
 

Makelaarsboek 4 woningen de Ljepper 

 

Datum 30-01-2017  



Kaart en beeldmateriaal uit het beeldkwaliteitsplan Wiarda van gemeente Leeuwarden 



Kaart en beeldmateriaal uit het beeldkwaliteitsplan Wiarda van gemeente Leeuwarden 



Ligging kavels 



 

 

Beeldmateriaal uit het beeldkwaliteitsplan Wiarda van gemeente Leeuwarden 



Keuzemogelijkheden 

De dakkapellen  en de garage voor kavel 
13D/134, zoals hieronder weergegeven zijn 
optioneel. De uitvoering van de dakkapellen 
zijn door het kwaliteitsteam voor plan Wiarda 
als passend mee ontworpen en vanuit het 
beeldkwaliteitsplan voorgeschreven. 



Begane grond 13 B Begane grond 13 A en C Begane grond 13 D 



Verdieping 13 B 

Verdieping 13 A en C Verdieping 13 D 



Zolder 13 A en B 



Zolder 13 C en D 



Luxe badkamer 
-Villeroy en Boch sanitair 
-Grohe kranen en douchethermostaat 
-vrij hangende toiletten in toilet en 
 badkamer  
-rvs douchedrain  
-enkele wastafel in de 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  



  
Kopen is Bouwen 
De grond koopt u van de gemeente en de woning wordt door Groothuis  Wonen gebouwd. Zodra u en uw buren het contract hebben gesloten en de omgevingsvergunning is 
verkregen, wordt met de voorbereiding en aansluitend de bouw begonnen.  
 
Inclusief: 
-houten berging bij kavel 13 A,B en C 
-vrij hangende toiletten in toilet en badkamer (Villeroy en Boch)  
-douchedrain douchehoek en wastafel in de 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  
-houten binnendeurkozijnen v.v. opdekdeuren  
-open trappen v.v. hardhouten traptreden  
-hardhouten kozijnen, draaikiep ramen en buitendeuren  
-vloerverwarming als hoofdverwarming op begane grond   
-radiatoren op eerste verdieping  
-triple beglazing  
-ventilatie middels natuurlijke aanvoer en mechanische afvoer  
-mogelijkheid voor lagere EPC-waardes  
-kopers begeleiding met toepassing van eigen showroom  
-complete omgevingsaanvraag   
-honoraria adviseurs (architect / constructeur / installateur) 
-EPC-berekening 
-constructieberekening 
-bouwbesluittoets 
-fundering op prefab betonpalen  van 7 m1 
-legeskosten omgevingsvergunning 
-Woningborg garantie en waarborgregeling 
-energie Label 
-lucht warmte pomp installatie, (geen gasaansluiting) 
-aansluitkosten water en elektra  
-uitkomend grond wordt verspreid over het bouwperceel, zodat er geen grond hoeft te worden afgevoerd 
  
Exclusief: 
-keuken, meubilair  en (vaste) kasten 
-bestrating rondom de woning  
-garage/berging bij de hoekkavel 13 D   
-verplicht aan te brengen erfafscheiding/hagen langs de openbare weg aan voorzijde van de woningen en oostzijde  kavel 13D 
-tuininrichting en overige erfafscheidingen 
-vlonders en aanlegvoorzieningen 
-dakkapellen  
 
Artist impressies, plattegronden  en verkoopbladen zijn sfeerbeelden onder voorbehoud goedkeuring gemeente en welstand, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 
  
  
 



Uitbouw achter 1200  

Keuzemogelijkheden 

Ruime keuze 
mogelijkheden, onze 
verkoop- adviseur helpt 
u graag verder bij het 
maken van uw keuzes. 



Mogelijke halindeling

 

tuingericht 
wonen

 

Keuzemogelijkheden 

Wilt u tuingericht 
wonen of een andere 
halindeling? Met onze 
verkoopadviseur stelt 
u uw ideale woning 
samen. 

Mogelijke halindeling 



Straatgericht wonen

 

Keuzemogelijkheden 

Tuingericht wonen of 
koken ook dat kan. 
Alle ruimte door het 
toevoegen van een  
erker. 

Mogelijke halindeling
  



  

Tuindeuren 

Bijkeuken 

Keuzemogelijkheden 

Wat dacht u van 
dubbele tuin- 
deuren of een 
bijkeuken? 



  
Uitbouw achter 2400

 

Keuzemogelijkheden 

Veel mogelijk-
heden, onze 
verkoopadviseur 
helpt u graag 
verder bij het 
maken van uw 
keuzes. 



 

Keuzemogelijkheden 



  
 

 

 

Keuzemogelijkheden 

 








