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Welkom in het nieuwe stadsdeel Almere Poort, gelegen aan de A6, vlakbij 
Amsterdam en ‘t Gooi. Op twee prachtige locaties in het Homeruskwartier, 
dé plek om bijzonder te wonen in Almere Poort, komen 6 riante vrijstaande 
woningen. De klassiek ogende woningen hebben een prettige ligging. Ze zijn niet 
direct aan de straat gesitueerd maar liggen in een soort hofje en zijn allen voorzien 
van een flinke eigen oprit. Dit zorgt voor een gevoel van rust en veiligheid in een 
omgeving vol levendigheid. Kortom, een heerlijk huis met al het moois dat Almere 
Poort u te bieden heeft binnen handbereik!

Almere Poort heeft een eigen station op circa 2 km vanaf uw woning, dat is nog 
geen 10 minuten op de fiets. Almere Poort kent een nieuw Sportcomplex en een 
modern zwembad.

U woont hier op de rand van de polder aan het IJmeer en Gooimeer met zand-
stranden en veel watersporten. Het bos, met brede wandel- en fietspaden, is op 
loopafstand. En het unieke natuurgebied Oostvaardersplassen is nabij.

In het centrum van de cirkel bruist het Homeruskwartier. ‘De Sterrenschool: 
De Ruimte’ voor uw kinderen van 0 t/m 12 jaar, artsenpraktijk, de Homerus- 
markt en een supermarkt op maar vijf mintuten loopafstand. 
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A Homeruskwartier
B Marinastrand
C Marina Muiderzand

D Almeerderstrand
E Kromsloterpark
F Vroege Vogelbos

G Bossen Pampus
H Fort Pampus

Tellusstraat 3 - Juventastraat 9
Aurorastraat 49 en 53 - Mercuriusstraat 26 en 32 
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IMPRESSIE Aurorastraat 49 en 53 - Mercuriusstraat 26 en 32 • Vogelvlucht

Bijzondere architectuur met een klassieke uitstraling

In Binnenhoven worden 6 riante vrijstaande woningen gebouwd. Deze prachtige 
woningen zijn verdeeld over twee locaties binnen het geliefde Homeruskwartier. Ze 
liggen geen van allen direct aan de straat waardoor u een heerlijk gevoel van rust en 
veiligheid ervaart. Hier is het fantastisch wonen, in een gewilde buurt in Almere Poort. 

De woningen zijn ontworpen onder hoogwaardige architectuur, met een prachtige mix 
van materialen en accenten. Door de combinatie van het zandkleurige metselwerk met 
de horizontale witte spekranden in het metselwerk en de mooie houten raamverdeling 
krijgen de woningen een klassieke uitstraling. De antracietgrijze daken zorgen voor extra 
contrast. Om u een indruk te geven van de mogelijkheden tonen we u op pagina 10 de 
variant met een aanpandige berging. Op pagina 11 leest u wat er onder andere nog meer 
mogelijk is.

Praktische opzet
Met de praktische plattegronden van deze woningen ervaart u binnen een zee aan 
ruimte. De woonkamer geeft u maximale ruimte en de ramen rondom zorgen voor een 
prettige lichtinval. De verdieping biedt u tal van mogelijkheden. Met maar liefst vijf grote 
slaapkamers zijn deze woningen ideaal voor een groot gezin, maar u kunt de ruimtes 
ook uitstekend benutten om in te werken, te studeren of te sporten. 

Luxe afwerking
De woningen zijn tot in de details uitgedacht. Zo is er in het ontwerp ook volop aan-
dacht voor de afwerking aan de binnenzijde. De badkamer en toiletruimtes worden 
voorzien van hoogwaardig tegelwerk en ook het luxe sanitair is opgenomen in de prijs. 
De exacte keuze is aan u. In de technische omschrijving verderop in deze brochure 
leest u hier meer over. Uiteraard is het ook mogelijk om de keuken compleet naar uw 
wensen aan te passen en uit te breiden.

Energie
De woningen in Binnenhoven zijn standaard uitzonderlijk goed geïsoleerd en worden 
verwarmd middels vloerverwarming. Dit gebied kent stadsverwarming dus hoeft u 
geen eigen ketel te onderhouden. Wel zo makkelijk!

De klassiek ogende woningen van Binnenhoven zijn heerlijk rustig 

gelegen en met maar liefst 5 slaapkamers zeer geschikt voor grote gezinnen! 

BINNENHOVEN

IMPRESSIE Tellusstraat 3 - Juventastraat 9 • Vogelvlucht

Mercuriusstraat

Aurorastraat

Castorstraat

Rom
ulusstraat

Minervasingel

Tellusstraat

Fortunastraat

Juventastraat

4
woningen

2
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IMPRESSIE Aurorastraat 53 • Voorzijde

IMPRESSIE Juventastraat 9 • Achterzijde

6 7



SFEERPLATTEGRONDEN

Begane grond
 Eigen oprit richting de entreezijde van de woning met twee opstelplaatsen voor 
 het parkeren van uw auto(‘s). 
 Entree met toegang tot de woonkamer, de meterkast, het toilet en de trapopgang 
 naar de verdieping.
 Maximale woonkamer gelegen aan de tuinzijde met grote open hoekkeuken.
 Schitterende raampartijen rondom en twee dubbele, openslaande deuren aan 
 de achterzijde met directe toegang tot het terras en de royale tuin.
 Praktische houten berging van verduurzaamd hout in de achtertuin of optioneel   
 een aanpandige (eventueel via de hal bereikbare) gemetselde berging.

Eerste verdieping
 Drie zeer ruime slaapkamers, waarvan twee gelegen aan de tuinzijde van de 
 woning. Alle slaapkamers zijn voorzien van twee grote raampartijen voor een 
 grote hoeveelheid lichtinval.
 Complete en luxe afgewerkte badkamer met inloopdouche, wasmeubel, ligbad   
 en hoogwaardig tegelwerk.
 Het gemak van een separaat tweede hangend toilet op de verdieping.

Tweede verdieping
 Deze verdieping is voorzien van maar liefst twee slaapkamers wat deze woning 
 erg geschikt maakt voor grote gezinnen. Natuurlijk is het ook mogelijk om een   
 van de kamers in te richten als werk-/studeerkamer of als hobbyruimte. 
 Ruime berging, optioneel in te richten als extra badkamer.
 Separate ruimte met de mechanische ventilatie en de opstelplaatsen voor de 
 wasmachine en -droger.

BEGANE GROND Schaal 1:75 • Maten in mm EERSTE VERDIEPING Schaal 1:75 • Maten in mm TWEEDE VERDIEPING Schaal 1:75 • Maten in mm
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BEGANE GROND OPTIE Schaal 1:100 • Maten in mm

SFEERPLATTEGROND

 Deur met glas tussen gang en woonkamer
 Diverse nissen in toilet en doucheruimten mogelijk (zie tekeningen)
 Vrije indeling 2e verdieping en eventueel 2e badkamer i.p.v. berging
 Extra zonnepanelen (standaard 5 panelen)
 Overkapping tuinzijde
 Volledige tuininrichting samen met onze hovenier
 Aluminium buitenkozijnen i.p.v. hardhout
 Triple glas i.p.v. dubbel glas
 Elektrisch Velux dakraam i.p.v. standaard dakraam
 In plaats van houten berging een geïsoleerde en gemetselde 
 berging conform impressies en optietekening, inclusief elektra.
 - Extra optie: deur van gang naar berging.
	Overige opties in kopersbegeleidingsgesprek met aannemer

OPTIEMOGELIJKHEDEN

OPTIE:
overkapping

OPTIE:
extra nis

OPTIE: 
keuken 

afsluitbaar

OPTIE:
timmerwerk

OPTIE:
berging

OPTIE:
deur ipv

raam
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IMPRESSIE Mercuriusstraat 32 • Entreezijde
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IMPRESSIE Interieur • Woonkamer-keuken 

IMPRESSIE Interieur • Slaapkamer
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TECHNISCHE OMSCHRIJVING

De woningen worden gebouwd onder 

Woningborg of gelijkwaardig.

Riolering, water, elektriciteit en cai/utp
Alle kosten met betrekking tot de aansluiting van de buitenriolering op het gemeente-
riool, aansluiting van water, stadsverwarming en elektriciteit zijn meegenomen in de 
koopsom. Hetzelfde is van toepassing voor de aansluiting van kabeltelevisie, met dien 
verstande, dat deze voorzieningen worden aangelegd tot in de meterkast. De woning 
zal voorzien worden van 1 onbedraad aansluitpunt in de woonkamer en optioneel in de 
andere kamers.

Straatwerk
De tuin wordt afgewerkt met de ontgraven grond, uitgangspunt is een gesloten grond-
balans. De oprit wordt voorzien van een dubbele rij betontegels. 
Optioneel zijn er voorzieningen voor de tuin mogelijk. Zie de optielijst op pagina 11. 

Vloeren
De begane grondvloer bestaat uit een betonnen vloer met isolatie. De verdiepingsvloeren 
worden eveneens in beton vervaardigd.

Buitenzijde
De ramen zijn zonder dorpels en stijlen en allemaal van de draai-kiepvariant. Hierdoor 
kunt u alle ramen van binnen en buiten zelf makkelijk schoonmaken. 

Binnenzijde
De binnenzijde wordt behangklaar opgeleverd. Plafonds worden afgewerkt met spack-/
spuitwerk. Houten onderdelen dient u zelf nog te schilderen.

Schuine daken
Isobouw slimfix dakplaten, voorzien van dakpannen. Optioneel is het mogelijk een 
elektrisch Velux dakraam te plaatsen.  

Ventilatie
De woningen worden geventileerd door een natuurlijke toevoer (rooster in het glas) en 
mechanische afvoer.

Kozijnen
De woningen zijn voorzien van stompe binnendeuren. Deze zijn vlak en in de kleur 
gebroken wit. Alle buitendeuren, buitenkozijnen en draaiende raamdelen worden 
uitgevoerd in hardhout. De binnendeurkozijnen zijn zonder bovenlicht. 
Optioneel is het mogelijk om de woning uit te voeren met aluminium kozijnen met 
triple glas. Deze variant is energiebesparend en onderhoudsarm.

Hang- en sluitwerk
Het hang- en sluitwerk voor de buitendeuren en ramen wordt uitgevoerd in SKG 2 
veiligheidsklasse met veiligheidsgarnituur conform Bouwbesluit. Alle hang- en sluit-
werk voor de binnendeuren in standaard beslag. 

Trappen
De vurenhouten binnentrappen en leuningen worden uitgevoerd in de kleur wit.

Vensterbanken
Kunststof wit.

Vloer-, wand- en plafondafwerking
De begane grondvloer en de verdiepingsvloeren worden afgewerkt met een cementdek-
vloer. Met uitzondering van de betegelde wanden worden alle wanden behangklaar opge- 
leverd. Alle plafonds worden uitgevoerd zoals eerder omschreven, zie kopje “Binnenzijde”.

Binnenwanden
100 mm dikke binnenwanden van cellenbeton.

Badkamer en toilet
Wandtegels wit in formaat 300 mm hoogte x 600 mm breedte in halfsteens verband. 
Matte vloertegels licht grijs, in formaat 300 mm x 600 mm in halfsteens verband. Het 
tegelwerk is rondom en tot het plafond of maximaal 2.600 mm hoog. De toiletten worden 
uitgevoerd met sensor verlichting. Voor de badkamer en het toilet is een stelpost opgeno-
men van € 5.500,- voor inkoop en arbeid (inclusief BTW en montage van het sanitair). 
Let op: Tegels in impressie zijn ter inspiratie.

Het volgende sanitair of gelijkwaardig wordt in de woning toegepast:

 Muebles Project badkamermeubel hoogglans wit 100 cm
 Saniclear Aspen spiegel 100 x 70 cm met ledverlichting en spiegelverwarming
 Saniclear Matrix wastafelkraan met hoge uitloop chroom
 Best design Paris regendouche 20 cm Ultra Thin met thermostaatkraan
 Mueller Tiles douchegoot
 Geberit inbouwtoilet met soft-close zitting wit
 Lambini Designs Faro fontein 40 x 22 cm
 Saniclear Cube ligbad

Wij nodigen u graag uit bij Sanitairkamer te Harderwijk.

Keuken
Gezien de vele mogelijkheden in keukenkeuzes hebben wij dit buiten de prijs gelaten 
en bieden wij u een waardecheque aan van 4.500,- euro inclusief btw, te verzilveren 
bij onze leverancier. U kunt uw wensen vooraf met onze leverancier doorspreken.

Beglazing
In de glasopeningen van de buitenkozijnen, deuren en ramen wordt isolerende, 
dubbele beglazing toegepast. Optioneel is triple glas mogelijk.

Schilderwerk
De buitenkozijnen zijn in de fabriek in de kleur gebroken wit gespoten. Er is geen extra 
binnenschilderwerk opgenomen.

Verwarming
Middels stadsverwarming en vloerverwarming in alle ruimten. Kamerthermostaat op 
elke verdieping.

Dakgoten en hemelwaterafvoeren
Getimmerde dakgoot met metalen hemelwaterafvoer.
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TECHNISCHE OMSCHRIJVING

Tevens zijn inbegrepen
 Bouwkavel v.o.n.
 Legeskosten.
 De kosten van ontwerp-, bestek- en constructietekeningen.
 BTW.
 Nutsvoorzieningen inclusief stadsverwarmingsaansluiting.
 Aansluiting op het gemeenteriool.
 Drainage.
 Notariskosten t.b.v. akte levering.

Niet inbegrepen
 Kosten i.v.m. hypotheek, et cetera,
 Kosten van renteverlies tijdens de bouw i.v.m. de eventuele financiering.
 Kosten van sierstraatwerk, tuinaanleg, meubilair, erfafscheiding tussen 
 de woningen, et cetera.
 Binnenschilderwerk.
 Afwerking binnenwanden, deze worden behangklaar opgeleverd.
 Pakket/brievenbus en huisnummerbordje.
 Kosten grond indexatie vanaf 31 december 2020.

Belangrijk
De bouwsom van de woning is vast tijdens de bouw, er kunnen tijdens de bouw geen 
prijsstijgingen worden doorberekend (uitgezonderd wettelijk opgelegde). Alle aanbie-
dingen zijn vrijblijvend en onder voorbehoud.

De openbare ruimte wordt door de gemeente aangelegd en kan iets afwijken van de 
impressies.

Deze brochure is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van gegevens 
en tekeningen, verstrekt door de architect van dit plan. Ondanks het bovenstaande 
moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van de wijzigingen, voorvloeiende uit 
de eisen van de overheid en/of nutsbedrijven. Eveneens behouden wij ons het recht 
voor wijzigingen aan te brengen in de materialen en afwerkingen, zonder dat één en 
ander afdoet aan de kwaliteit. 

De opgenomen foto’s en perspectieftekeningen geven een “artist-impression” weer. 
Het kan voorkomen dat er verschillen zijn tussen de impressie en de daadwerkelijke 
uitvoering (bijvoorbeeld de kleuren), derhalve kunnen aan de “artist-impressions” geen 
rechten worden ontleend. De technische tekeningen en omschrijvingen zijn maat-
gevend voor hetgeen u geleverd krijgt. De op tekening ingeschreven maten en 
ingetekende situaties en dergelijke zijn “circa”-maten en hebben geen bewijskracht.

Ongeacht hetgeen in deze technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de 
regelingen, reglementen en standaard voorwaarden gehanteerd en voorgeschreven  
door woningborg of gelijkwaardig. In geval enige bepaling in deze technische om- 
schrijving daarmee onverenigbaar ofwel nadeliger mocht zijn voor de verkrijger, 
prevaleren steeds bovengenoemde bepalingen van woningborg.

Tijdens de bouwfase blijven eventuele wijzigingen naar aanleiding van overheidseisen, 
nutsbedrijven, overheidsinstellingen, constructie en dergelijke voorbehouden. Tevens 
kunnen kleine maatafwijkingen tijdens de bouw optreden.
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WWW.BBVD.EU

Verkoop en informatie
SEM Makelaars
Linnaeushof 89
1098 KT  Amsterdam
020 740 05 31
info@semmakelaars.nl 
www.semmakelaars.nl

Ontwikkeling
BBV development BV
De Riek 2
1704 AS  Heerhugowaard
06 10 22 74 01
info@bbvd.eu 
www.bbvd.eu

Ontwerp
BLACKLINES
William Braggstraat 12
1341 CE  Almere
06 10 90 98 65
info@blacklines.nl 
www.blacklines.nl


