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Welkom in Broekhorn!
Het nieuwe woongebied 
tussen Broek op Langedijk 
en Heerhugowaard. In deze 
brochure vindt u alle informatie 
over heerlijk ruim wonen in het 
plandeel Rietland veld 2 en 4.
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Duurzaam
wonen in Rietland
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De voordelen van de stad binnen handbereik. Rietland biedt u deze luxe.

Wonen tussen 
water en groen
Welkom in Rietland, het derde woongebied in de nieuwe 

woonomgeving Broekhorn, tussen Broek op Langedijk en 

Heerhugowaard. In Rietland kunnen natuurliefhebbers hun  

hart ophalen. In deze brochure presenteren we de informatie 

van de MorgenWonen-woningen in veld 2 en 4. Dit zijn in totaal 

10 rijwoningen verdeeld over 2 blokjes. De huizen liggen op 

ruime kavels en hebben deels uitzicht over water en groen.
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Luxe woningen in Rietland 
In Rietland woont u echt buiten. In totaal komen er circa 

350 woningen in het gebied, verdeeld over meerdere 

‘velden’. Het gaat om woningen in de hogere prijsklasse, 

zoals luxe tweekappers en vrijstaande woningen op ruime 

kavels, maar ook rij-, hoekwoningen en semibungalows. 

Daarnaast worden er vrije kavels aangeboden.

Centraal wonen 
in een landelijke 

omgeving
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“Vanuit Broekhorn geniet u heel eenvoudig van al het goeds dat de 
omgeving te bieden heeft. U zit midden in de natuur, vlak bij het 
strand en de stad.”

Winkelen, scholen, 
sport, educatie
Alles dichtbij
www.broekhorn.com
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Uit de omgeving

1. Golfbaan Sluispolder

2. Voetbalvereniging CSV BOL 

3. Sportvereniging Vrone

4. Sporthal De Oostwal

5. Voetbalvereniging Reiger Boys

6. Voetbalvereniging KSV voetbal

7. Glowgolf

8. Sportzwembad Waardergolf

9. Voetbal vereniging SVW’27

10. Mixed Hockey-Club

11. Golfbaan Spierdijk

12. Voetbalvereniging sv-WMC

13.  Sportcomplex De Meent

14.   Recreatiegebied Geestmerambacht

Kijk voor meer informatie op www.broekhorn.com
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Perfecte balans tussen ruimte,  
vrijheid en groen
De wijk Rietland krijgt een groen karakter met veel water. 

Dit is onder meer terug te vinden in de vorm van slootjes, 

waterplassen en een natuurwal tussen de N242 en de 

woningen. Geniet van de perfecte balans tussen ruimte, 

vrijheid en groen in Rietland. Hier woont u echt buiten! 

 

De ruime kavels in Rietland grenzen aan groen of water. 

Er komen circa 350 woningen, verdeeld over meerdere 

‘velden’. 

Een groen en waterrijk gebied, waar natuur-
lief hebbers hun hart kunnen ophalen

xxx
De woningen met bouwnummers 218 tot en met 

220 liggen in veld 2 met aan de voorzijde zicht over 

een waterpartij. De achtertuinen hebben een 

ligging op het zuidwesten. 

Bouwnummers 426 tot en met 428 zijn gesitueerd 

in veld 4 en beschikken over een tuin op het 

Zuidoosten. 

De woningindeling van alle bouwnummers is gelijk. 

Aan de voorzijde tref je de volledig afgewerkte 

open keuken. De woonkamer met trapkast is aan 

de tuinzijde gesitueerd. 

De eerste verdieping telt 3 slaapkamers en een 

badkamer voorzien van Villeroy & Sanitair. Via de 

vaste trap kom je op de zolderverdieping met 

dakraam of dakkapel (verschilt per bouwnummer). 

Hier biedt de woning alle ruimte voor een extra 

slaapkamer, werkkamer, logeer- of hobbykamer

Alle woningen hebben een heerlijke diepe achter-

tuin met vrijstaande houten(?) berging. 
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Recreatiehaven 
Broekhorn
Genieten van 
het water
www.havenbroekhorn.nl
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De woningen met bouwnummers 218 tot en met 
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  Morgen Wonen woningen

 Overige woningen

s Mogelijke speellocatie
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Veld 2 en 4 Rietland

De woningen in veld 2 en 4 liggen heerlijk ruim in het 

noord-westelijke deel van Rietland. Alles ademt rust 

en ruimte door de brede straten met direct daarbij 

veel groen en water.

De gevels van de woningen in veld 2 en 4 hebben 

verschillende steenkleuren. Net als in de rest van het 

plan is hier gekozen voor natuurlijke tinten. Ook de 

voordeur verschillen van kleur zodat de woningen  

een eigen uitstraling hebben.
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Draag jij de aarde een warm hart toe  

en vind je duurzaamheid belangrijk? Wil  

je graag ruim, energiezuinig, onderhouds-

arm en bovendien betaalbaar wonen?  

Dan zal de visie op de ontwikkeling  

van MorgenWonen je zeker aanspreken.

De snelle bouwtijd van een 
MorgenWonen-woning 

Een MorgenWonen-woning lijkt op het eerste oog een 

normaal huis. Het tegendeel is waar. Achter de gevels 

gaat een innovatief bouwsysteem schuil. Het bouwen 

van een MorgenWonen-woning wordt in de fabriek 

gedaan. Op de bouwplaats zetten de bouwvakkers  

de woningen in elkaar. Dat gaat anders dan bij de 

traditionele bouw. De kwaliteit is echter niet anders.

0-op-de-meter
Sparen voor als je huis wordt opgeleverd, is niet meer 

nodig. Als je een MorgenWonen-woning koopt, hoef je zelf 

bijna geen kosten meer te maken. Dit huis is af. Alles zit er 

erop en eraan. Daarbij hoef je geen dubbele woonlasten te 

hebben doordat de woningen er al staan en je geen 

bouwrente betaalt. In een MorgenWonen-woning woon je 

duurzaam, milieubewust en comfortabel. Door de 

hoogwaardige isolatie, zonnepanelen en een individuele 

warmtepomp is je energierekening laag. Per saldo geen 

energielasten! Daarbij heeft een MorgenWonen-woning 

een comfortabel en gezond binnenklimaat: tochtvrij, met 

aangename vloerverwarming en altijd frisse lucht.

Een dag nadat
we sleutel kregen,
verhuisden we al!
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Zo compleet is een MorgenWonen-woning!

•  vloerverwarming op de begane grond en  
de 1e verdieping

• droogloopmat bij entree en bij achterdeur

•  begane grond en 1e verdieping voorzien van 
pvc-vloer met houtlook, Kijk op pagina 35 
voor de kleuren per bouwnummer

•  De wanden zijn behangklaar;  
gespoten in de kleur wit

•  moderne keuken met luxe  
inbouwapparatuur (A-label)

•  compleet afgewerkte badkamer  
met luxe Villeroy & Boch toilet,  
fraai badmeubel, designradiator,  
glazen douchewand en hoogwaardige 
vloertegels

• trappen bekleed met tapijt

• vloer 2e verdieping voorzien van ribtapijt

• aansluiting voor de wasmachine en droger

•  aangelegde tuin (terras, ingezaaid gras, een 
tegelpad en houten berging)

• buitenverlichting bij de voordeur aanwezig

Je hoeft alleen 
de meubels neer 

te zetten.
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Type tussenwoning
Bouwnummers veld 2: 218, 219 en 220
Bouwnummers veld 4: 426, 427 en 428

De woningen met bouwnummers 218 tot en met 

220 liggen in veld 2 met aan de voorzijde zicht over 

een waterpartij. De achtertuinen hebben een 

ligging op het zuidwesten. 

Bouwnummers 426 tot en met 428 zijn gesitueerd 

in veld 4 en beschikken over een tuin op het 

zuidoosten. 

De woningindeling van alle bouwnummers is gelijk. 

Aan de voorzijde tref je de volledig afgewerkte 

open keuken. De woonkamer met trapkast is aan 

de tuinzijde gesitueerd. 

De eerste verdieping telt 3 slaapkamers en  

een volledig afgewerkte badkamer. Via de vaste 

trap kom je op de vrij indeelbare en ruime zolder-

verdieping met dakraam of dakkapel (verschilt per 

bouwnummer).

Alle woningen hebben een heerlijke diepe  

achtertuin met houten berging. 
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op een 
fantastische plek 
in het hart van 
Rietland 

Ruime 
woningen

Impressie tussenwoning
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Type hoekwoning
Bouwnummers veld 2: 217 en 221
Bouwnummers veld 4: 425 en 429

Er zijn 4 hoekwoningen van het type Morgen 

Wonen beschikbaar. Deze liggen op ruime kavels 

met parkeergelegenheid voor 2 auto’s op eigen 

terrein. 

Bouwnummers 217 en 221 (veld 2) hebben een 

tuinligging op het zuidwesten. Bij bouwnummers 

425 en 429 (veld 4) is de tuin gesitueerd op het 

zuidoosten.  

De woningindeling van de bouwnummers is gelijk. 

Aan de voorzijde tref je de volledig afgewerkte 

open keuken. De woonkamer met trapkast is aan 

de tuinzijde gesitueerd. 

De eerste verdieping telt 3 slaapkamers en een 

volledig afgewerkte badkamer. Alle woningen 

hebben een heerlijke diepe achtertuin met houten 

berging. 
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Een unieke 
plek om 

te wonen.

Impressie hoekwoning
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Kenmerken 
tussenwoning 
-  Woonoppervlakte van  

ca. 118 of 120 m2

- Berging van ca. 5 m2

-  Perceeloppervlakte van  

163 tot 171 m2

-  Buitenkraan achter- en buiten-

verlichting aan voorzijde aanwezig

Kenmerken 
hoekwoning 
- Woonoppervlakte van ca. 120 m2

- Berging van ca. 6 m2

-  Perceeloppervlakte van  

305 tot 329 m2

-  Buitenkraan en buitenverlichting 

aanwezig

-  2 parkeerplaatsen op eigen eigen 

terrein

Kenmerken  
algemeen 
-  Dak aan de achterzijde voorzien 

van zonnepanelen

-  Uitstekend geïsoleerd en voorzien 

van drielaags isolatieglas

- Duurzame warmtepomp

-   Keuken voorzien van A-label 

vaatwasser, combimangetron, 

koel-vriescombinatie, inductie-

kookplaat en RVS afzuigkap

- Badkamer met wandcloset, 

douche, wastafelmeubel en 

designradiator

Type tussenwoning, begane grond, bnrs. 218 t/m 220 en 426 t/m 428



Type tussenwoning, begane grond, bnrs. 218 t/m 220 en 426 t/m 428
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Schaal 1:50



Schaal 1:50
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Type tussenwoning, 1e verdieping, bnrs. 218 t/m 220 en 426 t/m 428
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Type tussenwoning, 2de verdieping, bnrs. 218 t/m 220 en 426 t/m 428
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Type tussenwoning, 2de verdieping, bnrs. 220 en 426
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Keuken

Luxe afwerking

De moderne keuken is volledig uitgerust met A-labelapparatuur, zoals een vaatwasser, 

koelkast met vriesgedeelte,elektrische kookplaat, afzuigkap en combimagnetron. 

De keuken heeft een praktische indeling en kenmerkt zich door de toepassing van mooie, 

duurzame en onderhoudsarme materialen.
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Keukenkastgreepjes

De keukenkasten worden opgeleverd 

met strakke witte frontjes en 

RVS-kleurig keukenkastgrepen.

Keuken werkblad

Het werkblad is van multiplex en 

wordt vervaardigd in de kleur 

antracietgrijs.

Bouwnummers: 217, 218, 219, 221, 

425, 426 en 427

Bouwnummers:  

217, 219, 221, 425 t/m 429

Bouwnummers: 219, 428 en 429

Bouwnummers: 218 en 220

De keuken heeft een 
open verbinding met 
de woonkamer.
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Bij oplevering van de nieuwe woning is een mooi badmeubel voor u geïnstalleerd onder de 

wastafel in de badkamer. 

Badkamer

Baden in luxe

Grijs eiken

Bouwnummers: 

217, 219, 221, 426, 427

Naturel eiken 

Bouwnummers: 

220 en 425

Wit

Bouwnummers: 

218 en 428

Antraciet 

Bouwnummer: 

429
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VAN BEGANE GROND TOT EN MET DE ZOLDER

Hoogwaardige afwerking

Bij oplevering is de nieuwe woning al voorzien van vloerbedekking (m.u.v. meterkast en 

installatiekast). De begane grond en eerste verdieping is afgewerkt met een PVC-vloer, met 

uitzondering van de sanitaire ruimten waar de vloeren betegeld zijn. De trappen zijn 

voorzien van vloerbedekking en de zolderverdieping van ribtapijt.

PVC vloer

Bouwnummers: 

217, 218, 220, 425, 426, 427 

en 429

PVC vloer

Bouwnummers: 

219, 221 en 428

Vloerbedekking

Bouwnummers: 

217, 218, 220, 428  

en 429

Vloerbedekking

Bouwnummers: 

219, 221, 425, 426 

 en 427
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Ervaar de rust van  
het water en geniet 
van al het goede in  
de omgeving
Wandelen langs de slootjes met riet. Struinen tussen 

het struikgewas op de natuurwal. En dat vanuit je 

voordeur, dat is wonen in Rietland.

Zicht op de ecowal.
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Light heavy

Een aandeel in elkaar

www.rabobank.nl/hypotheekdossier

Bereken snel en makkelijk wat je kunt
lenen.

in plan
Broekhorn?

Ook je
droomhuis

gezien

Advertentie

Onze onderneming houdt zich bezig met één van onze 

belangrijkste levensbehoeften: wonen. Met woningen, 

woonwijken en alle woonwensen die er leven in de landen 

waarin wij actief zijn: Nederland, Frankrijk en Duitsland. Naar 

die woonwensen doen we uitgebreid onderzoek waarvan 

de resultaten de basis vormen voor wat we ontwikkelen. 

De meeste van ‘onze’ bewoners zullen het niet weten, maar 

wij hebben aan de wieg gestaan van hun huizen en buurten. 

Sinds onze oprichting in 1946 hebben wij de bouw van 

meer dan 300.000 woningen mogelijk gemaakt en vandaag 

wonen ruim een miljoen Europeanen in woonwijken waarin 

onze hand herkenbaar is. Daarmee zijn we letterlijk één van 

de grootste ‘huismerken’ van ons continent.

Levende woonomgevingen
Woonplezier is één van de belangrijkste ingrediënten van 

ons levensgeluk. Maar dat plezier vraagt om meer dan een 

woning alleen. Het vereist ook een woonomgeving waarin 

mensen zich even fi jn en veilig voelen als in hun eigen 

huis. Daarom maken we ons bij BPD, voorheen bekend als 

Bouwfonds Ontwikkeling, sterk voor het verwezenlijken van 

‘living environments’, woon- en leefomgevingen die ook zelf 

leven. Waar de bebouwde omgeving en de natuur elkaar op 

een harmonieuze manier ontmoeten. Die rust, ruimte en 

geborgenheid bieden en als ontmoetingsplek ook activitei-

ten op straat aanmoedigen. Waar iedereen, van jong tot 

oud, met veel plezier kan wonen en samenkomen.

Bouwen is voortbouwen
Duurzaamheid staat in ons werk centraal en daarbij denken 

we niet alleen aan het verminderen van CO²-uitstoot en

lagere energierekeningen voor ‘onze’ bewoners. Een 

geslaagde woonwijk moet zelf ook duurzaam zijn, letterlijk 

toekomstwaarde hebben en decennia na oplevering nog 

steeds aantrekkelijk zijn voor nieuwe generaties. Vrijwel 

elke leefomgeving overleeft zijn eerste bewoners. Aan 

ons de taak om verder te denken dan een leven lang is. 

En dus kijken we in ons werk niet alleen naar de toekomst, 

maar koesteren we ook wat al bestond: de voormalige 

koekjes fabriek, de karakteristieke boerderij, de slingerende 

beek of oude beuk. Bouwen is voortbouwen, vinden we. 

In een levende omgeving proef je alle tijden.

Meer weten over BPD of nieuwbouwprojecten? 

Kijk op www.bpd.nl

Waarom nieuwbouw?

BPD creating living environments

Levende omgevingen nodigen 
ook uit om naar buiten te gaan

10 voordelen 
van een nieuwbouwhuis
Kies voor een nieuwbouwhuis. Je koopt toch ook geen 

derdehands schoenen? Kun je deze op het oog gekke 

vergelijking maken? Wij vinden van wel. De meeste mensen 

die iets kopen, kopen namelijk het liefst iets wat nieuw 

is. Waarom zou dat principe dan niet gelden voor een 

huis? We zetten de belangrijkste voordelen voor je op 

een rij.

1. Nieuw is onbeschreven
Nieuw is een gevoel van fris, puur, mooi. Nieuw is écht 

helemaal van jezelf. Onbeschreven en onaangetast. Een 

nieuw bouwhuis heeft geen geschiedenis. Het doet niet 

denken aan de smaak, keuzes of het leven van de vorige 

bewoners.

2. Nieuw is zorgelozer
Een nieuwbouwhuis is een huis zonder zorgen waar je

geen omkijken naar hebt. Alles is nieuw, alles doet het.

Op bijna alles zit garantie en onderhoudskosten heb je

de eerste jaren vrijwel niet.

3. Nieuw is energiezuiniger
Auto’s zijn de laatste 20 jaar veel zuiniger geworden,

computers stukken sneller. Maar ook de bouwwereld heeft

in de afgelopen jaren bepaald niet stilgezeten. Zo heeft

een nieuwbouwhuis van nu energielabel A en is daarmee

al gauw 30% zuiniger dan een woning die pakweg 25 jaar

geleden is gebouwd.

4. Nieuw is voordeliger
Als koper van een nieuwbouwhuis heb je een aantal

fi nanciële meevallers. Bij de koop hoef je bijvoorbeeld

geen overdrachtsbelasting te betalen en qua energie-

kosten ben je met een nieuw, duurzaam huis al gauw

€ 800,- per jaar goedkoper uit.

5. Nieuw is stiller
Voor veel mensen is hun huis een plek om tot rust te komen.

Even weg uit de drukte en hectiek van alledag. Zeker in een

nieuwbouwhuis kun je dat volop doen. Dankzij de modernste

isolatie kun je in een nieuwbouwhuis iets horen wat in een

druk land als Nederland zeer weldadig kan zijn. De stilte.

6. Nieuw is duurzamer
Voor een nieuw huis worden tegenwoordig alleen

duurzame, milieuvriendelijke materialen en technieken

gebruikt. En omdat een nieuwbouwhuis ook veel energie-

zuiniger is, komt het in aanmerking voor het predicaat

‘groen’. En dat is goed voor het milieu én je portemonnee.

7. Nieuw is veiliger
Nieuwbouwhuizen zijn standaard uitgerust met een

professioneel rookalarm. En met het modernste, inbraak-

werend hang- en sluitwerk. Je geniet van een veilige

omgeving en houdt ongewenste bezoekers buiten.

8. Nieuw is aangenamer
‘Oude huizen zijn sfeervolle huizen’ hoor je weleens. Maar

oude huizen kunnen ook koude huizen zijn. In de winter

zijn ze niet warm te krijgen en in de zomer juist niet koel.

Nieuwbouwhuizen daarentegen kenmerken zich door een

aangename temperatuur, ongeacht de tijd van het jaar.

Ze zijn voorzien van extra isolerend glas en zijn ook verder

goed geïsoleerd. Zo heb je in de winter warme voeten en

is het in de zomer lekker koel.

9. Nieuw is bloemrijker
Een nieuwbouwwoning is een huis in een prettige omge-

ving. Een omgeving die ook zelf leeft. Waar bewoners en

bezoekers zich welkom voelen. Want naast de ontwikkeling

van huizen zijn we ook verantwoordelijk voor de inrichting

van het gebied waarin ze staan. Zo komen we tot buurten

met altijd voldoende perkjes en parken, met vijvers en speel-

plaatsen, met scholen, winkels en een goede ontsluiting.

10. Nieuw is persoonlijker
Wie een nieuwbouwhuis koopt, heeft alle vrijheid van

de wereld. Je kiest je eigen badkamer, je eigen keuken

en als je een extra kamer wenst, kan dat meegenomen

worden tijdens de bouw. Een oud huis wordt nooit

helemaal van jezelf. Of in elk geval, duurt het jaren

voor je dat bereikt. Je blijft breken en verbouwen om

het precies op maat en smaak te krijgen.

Daarom nieuwbouw!
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Onze onderneming houdt zich bezig met één van onze 

belangrijkste levensbehoeften: wonen. Met woningen, 

woonwijken en alle woonwensen die er leven in de landen 

waarin wij actief zijn: Nederland, Frankrijk en Duitsland. Naar 

die woonwensen doen we uitgebreid onderzoek waarvan 

de resultaten de basis vormen voor wat we ontwikkelen. 

De meeste van ‘onze’ bewoners zullen het niet weten, maar 

wij hebben aan de wieg gestaan van hun huizen en buurten. 

Sinds onze oprichting in 1946 hebben wij de bouw van 

meer dan 300.000 woningen mogelijk gemaakt en vandaag 
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Levende woonomgevingen
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ons levensgeluk. Maar dat plezier vraagt om meer dan een 

woning alleen. Het vereist ook een woonomgeving waarin 

mensen zich even fi jn en veilig voelen als in hun eigen 

huis. Daarom maken we ons bij BPD, voorheen bekend als 

Bouwfonds Ontwikkeling, sterk voor het verwezenlijken van 

‘living environments’, woon- en leefomgevingen die ook zelf 

leven. Waar de bebouwde omgeving en de natuur elkaar op 

een harmonieuze manier ontmoeten. Die rust, ruimte en 

geborgenheid bieden en als ontmoetingsplek ook activitei-

ten op straat aanmoedigen. Waar iedereen, van jong tot 

oud, met veel plezier kan wonen en samenkomen.

Bouwen is voortbouwen
Duurzaamheid staat in ons werk centraal en daarbij denken 

we niet alleen aan het verminderen van CO²-uitstoot en

lagere energierekeningen voor ‘onze’ bewoners. Een 

geslaagde woonwijk moet zelf ook duurzaam zijn, letterlijk 

toekomstwaarde hebben en decennia na oplevering nog 

steeds aantrekkelijk zijn voor nieuwe generaties. Vrijwel 

elke leefomgeving overleeft zijn eerste bewoners. Aan 

ons de taak om verder te denken dan een leven lang is. 

En dus kijken we in ons werk niet alleen naar de toekomst, 

maar koesteren we ook wat al bestond: de voormalige 

koekjes fabriek, de karakteristieke boerderij, de slingerende 

beek of oude beuk. Bouwen is voortbouwen, vinden we. 

In een levende omgeving proef je alle tijden.

Meer weten over BPD of nieuwbouwprojecten? 

Kijk op www.bpd.nl

Waarom nieuwbouw?

BPD creating living environments

Levende omgevingen nodigen 
ook uit om naar buiten te gaan

10 voordelen 
van een nieuwbouwhuis
Kies voor een nieuwbouwhuis. Je koopt toch ook geen 

derdehands schoenen? Kun je deze op het oog gekke 
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een rij.

1. Nieuw is onbeschreven
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helemaal van jezelf. Onbeschreven en onaangetast. Een 
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denken aan de smaak, keuzes of het leven van de vorige 

bewoners.

2. Nieuw is zorgelozer
Een nieuwbouwhuis is een huis zonder zorgen waar je

geen omkijken naar hebt. Alles is nieuw, alles doet het.

Op bijna alles zit garantie en onderhoudskosten heb je
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3. Nieuw is energiezuiniger
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gebruikt. En omdat een nieuwbouwhuis ook veel energie-

zuiniger is, komt het in aanmerking voor het predicaat

‘groen’. En dat is goed voor het milieu én je portemonnee.
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8. Nieuw is aangenamer
‘Oude huizen zijn sfeervolle huizen’ hoor je weleens. Maar

oude huizen kunnen ook koude huizen zijn. In de winter

zijn ze niet warm te krijgen en in de zomer juist niet koel.

Nieuwbouwhuizen daarentegen kenmerken zich door een

aangename temperatuur, ongeacht de tijd van het jaar.

Ze zijn voorzien van extra isolerend glas en zijn ook verder

goed geïsoleerd. Zo heb je in de winter warme voeten en

is het in de zomer lekker koel.

9. Nieuw is bloemrijker
Een nieuwbouwwoning is een huis in een prettige omge-

ving. Een omgeving die ook zelf leeft. Waar bewoners en

bezoekers zich welkom voelen. Want naast de ontwikkeling

van huizen zijn we ook verantwoordelijk voor de inrichting

van het gebied waarin ze staan. Zo komen we tot buurten

met altijd voldoende perkjes en parken, met vijvers en speel-

plaatsen, met scholen, winkels en een goede ontsluiting.

10. Nieuw is persoonlijker
Wie een nieuwbouwhuis koopt, heeft alle vrijheid van

de wereld. Je kiest je eigen badkamer, je eigen keuken

en als je een extra kamer wenst, kan dat meegenomen

worden tijdens de bouw. Een oud huis wordt nooit

helemaal van jezelf. Of in elk geval, duurt het jaren

voor je dat bereikt. Je blijft breken en verbouwen om

het precies op maat en smaak te krijgen.

Daarom nieuwbouw!
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www.broekhorn.com

RIJKDOM 
VAN ANDREA

EN LUCAS
Wandelen langs de slootjes met riet. 
Struinen tussen het struikgewas op 

de natuurwal. En dat vanuit uw 
voordeur, dat is wonen in Rietland.



Voorbehoud verkoopdocumentatie
De verkoopdocumentatie is met de grootste zorg 
samengesteld, aan de hand van de gegevens zoals die ten 
tijde van het samenstellen van de brochure bekend waren. 
Desondanks maken wij een voorbehoud ten aanzien van 
eventuele wijzigingen die onder andere voortkomen uit 
eisen en wensen van overheden en/of nutsbedrijven. De 
opgenomen foto’s, impressies en plattegronden geven 
een indruk van de woningen. U kunt hier geen rechten aan 
ontlenen. U koopt de woning zoals u deze ziet tijdens de 
bezichtiging.
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