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Verrassend wonen in het groen
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Colofon

Stads wonen in
het groen
Ten zuidwesten van Rotterdam, langs de oevers van de Oude Maas, ligt Hoogvliet.
Hier, aan de Marthalaan, verrijzen 25 ruime eengezinswoningen, die je naar eigen
wens kunt indelen en uitbreiden. Het unieke concept van MyOwnHome biedt je
de mogelijkheid om in simpele stappen je woning van binnen én buiten zelf samen
te stellen!

De stad dichtbij

6

Mogelijke woningtypes

12

MyOwnHome

15
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Impressies

Marthalaan

4

Ontwerp zelf
je woning

5

Verrassend
groen

6

Wonen in Hoogvliet
Rustig wonen in Hoogvliet
Hoogvliet ligt ingeklemd tussen de Oude Maas en De Groene Gordel. Mogelijkheden te over om de
hond uit te laten of een rondje hard te lopen. Kinderen hebben hier de ruimte om lekker buiten te spelen.
Dit deelgebied van Rotterdam heeft een enorme upgrade gekregen en dat heeft ervoor gezorgd dat hier met
plezier wordt gewoond.

Verrassend groen
Nieuwbouwproject Oedenhof wordt gebouwd in de wijk Oudeland. Hier vind je verrassend veel prachtige
groenstroken, waar kinderen heerlijk kunnen ravotten en ontdekken. De kinderboerderij De Oedenstee ligt pal
om de hoek. Lekker wandelen of fietsen? Ga dan uitwaaien in het Oudelandsepark, waar je oog in oog kunt
komen te staan met Schotse Hooglanders!

De stad
dichtbij

De stad dichtbij
Binnen een mum van tijd ben je midden in de stad Rotterdam. De metrohalte Hoogvliet is op fietsafstand van
je huis en de metro brengt je in 20 minuten naar het centrum van de stad. De wijk is gunstig gelegen ten
opzichte van de A15 en de A4, dus ook de steden Den Haag en Dordrecht zijn dichterbij dan je denkt.
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Basisscholen op
loopafstand

8

In de buurt
Alle voorzieningen bij de hand
Voor de allerkleinsten heb je basisscholen op loopafstand. Scholen voor
de oudere kinderen vind je op de moderne Hoogvliet Campus, waar je
terecht kunt voor het totale aanbod van middelbaar (beroeps) onderwijs.
Eetgelegenheden en winkels zijn ruim aanwezig. Het centraal gelegen
winkelcentrum de Binnenban trekt bezoekers uit de hele regio.

Heerlijk sporten
In Hoogvliet heb je alle ruimte om te sporten. Zo kun je een rondje hard
lopen door De Groene Gordel en er zijn maar liefst twee voetbalclubs die
hier hun thuisbasis hebben. Je vindt hier een zwembad, en ook voor fitness
of turnen hoef je de wijk niet uit! Er is dus genoeg te doen voor iedereen.

Een rondje hardlopen
		 door de groene gordel
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Vogelvlucht

Marthalaan

10

Jij bepaalt de indeling
van je droomhuis

11

Situatie & mogelijke
woningtypes
Marthalaan
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Basis kapvorm bouwnummer 1, 9, 10 en 25:

Woningtypes

Drielaagsplat.

• Langskap:

9
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*

Groene Haven

Keuze voor drielaagsplat ook mogelijk.

• Drielaagsplat:

Hooge Dame

drielaagsplat is ook mogelijk.
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Nieuwe Stee

• Dwarskap:

Halve Dwarskap. Keuze voor dwarskap of
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Basis kapvorm bouwnummer 16: Dwarskap.

Basis kapvorm bouwnummer 6, 13, 19 en 22:
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Algemene
projectomschrijving
Voor elk wat wils
Nieuwbouwproject Oedenhof biedt betaalbare, moderne eengezinswoningen waar je je individuele
woonwensen mogelijk kunt maken. Door wisselende kapvormen krijgen de vier rijen een gevarieerde
uitstraling. Overigens kun je zelf de kapvorm nog wijzigen. En dat niet alleen; met het MyOwnHome
concept kun je nog veel meer wijzigen!
Voortuin: ca. 3 meter
3

2

Ruimte voor het hele gezin
De basis van de woningen is lekker ruim opgezet met optioneel een uitbouw en de huizen hebben allemaal

1

drie woonlagen. De woonoppervlaktes variëren van 105 tot ruim 150 m2. Op de verdieping zijn verschillende
indelingsmogelijkheden. Wil je een grotere badkamer, zodat je een ligbad kunt laten plaatsen, of toch liever
meer ruimte op de slaapkamer? Laat je inspireren door de verschillende opties.
Achtertuin:
ca. 10,5 meter

Groen groen en nog eens groen
De tuinen op het zuiden zijn ruim 10 meter diep en zijn voorzien van een berging. De eigen parkeerplaats
bevindt zich achter de tuin. Het project grenst aan de achterzijde aan het groen. Lekker wonen in het
groen dus!

Woningtypes

Nieuwe Stee

16

Schone Vliet

18

Groene Haven

22

Hooge Dame

24

Een woning vanaf 105 m2 met een langs Een woning vanaf 113 m2 met een

Een woning vanaf 121 m2 met een

Een woning vanaf 123 m2 drielaagsplat

kap: Mogelijk bij alle bouwnummers,

halve dwarskap: Basis voor bouwnrs.

dwarskap: Basis voor bouwnr. 16.

Basis voor bouwnummers 1, 9, 10 en 25.

behalve 1, 6, 9, 10, 13, 19, 22 en 25.

6, 13, 19 en 22. Mogelijk bij alle overige

Mogelijk bij alle overige bouwnummers,

Mogelijk bij alle overige bouwnummers.

bouwnummers, behalve 1, 9, 10, 16 en 25.

behalve 1, 9, 10 en 25.
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De woningconﬁgurator

14

Stap 1

Type

MyOwnHome

Stap 2

Kapvorm

Betaalbaar wonen in Hoogvliet en de vrijheid om je woning aan je eigen wensen
aan te passen? Kies dan voor nieuwbouwproject Oedenhof. Hier stel je eenvoudig
Stap 3

je eigen woning samen door het unieke MyOwnHome concept.

Voorgevel

Stap 4

Achtergevel

Stap 5

Indeling

Ontwerp je droomhuis

Stap 1. Waar wil je wonen in Oedenhof?

Met de MyOwnHome configurator

Kies de kavel en kijk of deze beschikbaar is.

ontwerp je in een handomdraai je eigen
droomwoning! Zo laat je je nieuwe huis

Stap 2. Kies je kapvorm/woningtype

aansluiten bij je persoonlijke woonwensen!

Kies voor langskap (Nieuwe Stee) of halve dwarskap

De online woningconfigurator helpt je om

(Schone Vliet), dwarskap (Groene Haven) of drielaagsplat

jouw persoonlijke keuzes in kaart te brengen.

(Hooge Dame).

De bijbehorende kosten worden direct
getoond. Zo weet je precies waar je aan

Stap 3. Kies je voorgevel

toe bent!

Belangrijk voor de uitstraling van je huis is natuurlijk de kleur
steen, maar ook de kap, de indeling van de ramen of bijvoor

Stap 6

beeld de keuze voor een Frans balkon bepalen mede het beeld.

Ga naar myownhomehoogvliet.nl en

Badkamer

Stap 7

Keuken

Hoe werkt het
start de woonconfigurator van MyOwnHome.

Stap 4. Kies je achtergevel

In zes stappen ontwerp je je eigen

Voor de achtergevel heb je verschillende opties. Wil je open

droomhuis!

slaande deuren naar de achtertuin of een uitbouw? Jij mag
het zeggen!

Stap 5. Indelingsvarianten
Binnen project Oedenhof hoeft geen woning hetzelfde te
zijn! Bepaal zelf de indeling van de keuken en de badkamer
of het aantal slaapkamers. Wil je ook een slaapkamer op de
zolderetage? Het kan allemaal in Oedenhof.

Stap 6. Badkamer
Voor elk wat wils. En dat geldt zeker voor de badkamer. Wil je
wel of geen bad of misschien een toilet in de badkamer? Bepaal
het zelf. Ook de keuze van het tegelwerk is geheel aan jou.

Stap 7. De Keuken
Maak tot slot een keuze uit de verschillende opstellingen van de
keuken. Binnen de configurator zijn diverse opties uitgewerkt,
die jou zullen helpen bij het ontwerpen van jouw droomkeuken!
Heb je alle stappen doorlopen? Dan is jouw persoonlijke
ontwerp klaar. De bijbehorende kosten zijn meteen voor je
berekend. Zo kom je niet voor verrassingen te staan!
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Woningtype
Nieuwe Stee

• Een woning met een woonoppervlakte
van 105 m2 tot 118 m2 en een langskap
• Grote woonkamer met deur naar tuin
• 3 riante slaapkamers op eerste verdieping
• Diverse plattegrondindelingen op de
verdieping mogelijk

• Uitbouw woonkamer van 1.20 of 2.40 meter
• Dubbele openslaande deuren in de
woonkamer of schuifpui
• 2e toilet in badkamer
• Vergroten badkamer met bad (aansluiting).

• Ruime badkamer met douche en wastafel

• Dakkapel achtergevel

• Ruime tweede verdieping met volop

• Dakraam (voor of achterzijde)

indelingsmogelijkheden
• Tuin op het zuiden, ruim 10 m diep,
voorzien van berging
• Vrijheid om eigen keuken te kiezen
• Parkeergelegenheid achter de woning
(elke woning krijgt parkeerplaats toegewezen)
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Optioneel

• Frans balkon
En vele andere mogelijkheden via de
woningconfigurator van MyOwnHome

Nieuwe Stee

Begane grond + verdiepingen

9130

9130

8410

3470

4530

8410

4870

Alle genoemde maten zijn circa maten. Exacte maten kunnen afwijken.

2090

2970
5160

meterkast

2390

9130

4880

3880

5400

2700
5160
5400

5,4 meter (afgebeeld)
5,1 meter

5160
5400

5,7 meter
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Woningtype
Schone Vliet

• Een woning met een woonoppervlakte
van 113 m2 tot 127 m² en een halve dwarskap
• Grote woonkamer met deur naar tuin
• 3 riante slaapkamers op eerste verdieping
• Diverse plattegrondindelingen op de
verdieping mogelijk

Optioneel
• Uitbouw woonkamer van 1.20 of 2.40 meter
• Dubbele openslaande deuren in de
woonkamer of schuifpui
• 2e toilet in badkamer
• Vergroten badkamer met bad (aansluiting).

• Ruime badkamer met douche en wastafel

• Dakkapel achtergevel

• Ruime tweede verdieping met volop

• Dakraam (achterzijde)

indelingsmogelijkheden

• Frans balkon

• Tuin op het zuiden, ruim 10 m diep,
voorzien van berging
• Vrijheid om eigen keuken te kiezen
• Parkeergelegenheid achter de woning
(elke woning krijgt parkeerplaats toegewezen)
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En vele andere mogelijkheden via de
woningconfigurator van MyOwnHome

Schone Vliet

Begane grond + verdiepingen

10330

9610

9130

8410

3470

5730

1860

2940

(Uitbouw 1200 optioneel)

Alle genoemde maten zijn circa maten. Exacte maten kunnen afwijken.

2090

2970
5160

6690

9130

3880

5400

meterkast

2390

2700
5160
5400
5,4 meter (afgebeeld)
5,1 meter
5,7 meter

5160
5400
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Inspiratie

Begane grond
De heerlijk ruime woonkamer vraagt om
een lekker frisse inrichting. Ben je wel in voor
een fris interieur? Kies dan voor geel! Geel
geeft warmte en is goed te combineren met
opvallende kleuren om zo een gewaagd
contrast te creëren. Als je de kleuren
combineert met natuurlijke materialen zoals
hout en lederen meubels, dan creëer je een
huis om lekker samen in weg te kruipen.
Een warm nest om in op te groeien en
mooie herinneringen te maken.
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Verdieping
De verschillende kamers op de verdieping
bieden voor elk lid van de familie de mogelijkheid
om een eigen sfeer te creëren. Door te kiezen
voor aardetinten gecombineerd met oker
worden geest en zintuigen gekalmeerd. En dat
is prettig, omdat de slaapkamer een plek ik om
tot rust te komen en je af te sluiten voor de
wereld van buiten. Maak van de verdieping
gerust een urban jungle; voeg natuurlijke
planten toe, liefst gevarieerd en lekker veel.
De mogelijkheden zijn eindeloos!
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Woningtype
Groene Haven

• Een woning met een woonoppervlakte
van 121 m2 tot 136 m2 en een dwarskap
• Grote woonkamer met deur naar tuin
• 3 riante slaapkamers op eerste verdieping
• Diverse plattegrondindelingen op de
verdieping mogelijk
• Ruime badkamer met douche en wastafel

Optioneel
• Uitbouw woonkamer van 1.20 of 2.40 meter
• Dubbele openslaande deuren in de
woonkamer of schuifpui
• 2e toilet in badkamer
• Vergroten badkamer met bad (aansluiting).
• Frans balkon

• Ruime tweede verdieping met volop
indelingsmogelijkheden
• Tuin op het zuiden, ruim 10 m diep,
voorzien van berging
• Vrijheid om eigen keuken te kiezen
• Parkeergelegenheid achter de woning
(elke woning krijgt parkeerplaats toegewezen)
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En vele andere mogelijkheden via de
woningconfigurator van MyOwnHome

Groene Haven

Begane grond + verdiepingen

8410

9130
9130

9130

8410

4070

4530

8410

4270

Alle genoemde maten zijn circa maten. Exacte maten kunnen afwijken.

2090

2970
5160

2940

3880

5400

2390

5400

meterkast

2700
5160
5400

5,4 meter (afgebeeld)
5,1 meter
5,7 meter

5160
5400
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Woningtype
Hooge Dame

• Een woning met een woonoppervlakte
van 123 m2 tot 138 m2 en drielaagsplat
• Grote woonkamer met deur naar tuin
• 3 riante slaapkamers op eerste verdieping
• Diverse plattegrondindelingen op de
verdieping mogelijk
• Ruime badkamer met douche en wastafel

Optioneel
• Uitbouw woonkamer van 1.20 of 2.40 meter
• Dubbele openslaande deuren in de
woonkamer of schuifpui
• 2e toilet in badkamer
• Vergroten badkamer met bad (aansluiting).
• Frans balkon

• Ruime tweede verdieping met volop
indelingsmogelijkheden
• Tuin op het zuiden, ruim 10 m diep,
voorzien van berging
• Vrijheid om eigen keuken te kiezen
• Parkeergelegenheid achter de woning
(elke woning krijgt parkeerplaats toegewezen)
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En vele andere mogelijkheden via de
woningconfigurator van MyOwnHome

Hooge Dame

(Uitbouw 2400 optioneel)

Begane grond
+ verdiepingen

9130

11530

10810

5400

8410

6930

2940

Alle genoemde maten zijn circa maten.
Exacte maten kunnen afwijken.

2590

2470
5160

9130

8410

3880

5400

meterkast

2390

2700
5160
5400
5,4 meter (afgebeeld)
5,1 meter
5,7 meter

5160
5400
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Hoogvliet
& omgeving
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Keuken
en sanitair

28

Compleet wonen
Keukens en badkamers kiezen en inrichten is voor veel mensen een uitdaging. Zoveel mogelijkheden,
zoveel keus. Bij nieuwbouwproject Oedenhof hebben we daar rekening mee gehouden. Wij hebben een
aantal keuze-opties voor je uitgewerkt, om het je zo makkelijk mogelijk te maken.

Sanitair
De woning wordt standaard opgeleverd met sanitair en tegelwerk. Je vindt de informatie hierover in de
Technische Omschrijving. MyOwnHome biedt je de mogelijkheid om gebruik te maken van een aantal
vooraf afgestemde installatie-aanpassingen.
• Extra toilet-aansluiting in de badkamer
• Extra bad-aansluitpunten (inclusief vergroting van de badkamer en verplaatsing van de wastafel en radiator)
Andere aansluitingen dan hierboven genoemd of verplaatsing van aansluitingen zijn niet mogelijk.
Daarnaast kun je het standaard sanitair aanpassen aan je persoonlijke wensen via de geselecteerde sanitair
leverancier, het Wooniversum. Hou wel rekening met de op de verkooptekening aangegeven posities van
aansluitingen. Na ondertekening van de koop-/ aannemingsovereenkomst kun je een afspraak in de showroom
van Wooniversum in Nieuwegein maken.

Keuken
De woning wordt standaard zonder keuken opgeleverd. Leidingen worden afgedopt op de op verkooptekening
aangegeven positie.
Met MyOwnHome kun je een aantal vooraf afgestemde installatiepakketten kiezen.
Deze zijn afgestemd op één van de volgende voorgeconfigureerde keukenopstellingen.
Op basis van de gekozen keukenopstelling wordt het leidingwerk aangelegd:
• Rechte opstelling
• Hoekopstelling
• Schiereiland opstelling
• Parallel opstelling
Andere aansluitingen dan hierboven genoemd of verplaatsing van aansluitingen zijn niet mogelijk.
Wil je de keuken toch al voor de oplevering van de woning laten plaatsen? Na ondertekening van de
koop-/ aannemingsovereenkomst krijg je een uitnodiging voor een afspraak met KeukenVision in Dordrecht.
In hun showroom kun je de voorgeconfigureerde keukens naar eigen wens kiezen en optimaliseren.
Wijkt jouw droomkeuken af van de voorgeconfigureerde keukens? Geen probleem! Ook dan kun je bij
KeukenVision je keuken volledig uitzoeken. Zij zorgen er dan na de oplevering van de woning voor dat het
leidingwerk wordt aangepast en de keuken wordt geplaatst. Overigens kun je uiteraard ook voor een andere
keukenleverancier kiezen, maar dan kan de keuken ook pas na oplevering worden geplaatst.
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Customer
journey

Dit schema laat zien welke

Interesse

stappen je gaat nemen bij

Meld je aan op de website.

het kopen van een huis.
[ Tip ]
Onderzoek de “ﬁnanciële mogelijkheden”

Woningconﬁgurator online!
Start verkoop!

Ontwerp stapsgewijs je eigen woning door te

17012018

kiezen uit de verschillende mogelijkheden, inclusief

Speciaal voor dit project zijn we een samenwerking
met het onafhankelijk financieel adviesbureau

het financiële overzicht.

VAES & Van der Leeden aangegaan.

Optiegesprek
Sluiting inschrijving

Toewijzen woningen

Gesprek met TW3 over het project / woning aan de hand

28012018

Week 5/6 2018

van de online woningconfigurator. Vrijblijvende afspraak
met een onafhankelijke hypotheekadviseur

Regelen ﬁnanciering
Vanaf het moment van ondertekenen van de koop/

Tekenen koop-/
aannemingsovereenkomst

Modulaire opties vanuit de
Woningconﬁgurator (A-lijst)

aannemingsovereenkomst heb je ongeveer 2 maanden de tijd

Na ondertekening ben je oﬃcieel

Concept overeenkomst inclusief Alijst wordt

om de financiering te regelen en te versturen naar de notaris.

eigenaar van de woning.

onderdeel van de financiering (hypotheek).

Ingaan periode opschortende
voorwaarden

Niet-modulaire Afbouwopties (B-lijst)

Hoera brief!

Bezoek de showrooms voor

Aan alle opschortende voorwaarden is voldaan! Je wordt uit

MyOwnHome heeft een aantal maanden nodig om

badkamer en keuken, kies voor

genodigd voor een afspraak bij de notaris voor het transport van de

alle voorwaarden uit de overeenkomst te vervullen.

(extra) elektrapunten.

grond. De hypotheekstukken moeten bij de notaris aanwezig zijn.

Kijkdagen / inmeten

Start bouw

Transport van de grond

Er komen meerdere kijkmiddagen

Een mooi moment om alvast je

Na het transport ben je de eigenaar van de grond!

op de bouwplaats om de vorderingen

nieuwe buren te leren kennen tijdens

Uiterlijk 6 maanden ná de Hoera brief zal

van dichtbij te bekijken.

deze feestelijke activiteit.

worden begonnen met de bouw.

Oplevering
Het is zover! Je woning is helemaal gereed, alle termijnen zijn betaald en de woning wordt oﬃcieel overgedragen
met het overhandigen van de sleutels. Gefeliciteerd en alvast veel woonplezier.
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Disclaimer

Verkoop & informatie

De in deze brochure verstrekte informatie, plattegronden,

TW3
Veerhaven 4
3016 CJ Rotterdam
Tel.: 010 - 300 71 17
E-mail: info@tw3.nl

(situatie)tekeningen, artist impressions, foto’s e.d. zijn bedoeld
om u een zo goed mogelijke indruk te verschaﬀen van de
woningen en de (woon) omgeving. Bepaalde informatie kan
aan verandering onderhevig zijn. Aan de verstrekte informatie
kunnen geen rechten worden ontleend. Genoemde maten
zijn circa maten en kunnen bij de uiteindelijke realisatie
afwijkingen vertonen.
Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ont
leend. Deze brochure maakt geen onderdeel uit van de
contractstukken. Tijdens het eerste gesprek bij de makelaar
worden de contractstukken verstrekt. Zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Bébouw Midreth is het

Ontwikkeling & realisatie

niet toegestaan de inhoud van deze brochure geheel
of gedeeltelijk over te nemen of op enige andere wijze
openbaar te maken.

www.bebouw.nl

www.myownhome.nl
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www.myownhome-hoogvliet.nl

