goudse Laan woon je omringd door natuur en toch 
dichtbij het Goudse stadshart. 

Het woningaanbod van Goudse Laan bestaat uit 
Laanwoningen, rijk aan architectuur, met oog voor detail. 
In totaal komen er 9 complete woningen met tuinen 
georiënteerd op het zuidwesten. Als verlenging van de 
tuin ligt Goudse Laan aan recreatiegebied de 
GroenBlauwe zone. Een fijne plek om heerlijk te 
wandelen, fietsen en sporten. De woningen krijgen een 
woonoppervlak van 133 tot maar liefst 205 m2. De ruime 
hoekwoning met bouwnummer 62 krijgt zelfs 4 
verdiepingen. Elke woning is compleet met een luxe 
keuken, badkamer en toilet. Naar wens samen te stellen 
bij showroom THUIS van Dura Vermeer.
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LAANWONING
BOUWNUMMERS 
55 t/m 57 & 59 t/m 61

WOONOPPERVLAK
133 M 2

KAVELOPPERVLAK
130 M 2

Begane grond Verdieping 1 Verdieping 2

  Kenmerken

 Wonen aan een mooie laan
 
 Energieneutrale woningen
 
 Vloerverwarming en -koeling
 
 Inclusief complete keuken en badkamer
 
 Tuin op het zuidwesten (middag- en avondzon)

De sfeerplattegronden zijn van de bouwnummers 55, 57 en 60. 
Bouwnummers 56, 59 en 61 hebben een gespiegelde plattegrond. 

2e toilet
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LAANWONING L 
MET TUITGEVEL
BOUWNUMMER  58

WOONOPPERVLAK
151  M 2

KAVELOPPERVLAK
130 M 2

Begane grond Verdieping 1 Verdieping 2

  Kenmerken

 Veel ruimte en een stijlvolle tuitgevel
 
 Energieneutrale woning
 
 Vloerverwarming en -koeling
 
 Inclusief complete keuken en badkamer
 
 Tuin op het zuidwesten (middag- en avondzon)

2e toilet

extra ruimte door 

stijlvolle tuitgevel
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LAANWONING L 
HOEK
BOUWNUMMER  54

WOONOPPERVLAK
154 M 2

KAVELOPPERVLAK
186 M 2

Begane grond Verdieping 1 Verdieping 2

erker 

met extra

lichtinval

2e toilet

extra ruimte door 

stijlvolle tuitgevel

  Kenmerken

 Woning met tuit en erker aan de zijgevel
 
 Energieneutrale woning
 
 Vloerverwarming en -koeling
 
 Inclusief complete keuken en badkamer
 
 Tuin op het zuidwesten (middag- en avondzon)
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LAANWONING XXL
BOUWNUMMER  62

Begane grond Verdieping 1

groot raam

voor extra

licht

extra veel

licht

2e toilet
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WOONOPPERVLAK
205 M 2

KAVELOPPERVLAK
186 M 2

verdieping 2 Verdieping 3

LAANWONING XXL
BOUWNUMMER  62

extra veel

ruimte door

3e verdieping

  Kenmerken

 Veel ruimte door de 3e verdieping
 
 Energieneutrale woning
 
 Vloerverwarming en -koeling
 
 Inclusief complete keuken en badkamer
 
 Tuin op het zuidwesten (middag- en avondzon)
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WAT ZIT ER IN DE 
WONING?

Luxe keuken
Het vormgeven van je nieuwe thuis kan 
tijdrovend en soms zelfs overweldigend 
zijn: er valt ook zó veel te kiezen. Zeker als 
het om de keuken gaat. De woning wordt 
inclusief keuken aangeboden die in basis 
al luxe is met de volgende apparatuur 
van Etna: combimagnetron, koelkast met 
vriesvak, afzuigkap, inductiekookplaat en 
een vaatwasser.

Complete badkamer en toilet
Bij projecten van Dura Vermeer zijn de 
woningen uitgerust inclusief sanitair en 
tegelwerk, dat in de basis al hoogwaardig 
is. Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt 
van materialen van gerenommeerde 
merken: wastafels en toiletten van Villeroy 
& Boch en de (meng)kranen en 
handdouches van Hans Grohe.

Energieneutraal dankzij slimme 
installaties
Alle woningen in Goudse laan zijn door 
slimme installaties energieneutraal (EPC 
0,0). Door onder andere triple glas, een 
warmtepomp, zonnepanelen, 
vloerverwarming en -koeling is een 
gasaansluiting verleden tijd. Daarnaast 
zorgt dit voor veel comfort en een zeer 
laag energieverbruik! Het 
bodemwarmtepomp- en energiesysteem 
is inbegrepen in de V.O.N. prijs.

In Goudse Laan koop je een complete 
woning inclusief complete badkamer en 
keuken. Bij showroom THUIS van Dura 
Vermeer adviseren tal van specialisten je 
graag over de mogelijkheden. Zo wordt 
je huis écht een thuis.

Stel samen met een 
adviseur van THUIS jouw 
droomkeuken samen.
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Kopers (en potentiële kopers) van een woning in 
Goudse Laan kunnen profiteren van de kennis en 
mogelijkheden van de hypotheekspecialisten van 
NEXTHome, de hypotheekpartner van Dura Vermeer. 
De Laanwoningen worden duurzaam gebouwd, 
wat je als koper recht geeft op het afsluiten van 
een Duurzaamheidshypotheek.

Heb je vragen over de Duurzaamheidshypotheek, 
neem dan telefonisch contact op met NEXTHome 
op 0186 - 74 57 72 en vraag naar Aletta, Miriam of 
Daniëlle. Dit zijn de Hypotheekspecialisten voor 
Goudse Laan. Mailen kan naar info@nexthome.eu.

Goudse Laan in Westergouwe wordt ontwikkeld en 
gebouwd door Dura Vermeer. Dura Vermeer is een 
landelijk bouwconcern en trots familiebedrijf dat al 
165 jaar met oprechte passie en gedrevenheid 
bouwt, aanlegt en onderneemt in Nederland. Dit 
doen we met een team van ruim 2.700 collega’s. 

Bij Dura Vermeer geloven we dat we blijvend waarde 
toevoegen en een bijdrage leveren aan een 
gezondere, duurzame leefomgeving voor iedereen. 
Nu, en voor generaties in de toekomst. De toekomst 
in Westergouwe

HYPOTHEEK   Waarom naar NEXTHome? 
 
 Voordelen Duurzaamheidshypotheek  
 (o.a. lagere rente, hogere leencapaciteit)
 
 Voorkom onjuiste informatie uit de 
 commerciële hypotheekwereld
 
 Bepaal zelf je ideale maandlast
 
 Lage kosten, hoge service
 
 Vrijblijvend en gratis aan tafel

TIP: Bekijk de maandlastencalculator op 
www.goudse-laan.nl en ontdek jouw maandlast

DURA VERMEER BOUW 
ZUID WEST

Verkoopinformatie

PETRA KNEPPERS

          Verkoop@duravermeer.nl

          06 53 59 96 15
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https://cotc-maandlastenberekening.nl/goudse-laan/


WIL JE OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN DE LAATSTE ONTWIKKELINGEN ?
GA NAAR WWW.GOUDSE-LAAN.NL EN MELD JE AAN!

Disclaimer
Alle perspectieftekeningen en afbeeldingen in deze brochure geven een impressie weer en dienen als illustratie. Ondanks alle zorgvuldigheid 

die we hebben nagestreefd, kunnen aan deze tekeningen geen rechten worden ontleend. De afbeeldingen komen van de hand van een illustrator en worden 
daarom met recht “artist impressions” genoemd. De werkelijke kleuren van de gevels, schilderwerk en dakbedekking kunnen hiervan afwijken en sommige artist 

impressions zijn voorzien van opties. Ook de plattegronden in deze brochure kunnen opties bevatten, welke separaat worden aangeboden. De openbare ruimte is 
ter verbeelding ingericht. De plattegronden alsmede de afmetingen van sanitair en keuken van alle in deze brochure opgenomen woningen zijn indicatief. 

Hier is dus geen leveringsplicht aan verbonden. Deze brochure maakt geen deel uit van de contractstukken.
September 2020

http://www.goudse-laan.nl 

