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WONEN OP EEN CENTRALE PLEK
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Maassluis, de stad met een dorpse 
sfeer, ligt aan het vaarwater tussen 
Rotterdam en de Noordzee. Met haar 
beschermde stadsgezicht en oude 
binnenstad, ademt Maassluis rijkdom 
en geschiedenis. Maar Maassluis is 
veel meer dan alleen historie.
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WONEN IN 
MAASSLUIS

In Maassluis ervaar je de perfecte balans 
tussen rust en groen, terwijl je tegelijkertijd 
profiteert van de vele faciliteiten die de 
stad te bieden heeft. Bovendien liggen 
grote steden zoals Den Haag en Rotterdam 
op slechts een korte afstand. 

Je kunt bijvoorbeeld genieten van een 
gezellige lunch aan het water in de binnenstad 
van Maassluis of je dagelijkse boodschappen 
doen bij de supermarkt die op loopafstand 
van je woning ligt. Ook het winkelcentrum 
Koningshoek is slechts een paar kilometer 
verwijderd, dus alles wat je nodig hebt is 
binnen handbereik. Kortom, deze unieke plek 
biedt de ideale combinatie van rust, groen, 
gezelligheid en gemak.

Maassluis is zowel met het 
openbaar vervoer als met de auto 
goed bereikbaar:

Binnen 5 minuten op de A20

Binnen 20 minuten in centrum 
Rotterdam (30 minuten met 
de metro)

Binnen 30 minuten in centrum 
Den Haag

Binnen 20 minuten op het 
strand van Hoek van Holland 

Binnen 15 minuten op 
Rotterdam The Hague Airport
 

 Ook ben je snel in plaatsen 
zoals Vlaardingen, Schiedam, 
Delft en het Westland 
met zowel de auto als het 
openbaar vervoer.

Maassluis, de stad waar plezier en 
beweging samenkomen. Met haar 
uitgebreide horeca, voetbal- en 
hockeyclubs, sportscholen, zwembad 
en tennis- en atletiekvereniging is er 
voor iedereen wat wils. En het mooiste 
van alles? Alles is binnen fietsafstand 
bereikbaar!

Hoofdsluis

Binnensluis

Buitensluis

1
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                          HOEKWONING    BUITENSLUIS
5

Woonoppervlakte van circa 91 m²
3 slaapkamers
Energieneutraal en gasloos
Inclusief sanitair en tegels 
Inclusief keuken 
Inclusief bodemwarmtepomp en 
zonnepanelen (in de lease, koop is mogelijk)
Eigen berging van circa 5 m² in de achtertuin 
Achtertuin op het zuidwesten 
Vloerverwarming en koeling

OVER JOUW
WONING

TWEEDE VERDIEPINGEERSTE VERDIEPINGBEGANE GROND

DUURZAAM

2

BOUWNUMMER 1
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                       TUSSENWONING    BINNENSLUIS
9

OVER JOUW
WONING

TWEEDE VERDIEPINGEERSTE VERDIEPINGBEGANE GROND

DUURZAAM

3

BOUWNUMMER 1BOUWNUMMERS 2 T/M 15
Woonoppervlakte van circa 91 m².
3 slaapkamers
Energieneutraal en gasloos
Inclusief basis sanitair en tegels 
Inclusief keuken 
Inclusief bodemwarmtepomp en 
zonnepanelen (in de lease, koop is mogelijk)
Eigen berging van circa 5 m² in de achtertuin 
Achtertuin op het zuidwesten 
Vloerverwarming en koeling



Optimaal genieten 
van de rust en vrijheid
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Het strand van Hoek van Holland 
op 20 minuten rijafstand

Ontdek de 
mooie plekjes
van Maassluis
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          HOEKWONING MET PLAT DAK    HOOFDSLUIS
13

OVER JOUW
WONING

TWEEDE VERDIEPINGEERSTE VERDIEPINGBEGANE GROND

DUURZAAM

4

BOUWNUMMER 1BOUWNUMMER 16
Woonoppervlakte van circa 105 m².
4 Slaapkamers
Energiezuinig en gasloos 
Inclusief basis sanitair en tegels 
Inclusief keuken 
Inclusief bodemwarmtepomp (in de lease, 
koop is mogelijk)
Eigen berging van circa 5 m² in de achtertuin 
Achtertuin op het zuidwesten 
Vloerverwarming en koeling
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BENG
De woning beschikt over het BENG (bijna energieneutraal gebouw) 
label. Dit betekent dat de woning in basis al zeer energiezuinig 
en duurzaam is. Dit wordt bereikt door het gebruik van innovatieve 
technieken zoals een slim warmteterugwinningsysteem (voor o.a. 
douche en ventilatie), een bodemwarmtepomp, isolerend hoog 
rendement glas en gebruik van duurzame materialen. Hierdoor geniet je 
optimaal van een comfortabel en aangenaam woonklimaat.

ZONNEPANELEN
De woningen zijn voorzien van zonnepanelen (met uitzondering van de 
woning met een plat dak), waardoor de meeste woningen zelfs 
energieneutraal zijn. Dat is nog een stapje verder dan ‘energiezuinig’. 
Door middel van zonnepanelen wordt er voldoende elektriciteit 
opgewerkt om de gebouwgebonden installaties te kunnen laten 
functioneren. Uiteraard hangt dit wel van af het verbruik, het gedrag 
van de bewoners en is het weer van invloed op de opwekking van de 
zonnepanelen. 

BODEMWARMTEPOMP
De woning is 100% gasvrij en voorzien van een duurzame 
bodemwarmtepomp. Dit systeem is niet alleen milieuvriendelijk, 
maar biedt ook een aanzienlijke verbetering van het wooncomfort. De 
bodemwarmtepomp haalt energie uit de bodem om de woning 
te verwarmen en te koelen. Hierdoor geniet je zowel in de winter als in 
de zomer van een comfortabel en aangenaam woonklimaat. 

ENERGIELASTEN
Door de aanwezigheid van zonnepanelen (m.u.v. de woning met 
plat dak) en een bodemwarmtepomp hoef je niet meer te betalen 
voor gas en zijn de elektriciteitskosten voor de gebouwgebonden 
installaties minimaal. Dit betekent dat je niet alleen geld bespaart op 
je energierekening, maar ook een bijdrage levert aan een duurzamere 
toekomst. Door te kiezen voor deze woning word jij niet alleen de 
eigenaar van een comfortabele, moderne woning, maar maak je ook een 
bewuste keuze voor een duurzame levensstijl.

Duurzaamheid 
Een duurzame en energieneutrale woning 
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NIEUWBOUW VOORDELEN
Naast een lagere energienota, geen gasnota 
en een hoger wooncomfort door o.a. 
vloerverwarming en koeling zijn er nog diverse 
andere voordelen. Je bent namelijk de eerste 
bewoner en kan de woning indelen/inrichten 
naar eigen wens.

Naast het feit dat alles gloednieuw is, hoef je 
de eerste jaren minder tijd en geld te besteden 
aan onderhoud. Dit betekent dat je meer tijd en 
geld overhoudt om leuke dingen te doen. 

Maar wist je dat er nog meer voordelen zijn? Bij 
aankoop van een nieuwbouwwoning betaal je 
geen overdrachtsbelasting. Bovendien kun je 
bij de meeste hypotheekverstrekkers vaak 
extra lenen en profiteer je van een lagere rente 
omdat de woning duurzaam is. 

Ga hierover het gesprek aan met jouw 
hypotheekadviseur voor een advies op maat. 

Openslaande deuren zijn een populaire optie voor 
een naadloze overgang tussen binnen en buiten. De 
uitbouw van 1,2 meter is ideaal voor mensen die 
meer leefruimte willen. Een dakraam is een andere 
geweldige manier om meer natuurlijk licht in huis te 
brengen. En tot slot, een toilet in de badkamer is 
een functionele toevoeging die de bruikbaarheid en de 
waarde van je badkamer vergroot.

Als je op zoek bent 
naar manieren om je 

huis comfortabeler en 
functioneler te maken, 

dan zijn de mogelijke 
aanvullende opties een 

goede keuze.

Uitbouw

Openslaande deuren



@sluis.16Sluis 16

P.C. Hooftlaan 388
3141 AK Maassluis

T. 010 - 593 94 94
E. maassluis@koeze.nl

ONTWIKKELINGVERKOOP

REALISATIE

Bekijk de website!


