
Veld 13
12 luxe villa’s in Broekhorn Heerhugowaard



Op een 
fantastische plek 
in het hart van 
Rietland. 

Bijzondere
villa’s
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Wonen in een 
groene omgeving

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 flyer presenteren we de 

informatie van de luxe villa’s in 

veld 13. Dit zijn in totaal 12 

bijzondere villa’s gelegen op 

ruime kavels met uitzicht over 

water of groen. 
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Een groen en waterrijk gebied, 
waar natuurlief hebbers 

hun hart kunnen ophalen.

Informatiekantoor

LEGENDA 

  Luxe villa’s veld 13

  Garage / berging

 Haag 60 cm hoog

  Hekwerk met hedera
180 cm hoog

 Wandelpad

 Openbare weg

S Mogelijke speelplek

13



Een unieke 
plek om 

te wonen.



Kenmerken 
-  Woonoppervlakte ca. 159 m² met uitbouwmogelijkheid  

tot ca. 209 m²

- EPC van 0,4

-  Riante kavels van ca. 597 tot 741 m²

-  Vrijstaande garage van 20 m² in de achtertuin  

met twee parkeerplekken op eigen terrein

- Dubbele garage mogelijk (meerwerkoptie)

- Begane grond voorzien van vloerverwarming

- Ruime zolder met diverse indelingsmogelijkheden

- Volledig gasloos; aangesloten op HVC

Bijzondere villa’s
op ruime kavels

Begane grond met tuin

Plattegronden basis

2e verdieping1e verdieping



Plattegronden opties

2e verdieping1e verdiepingBegane grond

Interesse of vragen 
over de villa’s? 

www.broekhorn.com/rietland



Impressie van de woonkamer

BNR. KAVELOPP. TUIN-
LIGGING

VON PRIJS

301 628 m² Zuidoost € 529.000

302 603 m² Zuidoost € 507.500

303 610 m² Zuidoost € 510.000

304 604 m² Zuidoost € 507.500

305 597 m² Zuidoost € 505.000

306 701 m² Zuidoost € 569.000

307 741 m² Noordwest € 569.000

308 665 m² Noordwest € 529.000

309 665 m² Noordwest € 532.000

310 665 m² Noordwest € 534.000

311 665 m² Noordwest € 532.000

312 665 m² Noordwest € 539.000

Inbegrepen in de v.o.n. prijs zijn:

- Grondkosten

- Bouwkosten

- Omzetbelasting

- Kosten architect en constructeur

- Makelaars- c.q. verkoopkosten

- Notariskosten voor de leveringsakte

-  Loon- en materiaalkostenstijgingen 

tijdens de bouw

-  Aansluitkosten voor HVC, elektra, 

water en riolering

Niet in begrepen in de v.o.n. prijs:

- Bouwrente

- Eventueel meer-/minderwerk

- Financieringskosten

-  Notariskosten voor de  

hypotheekakte

 

De volledige inschrijf- en lotings-

voorwaarden zijn terug te vinden op 

de website: www.broekhorn.com

De koopsommen zijn vrij op naam, inclusief 21% BTW en vast tot 1 oktober 2019.

De toiletten en badkamer worden bij oplevering afgewerkt met sanitair en 

tegelwerk, zonder keuken. Een overzicht van de alle meerwerkopties is terug 

te vinden op website.



EEN ONTWIKKELING VAN

BPD Ontwikkeling BV

Regio Noord-West 

IJsbaanpad 1

1076 CV Amsterdam

088 - 712 28 01

verkoop.noordwest@bpd.nl

UITVOERING VELD 13

Bouwburo H. Tauber BV

Schuit 10

1724 BD Oudkarspel

0226 - 31 21 85

VERKOOPINFORMATIE

Bakker Schoon Makelaardij

Dorpsstraat 573

Noord-Scharwoude

0226 - 34 34 55

info@bakkerschoon.nl

LUCA Makelaardij

J. Duikerweg 9a

Heerhugowaard

072 - 527 20 00

info@lucamakelaardij.nl

VLIEG Makelaars OG

Stationsplein 25

Heerhugowaard

072 - 571 71 44

heerhugowaard@vlieg.nl

VOORBEHOUD VERKOOPDOCUMENTATIE

De verkoopdocumentatie is met de grootste zorg samengesteld, aan de hand van gegevens 

zoals die ten tijde van het samenstellen van deze 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. Hieraan kunnen geen rechten worden 

ontleend. De inrichtingen van de plattegronden zijn een vrije impressie van de illustrator en 

wijken mogelijk af van het standaard afwerkingsniveau. Voor de juiste informatie wordt 

verwezen naar de tot de contractstukken behorende verkooptekeningen en technische 

omschrijving.

De opgenomen perspectieftekeningen geven artist impressies weer. Het kan voorkomen dat 

er verschillen zijn tussen tussen deze impressies en de daadwerkelijke uitvoering. Derhalve 

kunnen er aan de artist impressies geen rechten worden ontleend.
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Ontwerp: Ratio Design

www.broekhorn.com/rietland


