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Ruim wonen 
op de grens
van Brabant 
en Zeeland

6 duurzame tweekappers 
en 9 vrije bouwkavels in
Beltmolen, Nieuw-Vossemeer

Fase 2

Zelfstandig  
of samen met  

ThuisinBouwen
uw woondroom

realiseren
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Nieuw-Vossemeer, een zee van rust en ruimte 
Het dorp telt een tiental monumenten waaronder de twee 
poldermolens die het dorp rijk is: De Vos en Assumburg, 
waarin het Nederlands Molenmuseum gevestigd is. Naast de 
historie en natuur biedt Nieuw-Vossemeer een zee van rust 
en ruimte. Bewoners genieten er van de landelijke, groene 
omgeving in combinatie met de nabijheid van water. Het 
dichtbijgelegen gelegen Steenbergen en de stad Bergen op 
Zoom bieden alle voorzieningen voor het hele gezin.

In het gebied tussen de straten Beltmolen, Heerlijckheid, 
Hogendijk en de Dokter Vermetstraat in Nieuw-Vossemeer 
worden door BVR Groep conform het bestemmingsplan in 
totaal 31 koopwoningen gefaseerd gerealiseerd en 9 vrije 
bouwkavels uitgegeven. De eerste fase – bestaande uit 
totaal 17 koopwoningen – is inmiddels 100% verkocht. In 
de tweede fase is het de beurt aan zes nieuwe duurzame 
tweekappers met garage en een achtertuin op het 
zuidwesten en negen vrije bouwkavels.

6 duurzame tweekappers  
met garage en zonnige tuin 
en 9 vrije bouwkavels om zelf 
uw woondroom te realiseren.
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Welkom in Beltmolen. 
Ruim wonen op de grens 
van Brabant en Zeeland.

Volop rust 
en ruimte in 
’n natuurlijke 

omgeving.
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• Hoogwaardige afwerking met duurzame materialen
• Voorzien van warmtepomp en zonnepanelen
• Voorzien van warmteterugwin-installatie
• Vloerverwarming in de gehele woning
• Volledig ingerichte badkamer, v.v. tegelwerk en sanitair
• Mogelijkheid om basisopstelling badkamer aan te passen
• Optioneel: erker aan voorgevel en uitbouw aan achtergevel

Kenmerken
• Kavelgrootte: ca. 237 - 256 m²
• Woonruimte: ca. 131 m² excl. garage
• Opp. woonkamer incl. keuken: ca. 40 m²
• Aantal slaapkamers: 3
• Bezonning: Zuid-west
• Inclusief geïsoleerde garage

Tweekapper Afgebeelde bouwnummers 18 t/m 23

De nieuwe, duurzame tweekappers worden gekenmerkt  
door veel lichtinval en openslaande deuren in de achtergevel 
die toegang bieden tot de op het zuidwesten gerichte 
achter  tuin. De verschillende gevelindelingen zorgen voor 
een gevarieerd en levendig straatbeeld waarbij tevens de 
woningen met bouwnummers 19, 21 en 23 kunnen worden 
voorzien van een optionele erker. 

Ben je op zoek naar een 
ruime en duurzame woning 
met een zonnige achtertuin? 
Dan is deze tweekapper een 
uitstekende keuze!

Afgebeelde erker is optioneel bij bouwnummer 19, 21 en 23

Energiezuinig 
wooncomfort door 
zonnepanelen en 

warmtepomp
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Woon-
kamer van 
ca. 40 m2
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Creëer nog  
meer ruimte!
Een tweekapper in 
Beltmolen biedt volop 
mogelijkheden. Optioneel is 
een erker aan de voorgevel* 
en een uitbouw aan de 
achtergevel mogelijk 
waardoor een nog ruimere 
begane grond ontstaat. 

* Alleen bij bouwnummers  

19, 21 en 23

(Afgebeelde bouwnummers  

18, 19 en 22)
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Plattegronden Tweekapper

Begane grond
Afgebeelde bouwnummers 18, 20, 22    /    Gespiegelde bouwnummers 19, 21, 23

(Afwijkende gevelindeling)
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Verdieping 1
Afgebeelde bouwnummers 18, 20, 22    /    Gespiegelde bouwnummers 19, 21, 23

(Afwijkende gevelindeling)
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Verdieping 2 Afgebeelde bouwnummers 18, 20, 22    /    Gespiegelde bouwnummers 19, 21, 23
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Als u besluit om een bouwkavel te kopen, heeft u 
de keuze om het helemaal zelf te doen of als u dat 
wenst helpen wij u uw droomhuis te verwezen-
lijken. Met ThuisinBouwen realiseert u stap voor 
stap uw eigen woning.

Oriëntatie
Samen met u inventariseren wij uw wensen en 
ideeën. Hoe u wilt wonen en welk bouwbudget 
hierbij hoort. Ook nemen we de bebouwings-
voorschriften en het beeldkwaliteitsplan door. Alle 
vragen die u heeft, worden beantwoord. Als voor-
bereiding op dit gesprek kunt u gebruik maken van 
de plannen, foto’s en artist impressions. U kunt 
naar hartenlust combineren met alle elementen 
van verschillende woningtypen. Maar starten met 
een blanco vel papier kan natuurlijk ook.

Ontwerp en offerte
Samen met onze adviseur bespreekt u uw wensen  
die daarna op papier vertaald worden in een 
ontwerp op maat. Wilt u het huis groter, langer of 
breder? Een andere indeling, andere materialen, 
een open haard of een veranda? Erker of garage  
erbij, dakkapellen, uitbouw of andere ramen? 
Alles kan! Zodra uw wensen duidelijk zijn, gaat de 
ontwerper aan de slag met uw woning. Binnen 
enkele weken ontvangt u de tekening met de bij-
behorende offerte.

Opdracht en financiering
Het ontwerp is rond, de overeenkomst is gemaakt 
en de financiering is geregeld. Met het plaatsen 
van uw handtekening maakt u uw keuze definitief.

De vergunning
ThuisinBouwen zorgt ervoor dat uw ontwerp 
getoetst wordt bij de gemeente en daarna wordt 
voorgelegd aan de welstand. Als beide akkoord 
zijn, wordt de omgevingsvergunning door ons in-
gediend. U gaat nu de bouwmaterialen uitzoeken 
zoals de stenen, dakpannen, tegels en sanitair.  
De bouwvoorbereiding begint, vloeren en kozijnen 
worden in productie genomen, bouwwater en 
-stroom worden aangevraagd.

De bouw
Nu gaan wij aan de slag met de bouw van uw  
woning. Peil en plaats van uw woning (het uit-
zetten) worden door de gemeente bepaald.  
Tijdens de bouw zijn (kleine) wijzigingen nog 
steeds mogelijk. We blijven flexibel, ook tijdens  
de uitvoering. De aanneemsom betaalt u in 
termijnen. De oplevering vindt plaats binnen het 
aantal afgesproken werkbare dagen en conform 
de wettelijke regeling. Tijdens de bouw is het  
werk geheel verzekerd met Woningborggarantie. 
Zo bent u er van verzekerd dat uw woning bij  
een eventueel faillissement toch conform alle  
gemaakte afspraken wordt (af)gebouwd.

De oplevering van uw woning
Wanneer de bouw klaar is, wordt uw woning op-
geleverd. Door deze nauwkeurige controle bent u 
er zeker van dat uw woning goed, degelijk en tot in 
detail is afgewerkt. Nu krijgt u de sleutel en kunt u 
beginnen aan de volgende, allerbelangrijkste stap: 
onbezorgd wonen en genieten!

In het stappenplan laten wij onze 
werkwijze zien en welke stappen u 
doorloopt vanaf het eerste contact tot 
aan de oplevering van uw droomhuis!

Wilt u zelf uw 
droomwoning 
bouwen op een 
vrije kavel?
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Plattegronden Tweekapper
Zelfstandig  

of samen met  
ThuisinBouwen
uw woondroom

realiseren
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Een eerste indruk van uw nieuwe vrijstaande woning
Om zelf te bouwen binnen de kaders van het bestemminsgplan dat geldt 
voor het nieuwbouwproject Beltmolen is in samenwerking met Thuisin 
Bouwen een aantal vrijstaande woningen ontworpen. Om alvast een goed 
idee te krijgen van de mogelijkheden zijn een aantal exterieurimpressies en 
plattegronden in deze brochure opgenomen.

A

B
Zelf bouwen

Geniet van 
de vrijheid van 
zelf zorgeloos 
bouwen met 

ThuisinBouwen
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ThuisinBouwen heeft het allemaal in huis
Zodra u kiest voor zelf bouwen op een vrije bouwkavel is het bezoeken van 
het Bouwinspiratiecentrum in Meerkerk de ideale start van het realiseren 
van uw woondroom. Op ruim 1300 vierkante meter ziet, voelt en ervaart u 
hoe uw toekomstige woning eruit gaat zien! Kijk op www.thuisinbouwen.nl

C

D
Zelf bouwen

Meer zien?
We ontvangen 
u graag in onze 

showroom in 
Meerkerk
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Begane grond

Verdieping 2

Verdieping 1

B

Beltmolen Nieuw-Vossemeer Fase 216

Begane grond

Verdieping 2

Verdieping 1

A
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Begane grond

Verdieping 2

Verdieping 1

C

Begane grond

Verdieping 2

Verdieping 1

D



BVR Groep
Ettenseweg 48
4706 PB Roosendaal
T +31 (0)165 - 631 111
F +31 (0)165 - 631 210
e-mail info@bvrgroep.nl 
www.bvrgroep.nl

www.beltmolen.nl

Helmig makelaardij 
en taxatieburo o/z b.v.
Dorpsstraat 107
4661 HN Halsteren
T +31 (0)164 - 685 925
info@helmigmakelaardij.nl

Atta Makelaars
Overwegwachter 1
3034 KG Rotterdam
T +31 (0)10 - 433 57 10
info@atta.nl

Meer 
weten?

Contact de
makelaar!

Voorbehoud Verkoopdocumentatie / Juni 2019

Deze brochure is met de grootste zorg samengesteld. De 

inrichtingen van de plattegronden zijn een vrije impressie van 

de illustrator, hebben een indicatief karakter en wijken mogelijk 

af van het standaard afwerkingsniveau. Aan de impressies, 

sfeerplattegronden, inclusief maatvoeringen en kleurstellingen, 

kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Alle inhoud 

is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen die onder 

andere voortkomen uit eisen en wensen van overheden en/of 

nutsbedrijven. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

De situatietekening, waarop de woningen, de straten, het openbaar 

groen, etc. staan aangegeven, betreft een momentopname. 

Wijzigingen met betrekking tot de situering van de groenstroken, 

straatverlichting, belendingen, afmetingen, voet- en fietspaden, 

parkeervoorzieningen, rijstroken en dergelijke kunnen zich dan 

ook voordoen. Voor de definitieve informatie verwijzen we naar 

de tot de constractstukken behorende technische omschrijving 

en verkooptekeningen. De brochure maakt geen deel uit van de 

contractstukken.


