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SEAHORSE
Met veel plezier vertellen we je
alles over de appartementen
op Seahorse. Het Seahorsegebied overtreft dadelijk alle
woonverwachtingen, het
wordt een heerlijke plek om
te wonen. Een plek waar het
historische verleden af en toe
nog voelbaar is en waar je
tegelijkertijd heel modern
kunt wonen. Waar bestaande
kwaliteiten een prominente
plek krijgen en historisch
besef de basis vormt. Er
komen veel verschillende
woningtypen, waardoor het
een leuk en afwisselend
woongebied wordt.
Zie je het voor je? Op deze plek spelen straks
kinderen, ontmoet je nieuwe buren of kom je
na een lange dag werken heerlijk tot rust.
Bovendien is het uiterst duurzaam wonen.
Architectuur en openbare ruimte zijn met
veel zorg op elkaar afgestemd, waardoor
een prachtig vormgegeven wijk ontstaat.
De royale 3- en 4-kamerappartementen
krijgen een stoer, industrieel uiterlijk.
Dat zie je terug in de materiaalkeuze,
kapvorming en detaillering.
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ALLE VOOR ZIENINGEN
BINNEN HANDBEREIK

H EN GELO
Scholen, supermarkten en andere voorzieningen
liggen om de hoek. Een avondje naar de bioscoop,
het poppodium of de schouwburg: dat doe je lekker
op de fiets. Ook is het heerlijk struinen door de
gezellige straatjes van Hengelo. Hier vind je grote
ketens, maar ook veel lokale ondernemers met
food, vintage, interieur en allerlei leuke gadgets.
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Er zijn veel zonnige, gezellige terrasjes en een grote
hoeveelheid restaurants. Van Michelinster tot daghap,
van sushi tot chinees: je vindt het hier allemaal.
Daarnaast worden enorm veel events georganiseerd.
Met gezellige evenementen, een rijk verenigingsleven
én een prachtige natuur vermaak je je in en rondom
Hengelo het hele jaar door!
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A1

HENGELO
CENTRUM

A35

IDEALE LIGGING
Centrum
CS
Supermarkt
Schouwburg
Middelbare school
Basisschool
Ziekenhuis
A1
A35
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5 min.
6 min.
2 min.
6 min.
3 min.
2 min.
3 min.
5 min.
3 min.

Seahorse ligt in de wijk
Woolderes, in het westelijk
deel van Hengelo, dicht
bij het centrum.
Supermarkten, scholen en sportgelegenheden bevinden zich allemaal zo ongeveer
om de hoek. Met de fiets ben je zó in het
centrum, de bushalte ligt naast de wijk.
En met de auto zit je in slechts enkele
minuten op de A1 of de A35.
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TO E KO M S T
PROOF
WONEN
12
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S TO ER
WONEN!
Het appartementengebouw is
gelegen in het zuidoostelijke
deel van Seahorse, wordt omringd door groen en kijkt uit
op de oude boom die al járen
op deze plek staat en we
koesteren. Een prominente
groene plek in de wijk.
Het gebouw bestaat uit vijftien appartementen van verschillende grootte, verspreid
over een begane grond en vier verdiepingen. Op de begane grond komen twee
appartementen, op de eerste en tweede
verdieping komen vier appartementen en
op de derde verdieping vind je drie appartementen. Het oude Seahorse-logo (bekend van de handdoeken en theedoeken
uit de oude Koninklijke Weefgoederen
Fabriek) op het gebouw en de balkons
verwijst naar de historie van het terrein.
De twee enorme penthouses van 160 m2
bevinden zich op de 4e verdieping.
Alle appartementen hebben drie of vier
kamers. Aan jou de keuze hoe je het
appartement verder gaat inrichten. Je hebt
alle ruimte om hier je ideale woonplek van
te maken. Hoe ziet jouw ideale keuken
eruit? En welke wensen heb je voor de
woonkamer waar je elke dag heerlijk tot
rust kunt komen? Plek genoeg dus voor een
werkkamer, inloopkast of logeerkamer.
Wordt één van deze kamers een walk-in
closet of juist een logeerkamer waar je
vrienden of familie kunt laten overnachten?
Op je ruime terras of balkon creëer je een
groene oase waar je in de zomermaanden
heerlijk kunt genieten. Alle appartementen
hebben een eigen parkeerplaats (buiten)
en een berging in de onderbouw.
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Sheddakwoningen (oude fabriek)

PR ACHTIGE WONINGEN

chstraat

Robert Ko

In het plan zijn meerdere bijzondere woningen terug te vinden.
Deze woningtypen onderscheiden zich in vorm, materiaal en positie
op de kavel. Architectonische accenten zoals grote raampartijen en
gemetselde schoors tenen zijn goed zichtbaar en zullen herkenbare
elementen worden. De kavels zijn zeer royaal, dat biedt veel vrijheid.
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A P PA R T E M E N T E N

Begane grond: Type M

2 appartementen met gebruiksoppervlakte van 89 m2

Verdieping 1 en 2: type O en N

2 appartementen met gebruiksoppervlakte van 118 m2
2 appartementen met gebruiksoppervlakte van 68 m2

OVER ZICHT
bwnr.

type

ligging

97

M

begane grond

96
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100
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102

103
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107

108
109
110

M
N

O
O
N
N

O
O
N
N
P

N

Q
Q

begane grond
verdieping 1
verdieping 1
verdieping 1

circa opp.
89 m2
89 m2

118 m2
68 m

2

68 m2

verdieping 1

118 m2

verdieping 2

68 m2

verdieping 2
verdieping 2

verdieping 3

140 m2

verdieping 4

160 m2

verdieping 4

1 appartement met gebruiksoppervlakte van 140 m2

68 m2

118 m2

verdieping 3

2 appartementen met gebruiksoppervlakte van 118 m2

118 m2

verdieping 2
verdieping 3

Verdieping 3: type N en P

118 m2
118 m2

160 m2
Verdieping 4: type Q

2 penthouses met gebruiksoppervlakte van 160 m2

18

19

T YPE M

BEGANE GROND

Dit zeer ruime 4-kamerappartement op de
eerste, tweede of derde verdieping heeft

een woonoppervlakte van maar liefst 118 m2.

Zodra je door de voordeur naar binnenDit ruime 4-kamerappartement op de begane grond heeft een woonopper-

vlakte van maar liefst 89 m2. Zodra je door de voordeur naar binnenloopt,

kom je in de ruime hal. Hier vind je gelijk een ruime berging, separaat toilet
en de badkamer. Als je doorloopt kom je in de keuken en woonkamer. Dit
appartement heeft drie slaapkamers.

loopt, kom je in de ruime hal. Hier vind je

gelijk een ruime berging, separaat toilet en
de badkamer. Als je doorloopt kom je in de
keuken en woonkamer. Dit appartement
heeft twee slaapkamers.

V E R D I E P I N G 1, 2 O F 3

T YPE N
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T YPE O

VERDIEPING 1 OF 2

Dit leuke 3-kamerappartement op de eerste of tweede verdieping heeft een

woonoppervlakte van maar liefst 68 m2. Wanneer je door de voordeur naar

binnenloopt, kom je in de ruime hal. Hier vind je gelijk een ruime berging,
separaat toilet en de badkamer. Als je doorloopt kom je in de keuken en
woonkamer. Dit appartement heeft twee slaapkamers.

Er is slechts één appartement van dit type! Dit zeer ruime 4-kamerappartement op
de derde verdieping heeft een woonoppervlakte van maar liefst 140 m2. Zodra je

door de voordeur naar binnenloopt, kom je in de ruime hal. Hier vind je gelijk een

ruime berging, separaat toilet en de badkamer. Als je doorloopt kom je in de keuken en woonkamer. Dit appartement heeft drie slaapkamers.

VERDIEPING 3

T YPE P
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VERDIEPING 4

T YPE Q

24

Verdieping 4 is de absolute top in het gebouw, met

kom je in de keuken met ruime provisiekast, eetkamer

appartement op de vierde verdieping heeft een

kamers, waarvan één met eigen tweede badkamer.

twee exclusieve penthouses. Dit zeer ruime 4-kamer
woonoppervlakte van maar liefst 160 m . Zodra je
2

door de voordeur naar binnenloopt, kom je in de
ruime hal. Hier vind je gelijk een ruime berging,

separaat toilet en de badkamer. Als je doorloopt

en woonkamer. Dit appartement heeft drie slaap
En natuurlijk hebben deze woningen een enorm

terras. De penthouses hebben twee eigen parkeerplaatsen (buiten) en een berging in de onderbouw.

25

WE GA AN
VA N S TA R T !
De eerste fase van Seahorse is inmiddels in verkoop,
ook kunnen we nu voorzichtig starten met de verkoop
van de appartementen. Vanaf nu is de pre-sale gestart!
Een pre-sale wil zeggen dat we het appartement van jouw voorkeur exclusief voor jou
reserveren. Dit kan op basis van alle beschikbare ‘concept’ stukken. Deze pre-sale
geeft je de tijd om je alvast te oriënteren op financieringsmogelijkheden en jouw
woonwensen.

De reserveringsgesprekken vinden in de komende periode plaats. Tijdens dit ge-

sprek worden al je vragen beantwoord en nemen we de voorlopige documentatie

met je door. Wanneer het appartement exclusief voor je gereserveerd wordt, leggen
we dit vast in een reserveringsovereenkomst welke voor een periode van maximaal

drie maanden geldig is. Hiervoor betaal je een vergoeding van € 500,- inclusief btw.
Door de ondertekening van de reserveringsovereenkomst heb je al een eerste stap
gezet richting de aankoop van het appartement. Na de zomer verwachten we alle

verkoopdocumentatie gereed te hebben en kan de koop- en aannemingsovereen-

komst worden getekend op basis van definitieve verkoopprijzen. Indien je tot koop

van de woning over gaat, wordt de reserveringsvergoeding uiteraard verrekend met
de koopsom.
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DUUR Z A AM
28

LEKKER DUUR Z A AM!
De woningen worden duurzaam gebouwd,
voorbereid op de toekomst, toebedeeld
met een EPC van 0,4. Vloerverwarming,
zonnepanelen en een warmtepomp zijn
standaard gefaciliteerd, en er wordt
gebruikgemaakt van hoogwaardige isolatie
en milieu-gecertificeerde materialen. Er
komen geen gasaansluitingen, energievoorziening geschiedt geheel elektrisch.
Gunstig voor zowel het energieverbruik,
de woonlasten als de mogelijkheden voor
een lagere hypotheek.
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VanWonen in VIER BELOFTEN
Bij VanWonen houden we ons aan vier beloften en
die beloften doen we aan iedereen. Mensen die een
huis kopen, gemeentelijke stakeholders, leveranciers,
omwonenden en medewerkers. De beloften zijn de
pijlers onder onze dienstverlening en vormen de
basis voor alles wat VanWonen doet.

1. ALTIJD WELKOM

Dat is het gevoel dat we iedereen willen geven: geïnteresseerden,
klanten, gemeenten, buurtbewoners en zakenpartners. In elke
ervaring met VanWonen en bij elk contact. Net zo warm en betrokken
zoals u thuis met elkaar omgaat.

2. ONTWIKKELEN VAN BINNENUIT

We denken vanuit de wensen van onze klanten en daarom ontwerpen
en ontwikkelen we van binnenuit. Zo willen we bijdragen aan het
creëren van een thuis. De omgeving, het type woning, de indeling
en de afwerking; we toetsen alle ideeën bij onze klanten en nemen
dit mee in het ontwikkelproces.
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3. GEEN KOPERS, MAAR KLANTEN

Met kopers doe je een transactie, met klanten bouw
je aan een relatie. Wij zijn van de laatste categorie en
dat ziet u terug in de manier waarop we zakendoen
met gemeenten en geïnteresseerden in een project
of een woning. Wij geloven in de kracht van aandacht
en participatie, waardoor langdurige relaties ontstaan;
van klant worden en klant zijn, naar klant blijven.
En daar hebben we onze diensten ook op afgestemd.
Zo kunt u, ook nadat u uw woning hebt betrokken,
blijven meedenken over de ontwikkeling van uw
woonomgeving. Op deze manier dragen we bij aan
een leefomgeving waar iedereen zich thuis voelt.

4. VAN A TOT Z BETROKKEN

Waarom zouden we wat we samen met onze klanten
hebben ontwikkeld en waar we het meest trots op zijn,
laten verkopen door een ander?
Dat doen we dan ook niet, we houden het liever persoonlijk! De adviseur met wie u uw dromen en wensen
bespreekt, is ook de adviseur waarmee u het contract
sluit. Klanten kopen van ons en bij ons.
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ONTWIKKELING

VanWonen Vastgoedontwikkeling
Willemsvaart 21
8019 AB Zwolle

+31 (0)38 303 3600

REALISATIE

In 1973 begonnen met woningbouw in de
vrije sector, heeft Droste zich inmiddels ontwikkeld tot een allround aannemingsbedrijf.
De visie en het vakmanschap van de onderneming komen optimaal tot uitdrukking
in een regisserende rol, die een complete
invulling van het hoofdaannemerschap
vereist. Met veel aandacht voor de belangen
van de opdrachtgever en het kwaliteits- en
kostenbeheer.
Wij bouwen al ruim 45 jaar woningen. Door
ons vakmanschap, creativiteit en innovativiteit
bouwen wij woningen die garant staan voor
optimaal woongenot. Van royale vrijstaande
villa’s tot mooie rijwoningen en comfortabele
appartementen: voor elke woning zetten wij
ons voor de volle 100% in en leveren wij de
hoogst mogelijke kwaliteit. Ons bouwteam
denkt mee in hoe uw huis een fijn thuis kan
worden, want wij vinden: een huis moet passen
als een jas.
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WONEN OP SE AHORSE.NL

