HEERLIJK WONEN AAN HET WEUSTHAGPARK

HENGELO;
HEERLIJKE
PLEK OM TE
WONEN

De eerste fase met 95 woningen is inmiddels
gebouwd en bewoond. Fase 2 bestaat uit 52 zeer
gevarieerde koopwoningen. Hier ervaar je een mix
van onbezorgd genieten in het groen en wonen in
een levendige wijk. Kijk onder het genot van een
kopje koffie samen met je buren naar de spelende
kinderen. De grote hoeveelheid groen biedt alle
ruimte om sportief en avontuurlijk te leven. Wonen
in het project Nieuwe Es zorgt voor leven met een
glimlach op je gezicht; iedere dag weer.
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PLEK OM
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A1

Basisschool
De Wilberschool

Locatie Nieuwe Es

k.s.v. Achilles ‘12

C.T. Stork College

T.C. ‘t Weusthag

Wijkwinkelcentrum
Nieuwe Es
Kinderboerderij

Het Weusthagpark

De Houtmaat

“Alles
binnen
handbereik”

VOORZIENINGEN

BEREIKBAARHEID

Het project Nieuwe Es is het volledig vernieuwde

Wonen, sporten, werken en recreëren; vanuit het

wijkgedeelte van de Hengelose Es. De laatste jaren

project Nieuwe Es ligt alles binnen handbereik.

is hier veel veranderd. Oude flatgebouwen en kaal

De centrale ligging van het project Nieuwe Es geeft

beton maken plaats voor frisse, moderne woningen

de wijk een optimale bereikbaarheid. In slechts

en veel groen. In het wijkwinkelcentrum om de hoek

vijf tot tien minuten met de bus of op de fiets, ben

vind je twee grote supermarkten en diverse kleinere

je al in het centrum van Hengelo. Werk je buiten

winkels. Het centrum van Hengelo is perfect voor

Hengelo? Binnen vijf minuten zit je al op de snelweg.

een middagje winkelen of een lekkere cappuccino op

De fietssnelweg F35 die dwars door Hengelo loopt

het terras. Sporten kun je uitstekend bij de tennis-,

vormt een veilige, aangename fietsverbinding met

voetbalclub of op de skeelerbaan. Behoefte aan rust

Borne, Almelo en Enschede en zelfs tot aan de Duitse

en groen? Dan loop je zo het Weusthagpark in voor

grens. In het project Nieuwe Es zelf is voldoende

een mooie wandeling in de natuur.

parkeergelegenheid voor jou en je bezoekers.

Zwembad Twentebad
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DE GROENE
LOPER NAAR
HET WEUSTHAGPARK

Waar je ook bent in het project Nieuwe Es, overal is het groen
zichtbaar aanwezig. De wijk is gebouwd rond de uitlopers van
het Weusthagpark. Iedereen woont of wel aan de rand van het
park of in een straat die uitkomt bij het park. Een prachtige plek
om te spelen, te sporten of juist helemaal tot rust te komen.

NATUUR EN RECREATIE
Zó vanuit je huis de natuur inlopen, een bezoekje brengen
aan de kinderboerderij, het beleefbos of van de wijde
omgeving genieten vanaf de uitkijktoren. Het kan allemaal in
of nabij het project Nieuwe Es. Kinderen hebben hier de tijd
van hun leven. De aangelegde paden langs grasveldjes en
bospartijen nodigen je uit voor een wandeling of een
picknick in de natuur. Het park dat is aangelegd is autovrij,
dus je kan je kinderen met een gerust hart laten spelen.
In Buitenspeelplaats de Houtmaat kun je ’s zomers genieten
van een drankje aan het water of met een roeibootje naar
één van de eilandjes varen. Bewegen, vrijheid en ontspanning
zijn voor iedereen binnen handbereik.
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“Genieten
van vrijheid
& groen”
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FASE II
NIEUWE
ES IN
HENGELO

Waar je in fase 1 al heel veel keus had, biedt fase 2 nog meer keuze. Zo zijn er maar liefst acht verschillende
woningtypes. In het project bevinden zich 52 koopwoningen waaronder zestien ruime twee-onder-éénkapwoningen en 36 eigentijdse rijwoningen. Alle woningen zijn volledig gasloos, energiezuinig, voorzien van
zonnepanelen* en hoogwaardig afgewerkt. Ook de bergingen, tuinafscheidingen en hagen voor en achter
de woningen worden al aangelegd. En wil je de woning nog verder afstemmen naar jouw wensen? Dan zijn

8

Wil je de tweede fase
echt beleven? Doe dan de
360 graden tour op de website!

er diverse opties zoals diverse uitbouwen, een dakkapel en openslaande tuindeuren.

* Aantal wordt bepaald aan de hand van de EPC-berekening om te voldoen aan het Bouwbesluit.
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Van Alphenstraat

KIES WAAR JIJ
WILT WONEN
op het park? Het project Nieuwe Es fase 2 heeft voor ieder
wat wils. Deze brochure vertelt je alles over het diverse aanbod
aan koopwoningen in deze wijk. Een deel van de woningen
zal verhuurd worden via woningbouwvereniging Welbions. Ook
Coba Ritsemastraat

zijn er een aantal innovatieve woningen. Deze woningen zijn
ontworpen onder architectuur en worden gebouwd volgens
een heel nieuw concept. Hierbij moet je onder andere denken
aan werken met een nieuwe bouwmethode en demonteerbare
onderdelen. Deze woningen gaan niet in de verkoop maar

KORENBLOEM

zullen op een later moment verhuurd worden.

INNOVATIEF CONCEPT
Bouwnummers 1 t/m 4 en 13 t/m 17

HUURWONINGEN
Bouwnummers 5 t/m 12, 33 t/m 39 en 52 t/m 58
Doorgemetselde dakkapel

Pagina 40

Terras met tuinmuur aan de voorzijde
Speeltuin

Hoek- en tussenwoningen
10

Pagina 16
Hoek- en tussenwoningen

Twee-onder-een-kapwoningen

KLAPROOS

IRIS

APPELBOOM

ZONNEBLOEM XL

Pagina 12

BLOEMENTUIN

H. Leefsmastraat

Pagina 20

Pagina 26

Pagina 30

Pagina 36

Hoek- en tussenwoningen

Hoek- en tussenwoningen

Hoek- en tussenwoningen

Twee-onder-één-kapwoningen

AMANDELBLOESEM

VEEL
VARIATIE,
VOLOP
KEUZE

Zoek jij een woning met veel ruimte? Een zonnige tuin of zicht

11

TYPE
BLOEMEN
TUIN

TYPE
BLOEMEN
TUIN

Dakkapel
optioneel

RIJWONINGEN
Type Bloementuin is een ruime rijwoning met veel oog voor het buitenleven. Kavels
18 t/m 21 hebben een terras aan de voorzijde en zicht op het park. Kavels 29 t/m 32
hebben een heerlijk zonnige achtertuin op het zuidoosten. De gemêleerde stenen
en de diverse metselwerkaccenten geven de Bloementuin een natuurlijke, speelse
uitstraling. Sommige bouwnummers hebben standaard een doorgemetselde
dakkapel. Bij andere woningen behoort een dakkapel en een dakraam tot de opties.
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134 - 173

117 - 122

3

Kavelopp. (in m2)

Woonopp. (in m2)

Slaapkamers

13

“Het
buitenleven
lonkt”

TYPE
BLOEMEN
TUIN

TYPE
BLOEMEN
TUIN

BEGANE GROND

VERDIEPING

ZOLDER

ZOLDER DOORGEMETSELDE DAKKAPEL

Getekend: Bouwnummers 18, 19, 20, 21, 29, 30, 31 & 32

Getekend: Bouwnummers 18, 19, 20, 21, 29, 30, 31 & 32

Getekend: Bouwnummers 18, 19, 20, 29, 30, 31 & 32

Getekend: Bouwnummer 21

Wil je deze woning van binnen
bekijken? Doe dan de 360 graden
tour op de website

Zonnige tuin

Drie ruime
slaapkamers

Dakkapel
of dakraam
Inclusief luxe

mogelijk

Techniekruimte

Techniekruimte

badkamer

Extra veel
ruimte door de
doorgemetselde
dakkapel
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15

TYPE
ZONNE
BLOEM (XL)

TYPE
ZONNE
BLOEM (XL)

ZONNEBLOEM 5,7 METER

Haal de zon naar binnen! Met extra hoge ramen op de begane grond heb je altijd een
prachtige lichtinval in je woonkamer en keuken. Enkele woningen hebben bovendien een
Frans balkon, dat zorgt voor nog meer daglicht in één van je slaapkamers. De woningen
liggen direct aan het park. Vanuit je voortuin wandel je via het aangelegde park het
Weusthagpark in. Doordat dit woningtype een plat dak heeft, is er extra veel ruimte
op de tweede verdieping. Zo heeft dit woningtype standaard vier slaapkamers en is er
gemakkelijk een vijfde slaapkamer, een fitnessruimte of een hobby ruimte te creëeren.

117 - 179

138

4

Kavelopp. (in m2)

Woonopp. (in m2)

Slaapkamers

ZONNEBLOEM XL 5,7 METER
Wens je nog meer ruimte? Kies dan voor het woningtype Zonnebloem XL (bouwnummers
22 t/m 25). Dit is hetzelfde woningtype als het type Zonnebloem, alleen zijn deze woningen
standaard op de begane grond voorzien van een uitbouw van 1.20m.
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141 - 147

145

4

Kavelopp. (in m2)

Woonopp. (in m2)

Slaapkamers

17

TYPE
ZONNE
BLOEM (XL)

“Direct aan
het park”

TYPE ZONNEBLOEM XL
BEGANE GROND

BEGANE GROND

Getekend: Bouwnummers 73, 74, 75, 76, 77 & 78

Getekend: Bouwnummers 22, 23, 24 & 25

TYPE
ZONNE
BLOEM (XL)

VERDIEPING

ZOLDER

Getekend: Bouwnummers 22, 23, 24, 25, 73, 74, 75, 76, 77 & 78

Getekend: Bouwnummers 22, 23, 24, 25, 73, 74, 75, 76, 77 & 78

Hoge ramen,
dus veel licht.

Wil je deze woning van binnen
bekijken? Doe dan de 360 graden
tour op de website

Type Zonnebloem XL
heeft op de begane
grond een uitbouw
van de woonkamer
van 1,2 meter, dus
extra veel leefruimte

Genoeg ruimte
voor een extra
(slaap)kamer

Fantastisch
uitzicht op
het park door de
hoge ramen.
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TYPE
APPEL
BOOM

Dakkapel
optioneel

TYPE
APPELBOOM
Dakkapel
optioneel

RUIME RIJWONINGEN 6 METER
Zoek je veel woonruimte? Dan is type Appelboom met een breedte van maar liefst
zes meter echt iets voor jou. De woning is niet alleen extra breed maar op de begane
grond ook extra diep dankzij een standaard uitbouw van 1,2 meter. De stoere
architectuur wordt speels onderbroken door een lichte gevelkleur en vele subtiele
metselwerkaccenten en stoere metalen details. Bouwnummers 79 t/m 83 hebben
een groot terras aan de voorzijde.
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147 - 194

130 - 135

3

Kavelopp. (in m2)

Woonopp. (in m2)

Slaapkamers

21

TYPE
APPEL
BOOM

“Extra veel
ruimte”

BEGANE GROND

TYPE
APPEL
BOOM

Gespiegeld: Bouwnummers 26, 27, 28, 79, 80, 81, 82 & 83

VERDIEPING

ZOLDER

ZOLDER DOORGEMETSELDE DAKKAPEL

Gespiegeld: Bouwnummers 26, 27, 28, 79, 80, 81, 82 & 83

Gespiegeld: Bouwnummers 27, 28, 79, 80, 81 & 82

Gespiegeld: Bouwnummers 26 & 83

Twee extra grote
Standaard

slaapkamers

een uitbouw
van 1,2 meter en
daarmee ruim
negen meter diep

Dakkapel
of dakraam

Techniekruimte

Techniekruimte

mogelijk

Extra veel
ruimte door de
doorgemetselde
dakkapel
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23

TYPE
APPEL
BOOM

Optioneel: kies je
eigen binnendeuren.

TYPE
APPEL
BOOM

Bijvoorbeeld deze
taatsdeur.

“Een
prachtige
lichtinval”
Kies je voor type Appelboom dan kies
je voor ruimte en licht. De hoge ramen
op de begane grond zorgen voor een
prachtige lichtinval en versterken het
ruimtelijk gevoel. Op de eerste etage
vind je drie slaapkamers, waarvan
twee extra grote slaapkamers. Ideaal
als je je slaapkamer ook wil gebruiken
voor hobby’s, werk of speelruimte.
De tweede verdieping is uit te breiden
met een dakkapel of dakraam.

Type Appelboom geeft je lekker veel leefruimte in de woonkamer. Plek genoeg voor een grote
hoekbank, een mooie kast of een speelplek voor de kinderen. Wil je nog meer ruimte op de begane
grond? Er worden diverse uitbouwen aangeboden. Sowieso heb je in project Nieuwe Es veel vrijheid.
Kies je voor deze opstelling van de keuken of toch iets anders? Kortom, je huis is straks helemaal jou!
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25

TYPE
IRIS

TYPE
IRIS
Dakkapel
optioneel

Dakkapel
optioneel

Dakkapel
optioneel

RIJWONINGEN 5,7 METER
Bij woningtype Iris zijn klassieke ingrediënten zoals de warme rode baksteen en
het schuine dak prachtig gecombineerd met stoere details en metalen elementen.
Vanuit de woonkamer kijk je uit over je eigen achtertuin. Dat betekent dat je lekker
behaaglijk vanaf de bank van alle seizoenen kunt genieten. Meer ruimte nodig?
Je hebt de mogelijkheid om aan de achterzijde uit te bouwen. Woningtype Iris is de
enige rijwoning in fase 2 met twee parkeerplaatsen op eigen terrein.
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156 - 242

116 - 121

Kavelopp. (in m2)

Woonopp. (in m2)

3
Slaapkamers
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TYPE
IRIS

Uitbouw
achterzijde
mogelijk

TYPE
IRIS

“Genieten van
elk seizoen”
BEGANE GROND

VERDIEPING

ZOLDER

ZOLDER DOORGEMETSELDE DAKKAPEL

Gespiegeld: Bouwnummers 59, 60, 61, 62, 63 & 64

Gespiegeld: Bouwnummers 59, 60, 61, 62, 63 & 64

Gespiegeld: Bouwnummers 59, 60, 61, 62 & 63

Gespiegeld: Bouwnummer 64

Inclusief
luxe badkamer

Extra slaapkamer?
Of toch liever een
hobbyruimte?

Techniekruimte

28

Techniekruimte

29

TYPE
KLAP
ROOS

TYPE
KLAP
ROOS

RUIME RIJWONINGEN 6 METER
Met een breedte van maar liefst zes meter is de Klaproos een woning waar je alle
ruimte hebt om je woonwensen in vervulling te laten gaan. De hoekwoningen
beschikken over een garage. Een uitbouw aan de achterzijde is één van de extra
opties. Net zoals een dakkapel of dakraam. In de tuin op het zuidwesten kun je
op zomerse dagen nog lang van de zon genieten.
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166 - 261

123 - 128

Kavelopp. (in m2)

Woonopp. (in m2)

3
Slaapkamers
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TYPE
KLAP
ROOS

“Markant
metselwerk”

LET OP
De tussenwoningen hebben dezelfde plattegrond als de tussenwoningen
van het type Appelboom (pag. 22) alleen is de begane grond van type
Klaproos 1,2 meter minder diep. De tussenwoning type Klaproos heeft
geen garage en de entree is aan de voorzijde van de woning.

BEGANE GROND
HOEKWONING
Getekend: Bouwnummer 69

TUSSENWONING
Bouwnummers 70 & 71

Gespiegeld: Bouwnummer 72

N.v.t.

TYPE
KLAP
ROOS

VERDIEPING

ZOLDER DOORGEMETSELDE DAKKAPEL

ZOLDER

Getekend: Bouwnummer 72

Gespiegeld: Bouwnummer 72

Gespiegeld: Bouwnummers 69, 70 & 71

Gespiegeld: Bouwnummer 69, 70 & 71

Extra brede
woning

Extra veel
ruimte door de
doorgemetselde
Bouwnummers 70

dakkapel

& 71 hebben geen
aangebouwde garage

Techniekruimte

Veel lichtinval
door peilkozijnen
(tot aan de grond)
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KOPERS
FASE 1
AAN HET
WOORD

Gerald Ebberink (41) en Tanja Vreugdenhil (42) verhuisden met
hun twee zonen van Enschede naar het Project Nieuwe Es (fase I).
Hoe bevalt het project Nieuwe Es?

We hadden echt een ‘wauw’-gevoel toen we voor

“We kenden deze wijk eigenlijk nog niet, maar

het eerst de trap opkwamen. En onze familie

werden enthousiast toen we hier op een open-

en vrienden die we hier rondleiden hebben dat

huizen-dag rondliepen. Het is een rustige wijk,

precies zo.”

direct aan het park. De huizen zijn zonnig en ruim
en de kinderen kunnen hier heerlijk buiten spelen.

Waarom nieuwbouw?

Vanaf Hengelo kunnen we nog steeds op de fiets

“Het fijne van nieuwbouw is dat je er de komende

naar ons werk in Enschede en Oldenzaal.”

jaren nauwelijks onderhoud aan hebt. Maar
het heeft ook sociale voordelen: iedereen hier

Welke woning kozen jullie?

in de buurt is nieuw. Je hoeft geen moeite te

“Wij kozen type ‘Zonnebloem’. Door de grote

doen om ‘ertussen te komen’. Er is zelfs al een

ramen komt er veel licht binnen. Maar we vielen

buurt-appgroep waarin we ervaringen kunnen

vooral voor de ruimte. Omdat het huis een plat

uitwisselen. We voelen ons hier erg welkom!”

dak heeft, is de tweede verdieping ook heel groot.
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“je buren
woner
er al”
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TYPE
AMANDEL
BLOESEM

TYPE
AMANDEL
BLOESEM

Dakkapel
optioneel

TWEE-ONDER-ÉÉN-KAPWONING 6 METER
Amandelbloesem is een zeer diepe twee-onder-een-kapwoning op één van de mooiste
plekjes aan het Weusthagpark. Er zijn diverse opties om de woning helemaal naar wens
in te delen. Zo kun je bijvoorbeeld de keuken en de woonkamer omwisselen. Op de begane
grond is ook een uitbouw aan de achterzijde mogelijk. Dankzij de hoge ramen krijgt de
zon alle gelegenheid om het interieur in de spotlights te zetten. De auto parkeer je op
eigen terrein en enkele woningen worden standaard aangeboden met een garage.

207 - 330 154 - 159
Kavelopp. (in m2)

36

Woonopp. (in m2)

3
Slaapkamers

37

BEGANE GROND
MET GARAGE
Getekend: Bouwnummers 47, 49 & 66

ZONDER GARAGE
Bouwnummers 41, 43 & 51

Gespiegeld: Bouwnummers 48 & 50

Bouwnummers 40, 42, 46 & 65

VERDIEPING

ZOLDER VARIANT

ZOLDER

Getekend: Bouwnummers 41, 43, 47, 49, 51 & 66

Getekend: Bouwnummers 41, 43, 47, 51 & 66

Getekend: Bouwnummer 49

Gespiegeld: Bouwnummers 40, 42, 46, 48, 50 & 65

Gespiegeld: Bouwnummer 48

Gespiegeld: Bouwnummers 40, 42, 46, 50 & 65

TYPE
AMANDEL
BLOESEM

Slaapkamer over
de hele breedte
van de woning

Techniekruimte

Techniekruimte

Wil je deze woning van binnen
bekijken? Doe dan de 360 graden
tour op de website

met inloopkast
Extra veel
ruimte door de
doorgemetselde
dakkapel

Woonkamer
en keuken
verwisselbaar

Veel ruimte
voor hobby’s
of logees

38
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TYPE
KOREN
BLOEM

TYPE
KOREN
BLOEM

TWEE-ONDER-ÉÉN-KAPWONINGEN 6 METER
Type Korenbloem is de “grote broer” van type Amandelbloesem. Deze twee-onder-eenkapwoning heeft net als Amandelbloesem een u-vormige indeling van de begane grond
met volop mogelijkheden. Je woning heeft echter geen kap, maar drie volledige woonlagen,
waardoor er extra veel ruimte is op de tweede verdieping. Standaard heeft deze woning
vier slaapkamers, waarbij een vijfde slaapkamer tot de mogelijkheden behoort. Je parkeert
hier op eigen terrein, de bouwnummers 67 en 68 hebben standaard een garage.
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261 - 274

177

4

Kavelopp. (in m2)

Woonopp. (in m2)

Slaapkamers

41

Binnendeuren
optioneel

BEGANE GROND

VERDIEPING

ZOLDER

MET GARAGE
Getekend: Bouwnummer 68

ZONDER GARAGE
Bouwnummer 45

Getekend: Bouwnummers 45 & 68

Getekend: Bouwnummers 45 & 68

Gespiegeld: Bouwnummer 67

Bouwnummer 44

Gespiegeld: Bouwnummers 44 & 67

Gespiegeld: Bouwnummers 44 & 67

TYPE
KOREN
BLOEM

Techniekruimte

Genoeg ruimte
voor een extra
(slaap)kamer
Ruimte master
bedroom met
inloopkast

Standaard vier
slaapkamers

Woonoppervlakte
van maar liefst
177 m2 verdeeld
over drie woonlagen
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“
woonlagen”
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INCLUSIEF
COMPLETE
BADKAMER

INSPIRATIE
OF ADVIES NODIG?

“Begin
ontspannen
aan je dag”

Bezoek dan onze projectshowroom

w
u
o
b
w
u
e
i
n
n
a
v
n
Voordele

BMN in Nijverdal. Zij zijn bekend met
over de mogelijkheden voor keuken,

VEILIG WONEN

toilet en badkamer. Natuurlijk ben je ook

In je nieuwe woning heb je goed functionerend en inbraakwerend hang- en

vrij om elders een showroom te bezoeken.

sluitwerk (SKG). Ook is je woning uitgerust met rookmelders. Wel zo’n veilig idee!

het project en kunnen jou goed adviseren

LAGERE WOONLASTEN
Jouw woning is gasloos en voorzien van zonnepanelen en dus helemaal klaar
voor de toekomst. Daardoor zullen jouw energiekosten een stuk lager liggen dan
bij bestaande woningen. Prettig voor nu én voor de toekomst. De verwachting is
namelijk dat de gasprijzen alleen maar verder zullen stijgen. Dankzij de volledig
gasloze woning heb jij daar geen last van!

WEINIG ONDERHOUD
Bij de bouw van het project Nieuwe Es wordt gebruik gemaakt van duurzame
materialen. Je hebt dus weinig tot geen onderhoud aan je woning. Weer een zorg
minder. Kun jij je in je vrije tijd rustig focussen op leuke dingen in plaats van klussen.

Alle woningen worden opgeleverd inclusief badkamer
en toilet met sanitair, wand- en vloertegels. Zodat jij
vanaf het allereerste begin heerlijk ontspannen aan de
dag kunt beginnen. Liever zelf je badkamer regelen?
Dat kan! Dan brengen wij de prijs voor de projectbadkamer in mindering op de prijs van je woning.

FINANCIEEL AANTREKKELIJK
Een nieuw huis kost dan wel geld, maar levert je op termijn ook geld op. Je kunt
nu nog profiteren van een aantrekkelijke rentestand en extra leencapaciteit. Een
nieuwbouwwoning stijgt over het algemeen ook nog eens snel in waarde.

MILIEUBEWUST
Op bovenstaande foto is de badkamer te
zien van een woning uit fase 1. Deze koper
heeft gekozen om de projectbadkamer
te laten vervallen en geheel naar eigen
smaak zelf een badkamer uit te zoeken.

44

Ook de keuken mag je helemaal zelf uitzoeken. Deze is
niet bij de VON-prijs van de woning inbegrepen. Op
bovenstaande foto is een keuken te zien van een koper
van een woning in de eerste fase. Er zijn legio mogelijk-

We kennen allemaal de risico’s van klimaatverandering. Jouw woning is gebouwd
met duurzame materialen, heeft standaard zonnepanelen en beschikt over een
uitstekende isolatie. Dat is niet alleen fijn voor je portemonnee, maar draagt ook
bij aan een lagere CO2-uitstoot.

heden de keuze welke keuken jij kiest, bepaal je zelf.

45

DE ROUTE
NAAR JOUW
NIEUWE
HUIS

A | DIGITAAL INSCHRIJVEN
Fase 2 van project Nieuwe Es is in verkoop.

E | AFSPRAAK BIJ
SHOWROOM BMN

De inschrijving voor de woningen verloopt digitaal

Koop je een huis in het project Nieuwe Es dan kun je kiezen

via www.nieuwe-es.nl.

voor een keuken en sanitair van onze leverancier BMN in

Ben jij enthousiast geworden over wonen in het project Nieuwe Es?
Neem dan contact op met de makelaar.

Nijverdal. BMN is bekend met de woningen van het project

B | TOEWIJZING EN
GESPREK MET DE MAKELAAR

Nieuwe Es en kan je passend advies geven. Natuurlijk ben

Na je inschrijving vindt het gesprek plaats met de
een optie nemen op het huis van je voorkeur. Indien deze

F | EERST HYPOTHEEK
REGELEN, DAN NAAR DE NOTARIS

woning al in optie is bij iemand anders, kom je op de

Binnen twee maanden na ondertekening van de koop-/

reservelijst te staan.

aannemingsovereenkomst heb je de hypotheek geregeld.

makelaar. Je kunt hierin al je vragen stellen en vrijblijvend

je ook vrij om voor een andere showroom te kiezen.

Heb je de hypotheekofferte ondertekend? Dan ga je naar

C | EEN HUIS KOPEN?
JA OF NEE?

de notaris om de overdracht van de grond vast te leggen.

beslissen: kopen of niet? Wanneer je kiest voor kopen,

G | START BOUW
EN OPLEVERING

neem je met de makelaar de contracten door en zet je

Als alle voorbereidingen zijn getroffen, kan er eindelijk

je handtekening. Het huis is nu van jou.

gestart worden met de bouw van de woningen. Als de

Als de financiële check groen licht geeft, moet je gaan

JET BOONSTRA

MAARTEN TUITEN

KELLY TEN HAG

Bornsestraat 1-101

Enschedesestraat 41

Burgemeester Jansenplein 30

7556 BA Hengelo

7551 EJ, Hengelo

7551 ED, Hengelo

jet@nieuwwonentwente.nl

maarten@nieuwwonentwente.nl

kelly@nieuwwonentwente.nl

085 – 273 23 77

085 – 273 23 77

085 – 273 23 77

woning klaar is voor de oplevering, krijg je de sleutel

D | WOONADVISEUR
Hoe nu verder? Leonie (woonadviseur bij Koopmans) neemt

overhandigd. Veel plezier in je nieuwbouwwoning in
het project Nieuwe Es!

REALISATIE & ONTWIKKELING

INFORMATIE & VERKOOP

contact met je op voor het vervolgtraject en is tot aan de
oplevering je aanspreekpunt. Zij houdt je ook op de hoogte

/nieuwe.es.nieuwbouw.hengelo

van de vorderingen van de bouw.

www.koopmans.nl
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Disclaimer
Deze brochure is met grote zorg samengesteld. Genoemde maten zijn bij benadering. De weergegeven impressies en plattegronden
zijn uitsluitend bedoeld om een globale impressie van het project te geven. Hieraan kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
Hetzelfde geldt voor de situatietekeningen en de inrichting van de openbare ruimte. Deze brochure is niet bedoeld als contractstuk.
Bij aankoop van een woning ontvangt u van de makelaar alle contractstukken behorende bij de koop-/aannemingsovereenkomst.
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