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Heerlijke appartementen op het Havenplateau van Sint-Annaland.

Gemaakt om van Zeeland te genieten.



Vrienden vertelden het u al. 
Suzannaland; da’s liefde op het 
eerste gezicht. En u reageerde 
met scepsis. U heeft immers 
al heel wat van Nederland en 
de wereld gezien! Maar toen 
u vanaf de Oosterschelde de 
Krabbenkreek opvoer moest u 
daar weer aan denken. Daar in 
de verte ligt Sint-Annaland. 
Zou het dan toch...

Kinderen ravotten op het 
strandje en in het water. 
Jongeren liggen loom aan de 
dijk. Ouders fietsen ontspannen 
voorbij. Nog net voor u het 
haventje indraait ruikt u de 
mosselen die in het restaurant 
op de kop van de haven buiten 
worden geserveerd. Glazen 
witte wijn glinsteren en 
tinkelen op het terras. 

In de haven kunt u maar 
net de neiging weerstaan 
om de havenmeester in het 
Frans aan te spreken. Dit is 
‘gewoon’ Zeeland, vlakbij huis! 
Tijdens het inschrijven ziet de 
havenmeester uw blik afdwalen 
naar het terras en hij stelt voor 
om er voor u te reserveren. Uw 
partner heeft al ‘ja’ gezegd voor 
u elkaar glimlachend aankijkt...

aanmeren in Sint-Annaland dorpje in zicht... de jachthaven dit is zeeland...



Een avond voor elkaar. Na een 
dag op het water een beetje 
rozig aan tafel. Verrast door 
zoveel aandacht en de puurheid 
van eenvoud. Zo’n lange, 
landerige avond die inspireert 
tot diepe gespreken. “Waar 
gaan we naartoe, waar willen 
we zijn. Nee, écht zijn. Jezelf. 
Onszelf”. Ze bestaan. Plekken 
waar je voelt dat alles klopt. 

Je weet het. Zeker. Daar waar 
de natuur en de omgeving zo 
indrukwekkend zijn dat alle 
andere zaken degraderen tot 
futiliteiten. Ja. Zeeland is zo’n 
plek. Waar tijd een andere 
eenheid is omdat je leeft voor 
elkaar. Veilig en zorgzaam. 
Vertrouwd. Daar ben je toch 
thuis? Waar voel je dat nou 
nog? 

Zeeland heeft die kracht. 
Om altijd intimiderend mooi 
en krachtig te zijn. Zodat 
de mensen weten wat wel 
belangrijk is. “Vroeg naar bed. 
Morgen ontdekken we Sint-
Annaland.” Het dorpje blinkt 
in het water van de haven. De 
kerkklok galmt over het dorp, 
niet gehinderd door andere 
geluiden.

aanmeren in Sint-Annaland voor elkaar thuis...
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Sint-Annaland ligt aan uw 
voeten, daar op die dijk. Klaar 
om ontdekt te worden. Laat u 
er verrassen door die opvallend 
grote supermarkt, de geur van 
vers brood, een slager die zich 
(terecht!) slachter noemt, de 
uitnodigende horeca. Naast 
alle heerlijke dynamiek die de 
jachthaven met zich meebrengt.  

Iedere dag ontwaakt 
Sint-Annaland in schoonheid. 
In een mantel van beroemde 
zeearmen en vruchtbare 
polders, doorsneden door 
groene dijken en kleurrijke 
velden. Ingeklemd tussen 
twee provincies vol karakter. 
En overal die spannende 
ontmoeting tussen zee en land. 

Vanuit de jachthaven wandelt u 
over het Havenplateau het dorp 
in. Even blijft u blik hangen 
op dat imposante bouwbord 
waarin een wel heel bijzonder 
project wordt aangekondigd. 
Wat een uitzicht gaan die 
appartementen bieden! Maar de 
grote trap daagt u uit om het 
dorp te ontdekken.

Bovenaan de trap, op de kop 
van de dijk, kijkt u uit over het 
dorp. U bent verrast door alle 
moderne nieuwbouw van dit 
kleine dorpje dat blijkbaar vol 
ambities is door haar inwoners 
te omarmen met moderne, 
karakterrijke nieuwbouw. Om 
mensen met een latente hang 
naar warmte te verleiden.

dorp op een steenworp

7
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uw zeeland suite
Stelt u zich eens voor: een 
appartement dat gemaakt is 
om maximaal van Zeeland 
te genieten. Gebouwd 
voor onderhoudsarm en 
maximaal comfort, zicht 
op het dorp, de polders, de 
levendige jachthaven en de 
Krabbenkreek die uitmondt in 
de Oosterschelde.

Buitendijks in het getijde-
gebied, dus direct aan het 
water. Uniek in Zeeland, in 
Nederland! Uw thuis in Zeeland, 
dat (een blik op de kaart 
spreekt boekdelen) opmerkelijk 
diep in Nederland ligt, met 
verrassend snelle (nieuwe) 
wegen naar de grote steden in 
Nederland... én België!

De appartementen kenmerken 
zich door ramen van vloer tot 
plafond die maximaal daglicht 
toelaten. Zelfs de ruime balkons 
(slim op de hoeken gesitueerd) 
hebben glazen wanden. Uw 
auto staat veilig in de kelder die 
inpandig bereikbaar is.



treed binnen
Hier heerst ruimte. Ruimte die 
rust en kwaliteit brengt. Met 
het balkon dat daglicht tot diep 
in uw appartement brengt, 
met kwaliteitsmaterialen die u 
ieder moment van de dag aan 
herinneren dat u een prachtige 
investering heeft gedaan. Met 
een uitzicht dat getuigt van 
goed inzicht: dit is uw plek.

10 11
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Kenmerken
• woonoppervlak ca. 104 m2 
• balkon ca. 14 m2

• drie slaap/werkkamers
• inclusief berging begane grond
• inclusief afgesloten parkeerplaats in het gebouw

Kenmerken
• woonoppervlak ca. 107 m2 
• balkon ca. 14 m2

• drie slaap/werkkamers
• inclusief berging begane grond
• inclusief afgesloten parkeerplaats in het gebouw

Appartement A1, Avondrood
Aan de noordoost kant gelegen appartement. Zeer compleet met separate ruimtes en zelfs drie 
slaapkamers. Het balkon integreert daglicht. Heerlijk ruime woonkamer met open keuken. Zelfs de 
berging is royaal, met aansluitingen voor wasapparatuur.

Appartement A2, Aangenaam
Op het noordwesten gericht, valt door alle ramen het eerste daglicht. Het balkon met de glazen 
balustrade hindert het daglicht en uitzicht (de molen, de Krabbekreek en de Oosterschelde) op geen 
enkele manier. 
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Appartement B, Binnenland
Kijk uit over het dorp en het binnenland, ten zuidoosten van de Zeeland Suites. Twee-kamer 
suite met royale ruimte, comfortabel balkon, een badkamer met zelfs ruimte voor een ligbad en 
praktische berging.

Appartement C, C-land
Suite op het zonnige zuidwesten, gericht op de Oosterschelde. Hoe hoger u woont, hoe groter 
de beloning. Zelfs vanuit de badkamer! Deze suite biedt ruimte aan twee riante slaapkamers. 
Woonkamer en keuken zijn fraai in elkaar geïngreerd.
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Kenmerken
• woonoppervlak ca. 63 m2 
• balkon ca. 8,5 m2

• één slaapkamer
• inclusief berging begane grond
• inclusief parkeerplaats op eigen terrein

Kenmerken
• woonoppervlak ca. 80 m2 
• balkon ca. 8,5 m2

• twee slaap/werkkamers
• inclusief berging begane grond
• inclusief parkeerplaats op eigen terrein
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Appartement D: Dorp penthouse
Leef over de volle breedte van de Zeeland Suites en geniet van spectaculair uitzicht aan drie zijdes. 
Groot balkon, lekker beschut om van het vroegste voorjaars- en laatste herfstzonnetje te genieten. 
Met drie slaapkamers, een werkkamer, enome woonkamer en keuken. De hoge plafonds, met 
ruimte tot de nok, laten u de ruimte optimaal beleven.

Appartement E: Excelent penthouse
Hoog boven Sint-Annaland, de havenkant. De enorme woonkamer en keuken liggen ingeklemd 
tussen twee dakterrassen en twee tuinkamers die u uitzicht bieden over de machtige omgeving en 
maximaal daglicht in de woning brengen. Zeeuws licht! Daarachter vier slaapkamers en twee 
badkamers. Nog meer verrassingen? Ontdek de entresol vol mogelijkheden, boven de keuken!
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verdieping 5 verdieping 5 en 6

Kenmerken
• woonoppervlak ca. 147 m2 
• balkon ca. 17 m2

• vier slaap/werkkamers
• inclusief berging begane grond
• inclusief afgesloten parkeerplaats in het gebouw

Kenmerken
• woonoppervlak ca. 263 m2 
• twee balkons van ca. 14 m2

• zes slaap/werkkamers + entresolvloer
• inclusief berging begane grond
• inclusief twee afgesloten parkeerplaatsen in het gebouw



A...aantrekkelijk
Zo imposant mooi is het 
uitzicht vanuit A1, Avondrood.
Deze impressie toont nog niet 
eens de hoogste verdiepingen...
Hier kiest het leven een ander 
ritme. Golf mee met de getijden 
en het leven in haven. Kijk uit 
over de Krabbenkreek en zie 
hoe die zich het binnenland 
inkronkelt.
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De Zeeland Suites worden 
tegelijk met Suzannaland 
ontwikkeld en gebouwd, door 
dezelfde ontwikkelaars en 
aannemer. Zo ontstaat efficiënt 
schaalvoordeel en zijn de lijnen 
naar de gemeente kort. 
Het maakt de prijzen van de 
Zeeland Suites opmerkelijk 
aantrekkelijk.

Eigenlijk liggen de Zeeland 
Suites buitendijks. Dat 
maakt het project extra 
uitzonderlijk én exclusief. 
Bouwen op het havenplateau 
van Sint-Annaland mag van het 
waterschap overigens alleen 
tussen 1 april en 1 oktober.
En mits u op tijd beslist of u uw 
droom gaat realiseren.

De ontwikkeling van de 
Zeeland Suites is een boeiend 
proces. Tijdens het gehele 
traject wordt de website 
www.zeeland-suites.nl 
voortdurend vernieuwd. 
Echt actueel en interactief 
volgt u de realisatie op 
facebook: www.facebook.com/
suzannaland

suzannaland in zee goed te (face)book
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De aankoop
U heeft een beslissing genomen voor het kopen van een woning. Om het voor 
u zo overzichtelijk mogelijk te maken staat Bouwbedrijf Boogert u gedurende 
het aankooptraject en het bouwproces u terzijde en informeren wij u over alle 
relevante zaken. We leveren duidelijke en geordende informatie. Deze algemene 
kopersinformatie is daar een voorbeeld van. 

Woningborg-garantie
Alle woningen worden gebouwd en verkocht met een garantiecertificaat van 
de Stichting Woningborg. Een dergelijk certificaat kan alleen worden verstrekt 
door ondernemingen die daarbij zijn ingeschreven. Nadat u heeft besloten tot 
aankoop van een woning over te gaan, ontvangt u van de makelaar het door de 
stichting uitgegeven boekje ‘Garantie- en waarborgregeling Nieuwbouw 2016’.
Hierin zijn formele regelingen opgenomen, zoals garantieregeling, 
garantienorm, reglement van inschrijving, standaard koop- en 
aannemingsovereenkomst, etc. Het garantiecertificaat wordt u 
door de stichting Woningborg toegezonden, nadat de koop- en 
aannemingsovereenkomst door alle partijen is ondertekend.

De Woningborg Garantie- en waarborgregeling beschermt kopers van 
nieuwbouwwoningen tegen de risico’s van een eventueel faillissement van 
de bouwonderneming tijdens de bouw en de bouwkundige gebreken na 
oplevering. Het certificaat wordt uitgegeven door Woningborg N.V. onder de 
naam Woningborg-certificaat.
Let op: het Woningborg-certificaat moet u in uw bezit hebben voordat u naar 
de notaris gaat voor de eigendomsoverdracht!

Als u een huis met Woningborg-garantie koopt, betekent dit voor u o.a. het 
volgende:
-   Gaat de bouwonderneming tijdens de bouw failliet, dan zorgt 

Woningborg voor afbouw van uw woning. Is afbouw om wat voor 
reden dan ook onmogelijk, dan verstrekt Woningborg u een financiële 
schadeloosstelling.

-   De bouwonderneming garandeert de kwaliteit van de woning tot 6 jaar  
en 3 maanden na oplevering. Bij bepaalde ernstige gebreken zelfs tot  
10 jaar en 3 maanden. Woningborg waarborgt de garantieverplichting 
van de bouwonderneming, anders gezegd als de bouwonderneming niet 
meer kan of wil herstellen, dan draagt Woningborg hier zorg voor.

-   Bouwondernemingen, die bij Woningborg staan ingeschreven, zijn 
verplicht om een model (koop-/) aannemingsovereenkomst met 
bijbehorende algemene voorwaarden en toelichting te gebruiken.  
Het modelcontract vormt de contractuele basis voor de rechtsverhouding 

tussen u als koper en de bouwonderneming. In dit modelcontract zijn de 
rechten en plichten van de koper en de bouwonderneming evenwichtig 
vastgelegd. 

-   Wanneer er na oplevering van de woning geschillen tussen de koper en 
de bouwonderneming ontstaan over de kwaliteit van de woning dan kan 
Woningborg hierin bemiddelen.

Onderdelen die niet door of via de bouwonderneming worden uitgevoerd (zoals 
minderwerk), vallen niet onder de Woningborg Garantie- en waarborgregeling. 
Daarnaast worden in uw aannemingsovereenkomst en in de Woningborg 
Garantie- en waarborgregeling een aantal aspecten genoemd die van de 
garantie zijn uitgesloten.

Ongeacht wat in de technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de 
door Woningborg gehanteerde en voorgeschreven regelingen, reglementen 
en standaardvoorwaarden. In het geval enige bepaling in de technische 
omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn c.q. nadeliger mocht zijn 
voor de verkrijgers, prevaleren steeds de bovengenoemde bepalingen van 
Woningborg.

Koopovereenkomst, aannemingsovereenkomst  
en notariële akte
De koopovereenkomst heeft betrekking op de aankoop van de grond 
(appartementsrechten) en wordt gesloten tussen de koper en Suzannapolder 
B.V. De aannemingsovereenkomst heeft betrekking op de aankoop van de 
woning en wordt gesloten tussen de koper en Bouwbedrijf Boogert B.V. Deze 
overeenkomsten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Nadat alle partijen 
de overeenkomsten hebben ondertekend, ontvangen alle partijen en de notaris 
een origineel exemplaar. De notaris zorgt voor het opmaken en passeren 
van de leveringsakte en indien u wenst tevens de hypotheekakte. Zodra de 
levering kan plaatsvinden, ontvangt u van de notaris een uitnodiging. Na het 
ondertekenen van de leveringsakte ontvangt u hiervan een exemplaar. 

Koopsom vrij op naam (v.o.n.)
De koop- en aanneemsommen van de woningen zijn vrij op naam, dat
wil zeggen dat de volgende kosten hierin zijn begrepen:
1. grondkosten;
2. bouw- en installatiekosten, inclusief loon- en materiaalkostenstijging;
3. bouw- en woonrijp maken;
4. aansluitkosten voor gas, elektriciteit, water en riolering;
5. honorarium architect, constructeur en andere adviseurs;
6. makelaarscourtage en verkoopkosten;

7. notariële overdrachtskosten;
8. de bouwleges;
9.  omzetbelasting (thans 21%, eventueel wettelijke wijzigingen van dit 

B.T.W.-tarief tijdens de bouw worden aan u doorberekend);
10. overdrachtsbelasting voor zover van toepassing.
11.  de kosten voor de garantie- en waarborgregeling 2016 van het Garantie 

Instituut Woningborg.

De kosten welke niet in de koop- en aanneemsom zijn inbegrepen:
1.  de rente over de grondkosten na peildatum, welke is vastgelegd in de 

koopovereenkomst;
2. de rente over de vervallen termijnen na de start van de bouw;
3. de kosten voor een eventuele hypothecaire lening;
4. abonneekosten voor telefoon, internet en televisie (CAI).

De met u in de koopovereenkomst en aannemingsovereenkomst 
overeengekomen totale koopsom staat vast met uitzondering van eventuele 
wijzigingen in het B.T.W.-tarief. Stijgingen in loon- en materiaalkosten tijdens 
de bouw zijn voor rekening van de aannemer.

Bedenktijd
Tot één kalenderweek na ingang van de bedenktijd kunt u, zonder opgaaf 
van redenen en zonder verdere consequenties de koopovereenkomst en 
aannemingsovereenkomst ontbinden. De bedenktijd van één kalenderweek 
gaat in na de terhandstelling van de door beide partijen ondertekende 
overeenkomsten aan de koper. Het verdient aanbeveling (om bewijsproblemen 
te voorkomen) de ontbinding schriftelijk, per aangetekende brief met “bewijs 
van terpostbezorging” of telefaxbericht met verzendbericht aan Bouwbedrijf 
Boogert te sturen. Als datum van ontbinding geldt de datum waarop de koper 
de ontbindingsverklaring heeft uitgebracht. 

Eigendomsoverdracht bij de notaris
De eigendomsoverdracht van de grond (appartementsrecht) vindt plaats 
middels een zogenaamde ‘akte van levering’ bij de notaris en door inschrijving 
van deze akte in de openbare registers. In de koopovereenkomst wordt 
de uiterste datum van transport vermeld. Bij een eventuele hypotheek 
dient rekening gehouden te worden met de geldigheidsduur van de 
hypotheekaanbieding. Voor de datum van het notarieel transport zendt de 
notaris u een afrekening waarop het totale, op die datum verschuldigde 
bedrag, inclusief bijkomende kosten, is aangegeven.
Het hypotheekbedrag dat in depot blijft, moet gelijk zijn aan de vanaf de 
transportdatum nog  verschuldigde bouwtermijnen. Is dit niet het geval, dan 

zal het eventueel ontbrekende bedrag aangevuld moeten worden uit eigen 
middelen.

Wanneer en wat te betalen
Na ondertekening van de koop- en aannemingsovereenkomst, bij het 
passeren van de eigendomsoverdracht van de grond, wordt de eerste termijn, 
omvattende de grondkosten, in rekening gebracht. Telkens wanneer de bouw 
weer zover is gevorderd dat één van de termijnen is vervallen, ontvangt u een 
verzoek tot betaling. De betaling van de laatste termijn dient, met inbegrip van 
het saldo van eventueel meer- en minderwerk vóór de overhandiging van de 
sleutel, de daadwerkelijke overdracht van de woning, te zijn voldaan.  
Indien de eerste termijnen niet kunnen worden voldaan, vanwege het 
ontbreken van “eigen geld”, terwijl de hypotheekakte nog niet is gepasseerd, 
wordt, overeenkomstig het bepaalde in de koop- en aannemingsovereenkomst 
automatisch uitstel van betaling verleend. Over de verschuldigde, maar niet 
betaalde, termijnen, wordt de overeengekomen rente berekend, welke bij de 
notariële eigendomsoverdracht met u wordt verrekend.

Extra zekerheid door de 5% regeling
Als koper van een nieuwbouwwoning heeft u het recht gebruik te maken 
van de zogenaamde 5%-regeling. Deze regeling betekent in het kort dat 
door de koper bij de notaris op een derdegeldrekening het bedrag wordt 
gestort of een bankgarantie wordt afgegeven voor ten hoogste 5% van de 
aanneemsom, zijnde de helft van de laatste termijn van de aanneemsom, tot 
extra zekerheid dat, ondanks de voortdurende kwaliteitscontrole, de eventuele 
tekortkomingen die u bij de oplevering constateert zo spoedig mogelijk worden 
verholpen. In plaats van deze regeling kan Bouwbedrijf Boogert ten gunste van 
de koper er voor kiezen om zelf een (collectieve) bankgarantie bij de notaris te 
stellen ter hoogte van 5% van de aanneemsom. 

De oplevering
Zodra de datum van oplevering bekend is, wordt de koper uitgenodigd bij de 
oplevering aanwezig te zijn. Samen met een van onze vertegenwoordigers 
zal dan de woning worden gecontroleerd. Indien daarna nog werkzaamheden 
dienen te worden uitgevoerd zal dat in een zogenaamd opleveringsrapport 
worden vastgelegd. De werkzaamheden zullen dan zo spoedig mogelijk worden 
uitgevoerd. Dit opleveringsrapport is bindend.

Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn geldt voor een periode van drie maanden na de 
opleveringsdatum. In deze periode ontvangt de eigenaar een formulier met het 
verzoek hierop de eventuele geconstateerde onvolkomenheden te vermelden 
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en deze voor afloop van de onderhoudstermijn aan de aannemer te retourneren. 
In het geval nog werkzaamheden moeten worden uitgevoerd welke op de 
opleveringsverklaring staan vermeld, doch nog niet zijn of konden worden 
uitgevoerd, dan dienen deze eveneens op dit formulier worden vermeld. Nadat 
alle gemelde onvolkomenheden zijn verholpen, wordt de aannemer geacht aan 
zijn verplichtingen te hebben voldaan.

Meer- en minderwerk
Om zoveel mogelijk aan de individuele woonwensen te kunnen voldoen zal de 
koper in het bezit worden gesteld van een lijst met mogelijke alternatieve 
uitvoeringen (meer– en minderwerklijst). De koper zal de gelegenheid 
krijgen hieruit een keuze te maken, alsmede zijn specifieke woonwensen 
kenbaar te maken. Hierbij is de stand van de bouwwerkzaamheden op 
de ondertekeningdatum van de koop- en aannemingsovereenkomst, of 
de beslissingsdatum van het aanbrengen van wijzigingen, bepalend. Met 
betrekking tot de specifieke wensen zal per geval bekeken moeten worden of 
één en ander uitvoerbaar is.

Veiligheid tijdens de uitvoering
Binnen  de huidige wetgeving (“ARBO-wet”) is het uitvoerend bouwbedrijf 
tijdens de uitvoering verantwoordelijk voor de veiligheid van iedereen die zich 
op het bouwterrein bevindt. Dit betekent dat het uitvoerend bouwbedrijf ook 
civielrechtelijk aansprakelijk is voor letsel aan personen op het bouwterrein. 
Zij zal dan ook alleen ter zake kundig personeel van het bedrijf of van ter zake 
kundige onderaannemers op het bouwterrein toe kunnen laten. Alleen deze 
personen vallen dan ook binnen de verzekering van het uitvoerend bouwbedrijf.
Daarom is, in het belang van de persoonlijke veiligheid van de kopers zelf, het 
niet toegestaan het bouwterrein vrijelijk te betreden.

Om u als koper toch de mogelijkheid te geven uw toekomstige woning te 
kunnen bezichtigen, eventueel opmetingen te kunnen verrichten en foto’s 
te kunnen nemen, zullen er kijkdagen worden georganiseerd. Alleen op deze 
kijkdagen is het bouwterrein voor de toekomstige bewoners, op eigen risico, 
toegankelijk. Schriftelijk zullen de kopers van de data van deze kijkdagen op de 
hoogte gesteld worden.

Voorbehouden verkoopdocumentatie en 
tekeningen
1  Bouwbedrijf Boogert B.V. behoudt zich het recht voor kleine afwijkingen 

in de afwerkingen aan te brengen, doch zonder de kwaliteit van de 
woning te verminderen,

2  De eventueel op tekening aangegeven meubilering en apparaten etc. 
zijn slechts bedoeld om een indruk te geven van de ruimte en vallen niet 
onder de levering binnen de koop- en aannemingsovereenkomst,

3  De perspectieftekeningen zijn slechts een impressie van het bouwplan 
waaraan geen rechten kunnen worden ontleend en zijn niet bindend voor 
de koop- en aannemingsovereenkomst,

4  De verkoop geschiedt onder voorbehoud van de benodigde goedkeuringen 
van de gemeente Tholen,

5  Bij strijdigheden tussen tekening en deze technische omschrijving, is de 
technische omschrijving maatgevend,

6  Met betrekking tot de positie en afmetingen van de weergegeven 
installatie onderdelen kunnen geen rechten worden ontleend aan de 
tekeningen in deze brochure,

7  Voorrang garantiebepalingen: Ongeacht hetgeen in deze omschrijving 
is bepaald, gelden onverkort de regelingen, reglementen en 
standaardvoorwaarden, gehanteerd door Woningborg. Ingeval enige 
bepalingen in deze omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn ofwel 
nadeliger mocht zijn voor de verkrijger, prevaleren steeds de bepalingen 
van Woningborg.

Hoewel deze omschrijving met grote zorg is samengesteld, moet een 
voorbehoud worden gemaakt voor kleine (maat) afwijkingen en/of wijzigingen. 
Naast een voorbehoud voor eventuele wijzigingen ten gevolge van nadere door 
de overheid te stellen eisen, is de ondernemer tevens gerechtigd tijdens de 
(af)bouw die wijzigingen in het plan door te voeren, die tijdens de uitvoering 
noodzakelijk blijken. Het spreekt voor zich dat deze wijzigingen geen afbreuk 
mogen doen aan de waarde, kwaliteit en de  bruikbaarheid van de woning. Deze 
wijzigingen geven geen der partijen recht op verrekening. Wij adviseren voor 
de aanschaf van gordijnen, vloerbedekking of meubilair de maten na oplevering 
op te meten.

Leunis 
Makelaars 
0166 604522

Baas 
Makelaars  
0164 683842

Om de juiste keuze te maken 
uit de verschillende suites 
zijn de makelaars u graag 
behulpzaam. Ze helpen u met 
de juiste interpretatie van 
alle tekeningen, specificaties 
en opties en denken graag in 
mogelijkheden. Ook waar het 
financiering en of uw huidige 
woning betreft.

hulp/vaardig

www.zeeland-suites.nl
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