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Het dorp Westervoort heeft een 
uitstekende ligging. Naast de 
gezelligheid in eigen dorp is het 
eenvoudig om de omliggende 
bezienswaardigheden te bereiken. 
Enerzijds onder de rook van Arnhem 
waar je vanuit Westervoort binnen vijf 
minuten met de trein in hartje centrum 
bent. Anderzijds geniet je na een tochtje 
met de veerpont binnen korte tijd van 
het levendige stadje Huissen. 

Westervoort is verder zeer centraal 
gelegen met een goede ontsluiting via 
de A12 richting Utrecht/Amsterdam, de 
A325/A15 richting Rotterdam/Den Haag 
en richting de A18 Doetinchem en de 
Duitse grens.  

Westervoort heeft goede voorzieningen. 
Het winkelcentrum Wyborgh is vanaf 
jouw woning vlakbij en op het gebied 
van sport en welzijn zijn er veel 
mogelijkheden. Sluit je bijvoorbeeld 
aan bij een van de sportverenigingen 
of trek baantjes in het zwembad. Heb je 
kinderen? Er is ruime keuze uit diverse 
basisscholen. Voortgezet onderwijs 
wordt gegeven in de omliggende 
dorpen/steden welke met de fiets of het 
openbaar vervoer goed te bereiken zijn.
 
Beekenoord is een jonge, frisse 
nieuwbouwwijk aan de rand 
van Westervoort waar diverse 
speelvoorzieningen zijn. Deze twee 
halfvrijstaande woningen zijn voorlopig 
de laatste nieuw te bouwen woningen 
in de wijk. De bouwlocatie grenst aan 
Beekenoord, maar is gelegen aan de 
Hamersestraat.



Wonen aan de Hamersestraat in Westervoort aan de 
rand van een prachtige nieuwbouwwijk, dat klinkt 
toch als een droom? Aan de jonge wijk worden nog 
eens twee ruime nieuwbouwwoningen toegevoegd. 
De halfvrijstaande woningen sluiten perfect aan 
bij de bestaande bouw met stijlvolle en statige 
woningen. 

De architectuur van dit plan is eigentijds modern, 
met gebruik van warme kleuren en materialen en 
verrassende elementen. Het past precies in deze 
tijd waarin veel mensen verlangen naar sfeervolle 
architectuur.  Het is het bouwen van woningen met 
respect voor bestaande bebouwing en omgeving. 

PLAN BEEKENOORD

Mandelig 
(gezamenlijk)



Groothuis Wonen heeft op de rand 
van locatie Beekenoord aan de 
Hamersestraat twee moderne en stijlvolle 
halfvrijstaande woningen ontworpen. 
Door het combineren van bruine en witte 
bakstenen zijn de woningen een absolute 
aanwinst voor de nu al gevarieerde wijk. 

De ruimte in en om de woning is 
misschien wel een van de grootste 
voordelen. Daarbij hebben beide 
woningen voldoende mogelijkheden voor 
meerdere auto’s én een ruime garage. 
De ruimte buiten de woning wordt 
doorgetrokken in de drielaagse woning 
waar op de begane grond een grote 
leefkeuken en royale woonkamer kunnen 
worden gerealiseerd. Op de eerste 
verdieping is er de ruimte voor maar 
liefst drie royale slaapkamers en uiteraard 
de badkamer. Is er behoefte aan nog een 
extra slaapkamer of bijvoorbeeld een 
fitnessruimte, speelkamer of kantoor? De 
zolder, die te bereiken is via een vaste 
trap, biedt hiervoor een uitstekende 
mogelijkheid. 
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JOUW WONING

RUIMTE GENOEG
LAAT DE GASTEN 
MAAR KOMEN!

BEGANE GROND
PRAKTISCH EN RUIM

Handig zo’n grote garage, 
waar je meer kwijt kunt 
dan alleen je auto!

De garagevloer 
is al geïsoleerd.

Hoe deel jij je nieuwe woning in?
Kies voor een indeling die past bij 
jouw levensstijl.



VOLOP KEUZE
ER ZIJN VEEL EXTRA 
OPTIES MOGELIJK

1E VERDIEPING
MET 3 SLAAPKAMERS

Luxe tegels ruimtehoog
en sanitair van 
Villeroy & Boch.

Geen schuine wanden, dus volop
profiteren van de ruimte.

Een praktische indeling,
ook op de verdieping



Nieuwsgierig naar alle
ins & outs van jouw woning?
Dan verwijzen wij je naar de volledige 
technische omschrijving.



Behoefte aan een extra slaapkamer?
Ook dat kan!

ZOLDER
MET VELE MOGELIJKHEDEN

Een hobbykamer, speelkamer en/of 
een studeerkamer, er is ruimte genoeg!
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WELKE INVULLING
GEVEN JULLIE AAN 
DEZE RUIMTE?



EEN KEUKEN
OM VAN TE 
DROMEN



Elke dag uitgebreid koken en tafelen of juist snel een 
goede maaltijd bereiden voor het hele gezin; jouw 
wensen zijn naadloos in te passen in jouw nieuwe 
woning. De keuken wordt niet standaard meegenomen 
in de oplevering. We adviseren je om bij onze partner 
Bruynzeel Keukens in Nijmegen een kijkje te nemen in de 
showroom. Ga je wat betreft het kiezen van de keuken 
met hen in zee, dan bespaar je coördinatiekosten.

Een keukeneiland met gasfornuis, of juist een vast 
aanrechtblad met een keramische kookplaat; jij bent 
degene die beslist. Het aanbod voor bijvoorbeeld 
de keukenkleur, wandbekleding, spoelbak, kranen, 
handgrepen en de apparatuur is zeer divers, een keuze 
maken is dan ook niet altijd makkelijk. Dit snappen we 
maar al te goed, daarom laat Bruynzeel de opties in de 
showroom in Nijmegen tot leven komen. Samen met 
de specialisten kom je tot een eigen keuken om van te 
dromen. 



Iedere dag begint en eindigt in de badkamer. Kwaliteit, comfort 
en luxe staan dan ook centraal in de badkamers die we standaard 
opleveren in deze twee woningen. Wil je graag een comfortabel 
bad, een luxe douche of misschien wel allebei; de keuzes voor de 
badkamer maak je zelf. 

In de luxe badkamer en toilet vind je het volgende:
- sanitair van A-merken als Villeroy en Boch
-  luxe kranen en douchethermostaat van Grohe
-  vrij hangende toiletten in toilet en badkamer van het merk  
   Villeroy en Boch
-  rvs douchedrain inclusief betegelde spatwand
-  enkele wastafel in badkamer
-  wandtegels in toilet en badkamer; wit 25 x 33 cm      
   liggend verwerkt, in badkamer tot plafondhoogte
-  vloertegels in toilet en badkamer; antraciet 30 x 30 cm



BADEN IN
ALLE RUST
IN JOUW
BADKAMER



GROOTHUIS
WONEN

In onze sfeervolle en complete showroom in Harbrinkhoek kun je op je gemak alle beschikbare 
bouwmaterialen en toepassingen bekijken. Je treft er alle opties en mogelijkheden overzichtelijk in stijlvolle 
opstellingen. Ontdek bijvoorbeeld de diverse badkameropstellingen en verschillende soorten wand- en 
vloertegels.

Een grote leefkeuken, dakkapel of een speelwerkkamer; het is allemaal realiseerbaar. Maar ook een 
slaapkamer met badkamer op de begane grond is mogelijk. Wat dacht je van een aansluiting in de gevel 
voor elektrisch rijden. Maar ook mooie tuindeuren of een schuifpui in de achtergevel, voor verbinding 
met het buitenleven. Dankzij alle opties kun je je woning helemaal eigen maken. Een woning die naadloos 
aansluit bij jouw ‘way of living’ en waarin je je direct thuis voelt. 

Ook gedurende de bouw van de woning blijft je woonadviseur jouw aanspreekpunt. Samen met hem of 
haar bepaal je ook hoe je woning wordt opgeleverd. Leid je een druk leven en wil je het liefst op de dag van 
oplevering al in je nieuwe woning slapen? Geen probleem.

We ontzorgen je graag en gaan daarin heel ver. De vloerbedekking op de grond, het behang op de muur, 
je eigen meubels in je nieuwe huis, alle spullen op de juiste plek én zelfs een gevulde koelkast om het 
avondeten te kunnen maken; jij geeft aan wat je wensen zijn en het wordt voor je geregeld.

’s Ochtends vanuit je oude huis naar het werk vertrekken en ’s middags weer terugkomen in je volledig 
ingerichte nieuwe woning. Het klinkt misschien als een droom, maar we maken dat graag waar!



STAPPENPLAN
VOOR DE BOUW
VAN JOUW WONING

1) Oriënterend gesprek bij de makelaar
De makelaar is bekend met de lokale markt en op de hoogte van wat er speelt.

2) Optie op kavel en woning
Het is raadzaam om bij een hypotheekadviseur langs te gaan voor informatie.

3) Kiezen van vergunningsplichtige opties
Deze worden samen met de makelaar besloten.

4) Tekenen van de koopovereenkomst voor de grond en de 
aannemingsovereenkomst voor de woning.

5) Indienen (gewijzigde) omgevingsaanvraag
Uiteraard wordt de complete aanvraag door ons verzorgd.

6) Showroomgesprek bij Groothuis Wonen
Uitgebreid showroomgesprek om jouw woonwensen te bespreken.

7) Offerte van de besproken meer-minderwerk opties 
Je ontvangt een offerte van de besproken woonwensen.
 
8) Akkoord op meer- en minderwerk 
Definitief afronden van het meer- en minderwerk.

9) Afgifte omgevingsvergunning 
De gemeente verstrekt de omgevingsvergunning voor de bouw van jouw woning.

10) Onherroepelijke omgevingsvergunning 
Zes weken na afgifte omgevingsvergunning is er sprake van een onherroepelijke 
omgevingsvergunning. 

11) Aktepassering bij de notaris
De grond en de daarop te bouwen woning wordt jouw eigendom.

12) De bouw start!
Groothuis houdt je op de hoogte van de voortgang van de bouw.

13) Jouw woning wordt opgeleverd onder SWK garantie
Een feestelijk moment waarbij je de sleutels krijgt van jouw droomhuis!



GABA Makelaardij
Hamersestraat 19
6931 EV Westervoort

T  026 - 443 55 55
E   info@gaba.nl
W www.gaba.nl

Groothuis Wonen B.V.
Ootmarsumseweg 12
7615 PL Harbrinkhoek

T  0546 - 48 00 00
E   info@groothuis.nl
W www.groothuiswonen.nl

Palazzo B.V.
Ratio 16
6921 RW Duiven

T    026 - 319 32 00
E    duiven@palazzogroep.nl
W  www.palazzogroep.nl

Disclaimer
Deze verkoopdocumentatie is met de grootste zorg samengesteld. 
De schetsen zijn echter een momentopname. Wijzigingen met 
betrekking tot de situering, omliggende bebouwing, groenstroken, 
voet- en fietspaden en parkeervoorzieningen kunnen zich dan 
ook nog voordoen. Ook aan de impressies, maatvoeringen en 
sfeerplattegronden kunnen geen rechten worden ontleend. 


