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Begeleiding bij aankoop

Het eerste contact dat je 

voor de aankoop van een woning in de Soete Veste hebt, 

is met de makelaar. Helmig Makelaardij & Taxatieburo, 

de makelaar van de Soete Veste, is op de hoogte van alle 

ins&outs van het project en kan je alles vertellen over de 

woningtypen, de prijzen, de ligging en de indeling van de 

woningen. Maar ook met al je vragen over het kopen van 

een nieuwbouwwoning en alles wat daarbij komt kijken 

(zoals uitleg over de overeenkomst) kan de makelaar je 

helpen. En heb je nog een koopwoning? Dan kan Helmig 

Makelaardij je natuurlijk ook helpen deze te verkopen.

De Rabobank is als adviseur betrok- 

ken bij de Soete Veste. Een hypo-

theekadviseur kan je helpen om te 

bekijken of en hoe je de aankoop van 

jouw droomhuis in de Soete Veste 

mogelijk kan maken. Samen bekijk je wat de meest 

passende hypotheekvorm is. Bijvoorbeeld de mogelijkheid 

van groen financieren. Met een Rabo GroenHypotheek 

krijg je tijdens de eerste rentevaste periode 0,5% 

korting op de hypotheekrente voor 10 jaar vast. Voor het 

aanvragen van een Rabo GroenHypotheek heb je een 

Groenverklaring nodig. De Soete Veste voldoet volledig 

aan de eisen van energiezuinig bouwen. Daarnaast kan 

een adviseur je meer vertellen over welke bijkomende 

kosten je wel of niet kunt meefinancieren.

De woning

De Soete Veste wordt gebouwd door ERA Contour. ERA 

is geen onbekende in Bergen op Zoom. De naastgelegen 

woningen in en rondom de Prinsekaai (de Nieuwe Kaai en 

Wonen aan de Ham) zijn ook door ERA Contour gebouwd. 

Dus ben je benieuwd naar het werk van ERA? Neem dan 

een kijkje in de buurt. 

Ruime voorbereiding, snelle bouw

Nadat we 70% van de woningen (van de eerste fase)  

hebben verkocht, gaan we starten met de bouwvoor-

bereidingen. Dat vraagt misschien nog even geduld  

van je, maar geeft je ook wat meer tijd om goed na 

te denken over de aanpassingen die je mogelijk wilt 

doorvoeren in je woning.

De dragende constructie van je woning wordt opgebouwd 

uit betonnen, in de fabriek gefabriceerde, wanden en 

vloeren. De voorbereidingen voor het maken van deze 

betonnen onderdelen neemt vooraf veel tijd in beslag. 

Dat betekent dat je al ruim voor de start van de bouw je 

keuzes moet doorgeven en dat aanpassingen daarna niet 

meer mogelijk zijn. Maar dat betekent ook dat als het 

opbouwen van de wanden en vloeren éénmaal begonnen 

is, in een rap tempo het zogenaamde casco - het karkas 

van de woning - staat.

Gasloos

Er wordt geen gas meer aangelegd in dit deel van deze 

nieuwe wijk in Bergen op Zoom. Je kookt dus elektrisch. 

En voor het verwarmen van je woning maken we gebruik 

van een lucht-warmte pomp systeem. Dat betekent  

dat uit de warme ventilatielucht die je woning verlaat  

en uit de warme lucht buiten, de warmte wordt gehaald  

en deze wordt gebruikt om je woning te verwarmen.  

Dat verwarmen gebeurt met vloerverwarming die  

in alle ruimtes (behalve in basis op zolder) van de  

woning ligt.  

Jouw persoonlijke touch

Bij de aankoop van een kade- of hofwoning heb je 

natuurlijk de mogelijkheid deze naar eigen wens aan te 

passen. Zoals bijvoorbeeld het aanbrengen van extra 

stopcontacten of het maken van een extra kamer op 

de zolder. De wooncoach van ERA Contour begeleidt je 

met het maken van de keuzes. Nadat je de koop- en 

aannemingsovereenkomst hebt getekend, neemt zij 

contact met je op. En gedurende het hele bouwtraject 

blijft de wooncoach je contactpersoon.

Een nieuw huis kopen
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Elke woning in de Soete Veste wordt voorzien van een 

badkamer en toilet, met tegels en sanitair. Kortom, bij 

oplevering is jouw badkamer instapklaar en kun je al 

direct lekker douchen. Hoe deze in basis wordt afgewerkt, 

kun je lezen in de technische omschrijving. 

In basis zit er geen keuken in de woning. Wel zijn er 

natuurlijk verschillende aansluitingen benodigd voor 

de keuken. Wij hebben samen met onze keukenpartner 

Bruynzeel in onze eigen WAREHOUSE een aantal mooie 

keukens ontworpen. Zo krijg je alvast een idee wat de 

mogelijkheden zijn. Wil je de keuken helemaal zelf 

samenstellen? Dat kan natuurlijk ook. Kies je voor een 

keuken via Bruynzeel in onze WAREHOUSE, dan kan deze 

net als de badkamer en het toilet al voor de oplevering 

worden geplaatst. Dat scheelt je een hoop regelwerk  

voor het leveren, installeren en eventueel aanpassen van 

de installaties. Die zorg nemen wij je dan uit handen. 

Nadat je de koop-en aannemingsovereenkomst 

hebt getekend, ontvangt je meer informatie over het 

aanpassen van je woning. De prijzen van een aantal  

opties vind je bij de verkoopdocumenten op de website.

www.thewarehouse.nl

Koop- en aannemingsovereenkomst

Als je weet welke woning je wilt kopen en of je deze kunt 

financieren, wordt de koop- en aannemingsovereenkomst 

getekend. Deze bestaat uit twee delen. De koopovereen-

komst regelt de eigendomsoverdracht (van de grond).  

De aannemingsovereenkomst omvat alle bepalingen 

over de bouw van de woning en de betaling daarvan in 

termijnen. De overeenkomst verplicht je om de koopsom 

te betalen en ERA Contour om de grond te leveren en de 

woning te bouwen.

De grote opties zoals een uitbouw en/of een dakkapel 

kies je direct bij de makelaar. Zo maken deze onderdeel 

uit van de aanneemsom en kun je je eventuele bouw-

depot gebruiken voor het verfijnen van andere zaken in  

je nieuwe huis.

Garantie via SWK 

Als je een woning koopt in de Soete Veste, dan ben je 

ervan verzekerd dat deze wordt afgebouwd als deze  

eenmaal door ons in aanbouw is genomen. Dit nieuw-

bouwproject draagt het SWK-keurmerk. SWK staat voor 

Stichting Waarborgfonds Koopwoningen. SWK verstrekt 

als externe partij de waarborgcertificaten voor de bouw 

van de woningen. Dat wil zeggen dat zij de garanties 

op alle verschillende onderdelen van je woning hebben 

vastgelegd. Natuurlijk doet ERA Contour er alles aan  

om de nieuwbouwwoning geheel volgens afspraak op  

te leveren. Maar mocht er iets niet naar wens verlopen, 

dan kun je als koper rekenen op de deskundigheid en 

inzet van de medewerkers van SWK. SWK bewaakt en 

beheerst de eventuele risico’s voor de koper na aankoop 

van de nieuwbouwwoning. Kijk voor meer informatie op: 

www.swk.nl.

www.desoeteveste.nl


