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In Ter Aar wordt met Fier Wonen een nieuwe toe-

komst gecreëerd op drie voormalige schoolloca-

ties. Bolton bouwt 21 duurzame woningen voor 

een brede doelgroep. In het plan komen starters-

woningen, twee-onder-een-kapwoningen, le-

vensloopbestendige woningen en eengezinswo-

ningen. Extra aantrekkelijk is dat deze woningen 

volledig gasloos en duurzaam gebouwd worden. 

De bouwlocaties liggen in de hoek Aalscholver-

laan / Meester Jonkerpad, de Vosholstraat, de 

Doctor Albert Schweitzerstraat en de Hooger-

heijdestraat. Lekker centraal, want winkels, huis-

arts, sportvoorzieningen en IKC De Vaart zijn op 

loopafstand bereikbaar. Ook ten opzichte van de 

grote steden woont u hier gunstig. Even eropuit? 

Ter Aar ligt vlak bij de Nieuwkoopse Plassen. Een 

schitterend natuurgebied dat kunstenaars van 

oudsher inspireert en dat uitnodigt voor lange 

wandel- en fietstochten. Welkom in de parel van 

het Groene Hart!
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WELKOM

Welkom in de parel  
 van het Groene Hart 

© 2022 Disclaimer: De inhoud van dit magazine is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aansprakelijkheid t.a.v. wijzigingen, maatvoeringen 

of onvolledigheden kan evenwel niet worden aanvaard. De getoonde impressies van de woningen en de terreininrichting zijn slechts bedoeld om een 

algeheel sfeerbeeld te creëren. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Kennelijke (typ)fouten en vergissingen in dit magazine of wijzigingen 

voorbehouden. De uitwerking van de woningen zal op basis van regelgeving en bouwkundige mogelijkheden worden uitgevoerd.
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Vanuit Ter Aar zijn er prachtige fietsroutes door het Groene 

Hart. Zin om een duik te nemen, te varen of een terrasje te 

pakken? U fietst binnen no time naar de mooiste plekken.

Afstanden in fietsminuten:

• Strand Zomer, Nieuwkoop: 32 min.

- Leimuiden /Westeinderplassen: 35 min.

- Recreatiegebied De Hemmen/Braassemermeer 28  min. 

Landelijk,  
maar toch snel  
in de steden

OMGEVING

A4

A4

N446

N207

C E N T R U M
A M S T E R D A M

A L P H E N  
A / D  R I J N

T E R  A A R

H O O G M A D E

Z O E T E R W O U D E
N11

N445

23 min

13 min

24 min

38 min

N460
L E I D E N

S C H I P H O LTer Aar ligt midden in het Groene Hart, met Alphen aan 

den Rijn op slechts 20 minuten fietsafstand. Met de auto 

rijdt u er 13 minuten over en bovendien is er is een OV-ver-

binding met Alphen aan den Rijn. Leiden is met 24 minu-

ten eveneens goed bereikbaar. Via de A4 komt u in 38 mi-

nuten aan in het hart van Amsterdam en bent u binnen 

23 minuten op Schiphol.



Vindt u het leuk om meer over de geschiedenis van 

het gebied te weten? Bezichtig dan eens Cultuur 

Historisch Museum Ter Aar. Ook zijn er prachtige 

wandel- en fietsroutes rondom Ter Aar. Een van deze 

routes komt langs Bloemenpluktuin De Sfeerstal 

te Nieuwveen. De honderden bloemsoorten - in de 

meest uiteenlopende kleuren, en het theehuis (met 

niet te versmaden gebak uit eigen bakkerij!) zijn een 

bezoek meer dan waard. Ter Aar ligt te midden van 

De Langeraarse Plassen, de Nieuwkoopse Plassen 

én het Braassemermeer. Ideaal dus als u van vissen, 

zeilen, surfen, zwemmen en schaatsen houdt. 

Bij Wet ’n Wild, gelegen aan de Zegerplas in 

Alphen aan den Rijn, kunt u waterskiën, suppen, 

wakeboarden en (voor de durfallen onder ons) zelfs 

flyboarden! Bekijkt u het liever van een afstand? Ga 

dan lekker op het strand genieten of neem plaats op 

het gezellige terras. Balletje slaan? Golf & Countryclub 

Liemeer heeft o.a. een prachtige 18 holes inland 

links course en uitstekende mogelijkheden om uw 

handicap te verbeteren. 

Voor een dagje winkelen, een avondje uit of 

horecabezoek is Alphen aan den Rijn lekker dichtbij. 

Het centrum biedt een rijk palet aan lunchrooms, 

restaurants en winkels. Met hippe boetiekjes, 

exclusieve shops, winkels met streekproducten, 

maar ook bijvoorbeeld Boekhandel Haasbeek 

dat een assortiment heeft waar boekenwurmen 

erg blij van worden. Theater Castellum is onlangs 

vernieuwd, u ziet er de nieuwste bioscoopfilms en 

theatervoorstellingen. Voor ander visueel vermaak 

neemt u plaats op het zonovergoten horecaplein voor 

het theater. Zeilboten, sloepjes en imposante schepen 

varen voorbij terwijl u van uw lunch of drankje geniet. 

Wonen in 
    Ter Aar
De natuur rondom Ter Aar is prachtig, maar ook in het dorp zelf zijn er 

bijzonder mooie plekjes. Een ervan is het langgerekte Argonnepark met een 

natuurspeeltuin waar kinderen zich heerlijk vermaken. U geniet ondertussen op 

een bankje van het weidse uitzicht over de polder.

Zo de natuur in, maar ook  
zo naar de stad! 
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OMGEVING

Leiden
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L IGGING

WOONGELUK DICHTBIJ HUIS 
Nieuw in Ter Aar? Dan is het goed om te weten dat u 

voor al uw boodschappen in het dorp terecht kunt. Gro-

te retailers als Marskramer, Kruidvat, Hema, u vindt ze 

in Ter Aar, evenals woninginrichters, Intratuin en Wel-

koop. Voor het inrichten van uw nieuwe woning en de 

tuin hoeft u dus niet ver van huis. Geen zin om te ko-

ken? Ga dan eens langs bij een van de plaatselijke ho-

recagelegenheden.  

De vier bouwlocaties - in de hoek Aalscholverlaan / 

Meester Jonkerpad, de Vosholstraat, de Doctor Albert 

Schweitzerstraat en de Hoogerheijdestraat - liggen 

op korte afstand van elkaar. Maar ook dicht bij het 

dorpscentrum én op loopafstand van verschillende 

sportvoorzieningen. Het dorp heeft o.a. clubs voor ten-

nis, padel, voetbal, badminton en fitness. Bij scouting 

Wapata aan de Westkanaalweg ondernemen kinderen 

uitdagende activiteiten en leren ze zeilen. En over 

leren gesproken; alles op het gebied van onderwijs 

vindt u in IKC De Vaart. Dat biedt o.a. onderdak aan 

basisschool De Vaart, KC De Boomhut, Stichting 

Kinderopvang Liemeer, sporthal De Vaart en de bi-

bliotheek. En heel fijn: vanuit uw woning loopt u er 

zo naartoe.

Woongeluk 
   dichtbij 
  huis
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De Jonker
Deze vijf woningen zijn, met hun woonoppervlakte van 72 m2, ideaal voor 

starters of alleenstaanden. De woning bestaat uit twee woonlagen, u be-

schikt dan ook over twee slaapkamers. Vanuit de woonkamer heeft u uit-

zicht op de ruime tuin die aan het water grenst. De bergingen vindt u aan 

de linkerzijde van het woonblok en er zijn voldoende parkeerplaatsen vlak 

voor de deur. 

STARTERSWONINGEN
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Opties: Bij de starterswoningen kunt u kiezen voor een casco badkamer en toilet. U kunt de woning extra 

verduurzamen door te kiezen voor de PV panelen optie. Bekijk hiervoor de woonmodule op de website www.

fierwonen.nl.

De Jonker
STARTERSWONINGEN

WM

WTW

WPKenmerken:   Blok 1

Bouwnummers:  1 t/m 5

Woonoppervlak:  72 m2

Berging:  5 m2

Kaveloppervlak:  105 – 113  m2

1
2

3
4

5

Deze vijf woningen zijn, 
met hun woonoppervlakte  
van 72 m2, ideaal voor  

starters of alleenstaanden. 

BERGING

BEGANE GROND 1STE VERDIEPING
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De Albert
De vier levensloopbestendige woningen hebben een woonoppervlakte van 

82 m2. U leeft, slaapt en doucht op de begane grond, waardoor de woning 

uitermate geschikt is voor senioren. Bovendien beschikt u over een extra 

verdieping met een slaapkamer. Een extra voordeel van De Albert is de 

ruime achtertuin. Er is natuurlijk ook aan een berging gedacht, die vindt u 

aan de rechterzijde van het woonblok.

LEVENSLOOPBESTENDIGE WONINGEN



wtw

WP

2600+ vl

1500+ vl

2600+ vl

1500+ vl
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De Albert
LEVENSLOOPBESTENDIGE WONINGEN

wtw

WP

2600+ vl

1500+ vl

2600+ vl

1500+ vl

WM

Kenmerken:   Blok 2

Getekend:  Bnrs. 6 en 8 

Gespiegeld:  Bnrs. 7 en 9

Woonoppervlak:  82 m2

Berging:  5 m2

Kaveloppervlak:  96 – 118 m2

6
7

8
9

Opties: Bij deze woningen heeft u de mogelijkheid om een dakkapel aan de voor- of achterzijde van uw 

woning toe te voegen. Ook kunt u ervoor kiezen om de woning te vergroten door middel van een uitbouw 

aan de achterzijde van uw woning (1,2 m of 2,4 m).  Verder heeft u de keuze uit dubbele achterdeuren, het 

toevoegen van een extra slaapkamer op de eerste verdieping en het verplaatsen van de keuken. U kunt de 

woning extra verduurzamen door te kiezen voor de PV panelen. Bekijk voor alle opties de woonmodule op 

de website www.fierwonen.nl.

Een extra voordeel  
van De Albert is de
 ruime achtertuin

WM

BERGING

BEGANE GROND 1STE VERDIEPING
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De Heijde
De acht gezinswoningen komen aan de Hoogerheijdestraat te staan. Met 

drie woonlagen, drie slaapkamers en een woonoppervlakte van 115 m2 is dit 

een erg fijne eengezinswoning. Uw auto parkeert u op uw eigen parkeer-

plaats in de achteruin. Een tweede auto of bezoekers kunnen parkeren aan 

de zijkant of voorzijde van het woonblok. Aan de achterzijde van de wonin-

gen wordt een brede groenstrook aangebracht. Daarnaast beschikt u over 

een  berging in de forse achtertuin. De hoekwoningen hebben een extra zij-

tuin. Een extra pluspunt voor bouwnummer 14 is de ligging aan het water.

EENGEZINSWONINGEN
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14
15

16
17

18
19

20
21

Opties: Bij de eengezinswoningen bestaan de opties o.a. uit een erker aan de voorgevel, een toevoeging van 

dakramen of dakkapel en dubbele deuren in de achtergevel. Daarnaast kunt u kiezen voor het verplaatsen 

van de badkamer naar het midden van de woning. Ook kunt u kiezen uw woonruimte te vergroten door 

middel van een uitbouw van 1,20 m of 2,40 m. Wat betreft interieur zijn er opties voor het toevoegen van een 

trapkast, vliering en diverse zolderindelingen. U kunt de woning extra verduurzamen door te kiezen voor de 

PV panelen opties. Bekijk hiervoor de Woonmodule op de website www.fierwonen.nl.

De Heijde
EENGEZINSWONINGEN

W
TW

WM

2600+ vl

1500+ vl

2600+ vl

1500+ vl

BoilerKenmerken:   Blok 4

Getekend:  Bnrs. 15, 17, 19 en 21

Gespiegeld:  Bnrs. 14, 16, 18 en 20

Woonoppervlak:  115 m2

Berging:  5 m2

Kaveloppervlak:  133-228 m2

BERGING

BEGANE GROND 1STE VERDIEPING 2E VERDIEPING

W
TW

WM

2600+ vl

1500+ vl

2600+ vl

1500+ vl
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De Fontein
De vier royale twee-onder-een-kapwoningen worden aan de Vosholstraat 

gebouwd. U beschikt over maar liefst 141 m2 woonoppervlakte, drie woon-

lagen, drie slaapkamers en een berging. De woningen zijn voorzien van een 

parkeerplaats op eigen terrein. En dankzij de mooie grote raampartijen 

geniet u extra van die heerlijke tuinligging aan het water. 

TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN
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PLATTEGRONDEN

Opties: Als opties bij de twee-onder-een-kapwoningen kunt u kiezen voor een erker aan de voorgevel, een 

toevoeging van dakramen of dakkapel en dubbele deuren in de achtergevel. U kunt ervoor kiezen uw woonruimte 

te vergroten door middel van een uitbouw van 1,20 m of 2,40 m. Wat het interieur betreft zijn er opties voor een 

loopdeur naar de berging – met of zonder – vergrote entree en het isoleren van de stenen berging. Daarnaast kunt u 

kiezen voor verplaatsing van de keuken naar de achterzijde van de woning of om de berging deels te betrekken bij 

uw woonruimte. Verder zijn er mogelijkheden voor het vergroten of verplaatsen van de badkamer – met of zonder – 

separaat toilet, opties voor de indeling van de tweede verdieping en toevoeging van een vliering. U kunt de woning 

extra verduurzamen door te kiezen voor de PV panelen opties. Bekijk hiervoor de woonmodule op de website www.

fierwonen.nl.

W
TW

W
M

2600+ vl

2600+ vl

1500+ vl

1500+ vl

10
11

12
13

Boiler

WP

De Fontein
TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN

Kenmerken:   Blok 3

Getekend:  Bnrs. 10 en 12 

Gespiegeld:  Bnrs. 11 en 13

Woonoppervlak:  141 m2

Berging:  20 m2

Kaveloppervlak:  248 – 301 m2

BERGING

BEGANE GROND 1STE VERDIEPING 2E VERDIEPING

Boiler

WPBoiler

WP

W
TW

W
M

2600+ vl

2600+ vl

1500+ vl

1500+ vl
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Woont u in Fier,  
   dan bent u klaar  
 voor de toekomst

Niet alleen bewust maar  
 ook comfortabel

Kijkt u er al naar uit om gasloos te wonen? Uw 

woning wordt zonder gas opgeleverd. Met de 

huidige torenhoge gasprijzen betekent dit een 

enorme besparing op uw energierekening. Koken 

doet u op een elektrische kookplaat. Het verhit 

net zo snel als een gasfornuis en koelt direct af, 

zodra u de pannen van de plaat tilt. Wilt u een 

nog lagere energierekening? Met pv-panelen op 

het dak kunt u uw woning extra verduurzamen 

naar energieneutraal of nul-op-de-meter. Opties 

hiervoor vindt u in onze online woonmodule, op 

www.fierwonen.nl.

Er zijn quick wins om het milieu te beschermen 

en water te besparen. Sluit bijvoorbeeld een 

regenton aan op de hemelwaterafvoer en gebruik 

het water om de tuin te besproeien. Of om uw 

auto te wassen. Heftige regenbuien leiden tot 

wateroverlast. Zorg dus voor voldoende groen in 

uw tuin, zodat het regenwater in de bodem kan 

wegzakken. 

Besparen is 
 altijd fijn

Uw nieuwe woning heeft een hoogwaardige, duurza-

me schil. Dit houdt in dat het dak, de wanden, vloeren, 

beglazing en buitendeuren dusdanig zijn geïsoleerd 

dat u geen koude of tocht hoeft te ervaren, maar 

een lekker warm comfort geniet zonder een hoge 

gasrekening. Om de woning te verwarmen is deze 

voorzien van een bodemwarmtepomp. Deze volledig 

gasloze bodemwarmtepomp verwarmt het tapwater 

en de vloerverwarming op de begane grond en 1e 

verdieping. Het systeem heeft een individuele, geslo-

ten warmtewisselaar die warmte en koude aanvoert 

vanuit opgeslagen energie uit de bodem. Een groot 

voordeel ervan is dat uw woning in de winter behaaglijk 

warm is en in de zomermaanden heerlijk koel. Stoffige 

radiatoren behoren bovendien tot het verleden en dank-

zij de vloerverwarming heeft u nooit meer koude voeten! 

De warmte terugwin-installatie (wtw) voert vervuilde 

lucht uit de keuken, badkamer en toilet af naar buiten 

en zuigt gefilterde verse buitenlucht de woning in. De 

warmtewisselaar van de unit verwarmt vervolgens de 

koele buitenlucht met de warme lucht in huis. Dit proces 

optimaliseert het binnenklimaat van uw woning, waar-

mee uw wooncomfort toeneemt. 

DUURZAAM & 
COMFORTABEL 



Niets zo persoonlijk als de inrichting van 

een keuken. Daarom worden de woningen 

opgeleverd zonder een keukeninrichting. 

Inspiratie voor de juiste sfeer van uw 

keuken is genoeg te vinden op het internet, 

en natuurlijk helpen wij u alvast een 

beetje op weg. Zwart is bijvoorbeeld nog 

steeds ongekend populair; zwarte kasten, 

aanrechtbladen, muren en kranen. Of zwart 

in combinatie met antraciet, grijs, hout of 

metaaltinten geeft de keuken een stijlvolle 

uitstaling. 

Kiest u voor kleur, dan zijn pasteltinten, 

zoals zachtgroen momenteel een van de 

trends. Evenals de marmerlook en ronde 

of ovale vormen voor het werkblad of de 

keukentafel. Innovaties op het gebied van 

keukenapparatuur zijn gericht op slimme 

functies en duurzaamheid. 

De Quooker is een goed voorbeeld: het geeft 

zowel koud als kokend water (en dat scheelt 

ook weer een apparaat op uw aanrecht). 

Een ander voorbeeld is de kookplaat met 

geïntegreerde afzuiging. En wat te denken 

van een kookplaat met een sensor die de 

temperatuur van de pannen reguleert: nooit 

meer aangebrand eten! Met dit apparaat 

wordt toch iedere afhaalkoning(in) een 

keukenprins(es)? Met wat mooie accessoires, een stapel dikke handdoe-

ken en een fluweelzachte badmat creëert u een hotel-

sfeer in uw eigen badkamer. Het stijlvolle, comfortabele 

O.novo-sanitair van Villeroy & Boch draagt daar zeker 

aan bij. Het goede nieuws is dat het standaard in uw 

woning wordt aangebracht. 

Wilt u zelf uw keuze in tegelwerk en sanitair bepalen, 

ga dan op ontdekkingstocht in de projectshowroom 

van Bolton. U heeft ook de mogelijkheid om de badka-

mer en het toilet casco op te laten leveren. Dit geeft u 

dan aan bij de kopersbegeleiding.
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Uw keuken,
een fijne plek
in huis

Tijd voor
ontspanning

BADKAMER & KEUKEN



TERREIN 
In de voortuin van de woningen worden betonnen staptegels naar de voordeur aan-

gebracht. Tevens worden de eengezinswoningen en de twee-onder-een-kapwonin-

gen voorzien van een dubbel bandenspoor ten behoeve van de parkeerplaats. In 

de tuinen van de woningen wordt geen verharding aangebracht. Op de erfgrenzen 

wordt geen erf-afscheiding aangebracht.

BERGINGEN 
De bergingen van de twee-onder-een-kapwoningen worden uitgevoerd als een 

ongeïsoleerde stenen buitenberging naast de woning. De berging wordt gemaakt 

met dezelfde funderingsconstructie en vloer als aangebracht in de woning. De wan-

den van de stenen berging worden in metselwerk uitgevoerd. Het metselwerk blijft 

aan de binnenzijde zichtbaar en wordt uitgevoerd in schoonmetselwerk. Het dak 

van deze stenen berging wordt uitgevoerd in een houten dakconstructie met bitu-

mineuze dak-bedekking en is aan de onderzijde onafgewerkt. 

Bij de starterswoningen, eengezinswoningen en de levensloopbestendige wonin-

gen wordt de buitenberging uitgevoerd in een ongeïsoleerde houten berging welke 

voorzien wordt van verduurzaamde houten geveldelen. De fundering van deze ber-

ging is een onderheide betonplaat. Het dak wordt uitgevoerd in een platte houten 

dakconstructie voorzien van dakbedekking. De bergingen staan weergegeven op 

de verkooptekeningen.

FUNDERING
Het funderingssysteem van de woning wordt uitgevoerd middels prefab betonnen 

palen waarover betonnen funderingsbalken worden aangebracht.

VLOEREN 
De begane grondvloer is een geïsoleerde systeembetonvloer en wordt voorzien van 

een kruipluik welke zich achter de voordeur bevindt. De verdiepingsvloeren worden 

uitgevoerd middels een betonnen systeemvloer. 

GEVELS EN WANDEN
De gevels van de woningen worden uitge-

voerd in metselwerk. De binnenspouwbladen 

zijn van prefab beton. De woning scheidende 

wanden worden uitgevoerd in betonnen an-

kerloze spouwmuren. De binnenwanden van 

alle woningen zijn lichte (gibo) scheidings-

wanden, echter de binnenwanden van de 

levensloopbestendige woningen (bouwnum-

mers 6 t/m 9) worden op de 1e verdieping van-

wege de hoogte van de wanden uitgevoerd 

als metalstudwanden. De niet betegelde 

binnenwanden worden behang-klaar opge-

leverd.

DAKEN
De schuine dakconstructie bestaat uit geïso-

leerde prefab houten dak elementen waarbij 

de binnenzijde onafgewerkt is (kleur bruin-

groen). De dakelementen worden ondersteund door on-

afgewerkte dragende knieschotten. De schuine daken 

worden bedekt met keramische dakpannen. Het platte 

dak van de starterswoningen (bouwnummers 1 t/m 5) 

wordt gerealiseerd met een betonnen systeemvloer, net 

als de verdieping, die wordt voorzien van afschotisolatie 

en dakbedekking met een daktrim. Op de dakbedekking 

wordt een laag grind aangebracht.

GOTEN EN  
HEMELWATERAFVOEREN
De hemelwaterafvoeren (HWA) van alle woningen wor-

den uitgevoerd in PVC. De dakgoten van de woningen 

worden voorzien van een dubbelwandige goot van alumi-

nium in de kleur wit. 

BUITENKOZIJNEN
Alle buitenkozijnen van de woningen worden uitgevoerd 

als hardhouten kozijnen met draai-kiepramen. De stenen 

buitenbergingen naast de twee-onder-een-kapwoningen 

hebben aan de achterzijde een hardhouten kozijn met 

een deur met glasvak en aan de voorzijde een elektrisch 

bediende sectionaal deur. De houten bergingen worden 

voorzien van een hardhouten kozijn en deur. 

BINNEN KOZIJNEN/DEUREN
De gehele woning wordt voorzien van plaatstalen bin-

nenkozijnen met opdekdeuren en een bovenlicht van 

blank glas. Bij de levensloopbestendige woningen (bouw-

nummers 6 t/m 9) worden op de 1e verdieping de binnen-

kozijnen uitgevoerd zonder bovenlicht. Tevens wordt het 

kozijn tussen de slaapkamer en de badkamer uitgevoerd 

als plaatstalen schuifdeurkozijn. 

HANG- EN SLUITWERK
Voor de inbraakwerendheid wordt voldaan aan de eisen 

conform het Bouwbesluit. Alle buitendeuren worden 

voorzien van kerntrek beveiligd beslag en zijn gelijkslui-

tend. Dit houdt in dat met één gelijke sleutel alle buiten-

deuren bedienbaar zijn (met uitzondering van de sectio-

naaldeur). 

TRAPPEN
Voor de toegang naar de eerste verdieping wordt een 

dichte vuren houten trap met stootborden van plaatma-

teriaal geplaatst. De trap van de eerste naar de tweede 

verdieping (indien van toepassing) is een open vuren hou-

ten trap. 
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PLAFOND
De betonnen plafonds op de begane grond en eerste verdieping worden afge-

werkt met spuitwerk. De V-naden blijven in het zicht. De hellende daken van de 

woningen worden niet afgewerkt. Deze bestaan aan de binnenzijde uit spaanplaat 

(groen-bruine kleur). 

TEGELWERK
In het toilet en de badkamer worden wand- en vloertegels aangebracht. De 

vloertegels hebben een afmeting van circa 30 x 30 cm. De wandtegels hebben 

een afmeting van circa 40 x 20 cm liggend. De wandtegels worden als volgt 

aangebracht. In de badkamer van de starterswoningen en levensloopbesten-

dige woningen (bouwnummer 1 t/m 9) worden de wandtegels aangebracht 

tot 2,10m + vloer. Bij de eengezinswoningen en twee-onder-een-kapwoningen 

(bouwnummer 10 t/m 21) worden in de badkamer de wandtegels aangebracht 

tot het plafond. De wandtegels in het toilet worden in alle woningen aange-

bracht tot 1,20 m + vloer. 

SANITAIR
De woningen worden voorzien van Villeroy en Boch serie O.novo sanitair in de kleur 

wit en Grohe kranen.

Toiletruimten: 

•  Wandclosetcombinatie

•  Fonteincombinatie met muurbuis

Badkamer starterswoningen: 

•  Wastafelcombinatie met muurbuis en éénhendel mengkraan

•  Wandclosetcombinatie

•  Douchecombinatie met een thermostatische mengkraan en een doucheput 

Badkamer levensloopbestendige woningen: 

•  Wastafelcombinatie met muurbuis en één 

 hendel mengkraan

•  Douchecombinatie met een thermo- 

 statische mengkraan en een doucheput 

Badkamer eengezinswoningen en  

twee-onder-een-kapwoningen:

•  Wastafelcombinatie met muurbuis en  

 éénhendel mengkraan

•  Wandclosetcombinatie 

•  Douchecombinatie met een thermo- 

 statische mengkraan en een draingoot

In de projectshowroom van Bolton heeft u de 

mogelijkheid om al uw wensen op het gebied 

van sanitair en tegelwerk te verwezenlijken. 

Tevens heeft u de mogelijkheid om het toilet 

en de badkamer casco te laten opleveren.

KEUKEN
De woningen worden zonder keuken ver-

kocht. De aansluitingen worden afgedopt 

aangebracht op de locatie zoals aangegeven 

op de verkooptekening. U bent vrij om zelf een 

keukenleverancier te kiezen.

VENTILATIE
Alle woningen worden geventileerd door ba-

lansventilatie met een warmte-terug-win-unit 

(wtw-unit). Bij balansventilatie wordt lucht 

mechanisch uit het huis afgezogen en verse 

lucht ingeblazen middels roosters in het pla-

fond. De warme lucht welke wordt afgezo-

gen, verwarmt de koude lucht welke wordt 

ingeblazen. Dit zorgt voor de warmteterug-

winning en daarmee energiebesparing. Het 

warmte-terug-win-systeem zorgt voor een 

comfortabel en een gezond binnenklimaat. 

De buitenbergingen worden op natuurlijke 

wijze geventileerd.

VERWARMING
Alle woningen zijn op de begane grond en 

eerste verdieping voorzien van vloerverwar-

ming en -koeling. De tweede verdieping 

(indien van toepassing) is onverwarmd. De 

benodigde warmte en koeling wordt aange-

voerd door een warmtepomp met bodemlus. Zowel in de 

winter als de zomer, haalt de warmtepomp de warmte en 

koelte uit de bodem. De bodem-warmtepomp is te verge-

lijken met een koelkast welke een compressor gebruikt, 

namelijk: bij de koelkast zit de koude kant in de koelkast, 

bij de warmtepomp is dit de bodemlus. De warme kant 

van de koelkast zit aan de achterkant van de koelkast, bij 

de warmtepomp is dit de vloerverwarming. De warmte-

pomp zorgt ook voor de verwarming van het warme tap-

water in het boilervat.

ELEKTRA
De elektrische installatie wordt aangelegd vanuit de me-

terkast en verdeeld over een nader te bepalen aantal 

groepen naar de diverse aansluitpunten. De leidingen 

en het schakelmateriaal worden zoveel mogelijk wegge-

werkt in de wanden. In het algemeen worden schakelaars 

op een hoogte van 105 cm en de wandcontactdozen in 

de verblijfsruimten op een hoogte van 30 cm boven de 

afgewerkte vloer aangebracht. De dubbele wandcon-

tactdozen worden verticaal uitgevoerd. De woning wordt 

voorzien van rookmelders welke worden aangesloten op 

het elektriciteitsnet. De elektra in de buitenberging en de 

technische ruimte wordt uitgevoerd als opbouw. De wo-

ningen worden niet standaard voorzien van pv-panelen, 

wel kunnen pv-panelen middels ruwbouwopties worden 

gekozen.

WONINGBORG
De woningen worden gebouwd met een woningborg 

certificaat. Dit geeft u een gewaarborgde garantie dat de 

woning wordt gebouw volgens garantienormen van wo-

ningborg.

Een uitgebreidere technische omschrijving is opgeno-

men op de projectwebsite: 

FIERWONEN.NL
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Dit team kent de plaatselijke markt immers als geen 

ander! Misschien bent u benieuwd hoe u de aankoop 

en financiering van een nieuwbouwwoning het beste 

kunt aanpakken en hoe de financiële planning loopt. 

Wat is de beste timing voor de verkoop van uw huidige 

woning. En hoe gaat de betaling van bouwtermijnen 

in z’n werk. Ook hierin kunnen wij u goed persoonlijk 

begeleiden en adviseren. Zo komt u niet voor verras-

singen te staan.

Met al uw vragen bent u meer dan welkom, wij zijn u 

graag van dienst!”

Het verkoopteam van

DRIEMAN GARANTIEMAKELAARS

Anne Frankkade 25, 

2406 DH Alphen aan den Rijn

0172-460808 | nieuwbouw@drieman.nl

In 1970 startten Cor Bol en At Ton Bouwonder- 

neming Bolton B.V. en bouwden dit uit tot een solide aan-

nemings- en ontwikkelingsbedrijf. Inmiddels is de naam 

gewijzigd in Bolton Groep B.V. en staan hun zonen Peter 

Bol en Arjan Ton aan het roer. De Bolton Groep is een echt 

familiebedrijf. Alle medewerkers zijn zeer betrokken en 

werken als team samen om een prachtig product neer 

te zetten, zodat onze klanten tevreden hun nieuwe wo-

ning betrekken. Betrouwbaar, kwaliteit, trots en onder-

nemend staan bij Bolton hoog in het vaandel. Daarnaast 

wil Bolton duurzaam ondernemen. Nul-op-de-meter-

woningen, circulair bouwen zijn zaken waar Bolton vol-

op mee bezig is. Duurzaamheid is ook terug te vinden 

Drieman Garantiemakelaars heeft vestigingen in o.a. 

Nieuwkoop en Alphen aan den Rijn en is daardoor goed 

bekend met de plaatselijke woningmarkt in Ter Aar. Als 

erkend NVM-Nieuwbouwspecialist is zij vertrouwd met 

alle stappen en fases in de nieuwbouw, van de ontwerp-

fase en verkoop tot aan de realisatie en oplevering van de 

woningen. Het verkoopteam van Drieman Garantiemake-

laars informeert u deskundig en begeleidt u bij de aan-

koop van uw nieuwe woning.

Sander Heikens: “Ons makelaarskantoor is regelmatig en 

met plezier actief in Ter Aar. In deze mooie landelijke en 

gemoedelijke dorpskern met een betrokken gemeen-

schap, is het zondermeer fijn wonen. We zijn daarom 

blij dat de nieuwbouwspecialisten van onze vestiging in 

Alphen aan den Rijn de verkoop van Fier Wonen mogen 

begeleiden. In dit stijlvolle project worden zowel starters, 

gezinnen als doorstromers en senioren bediend. Een zeer 

welkome toevoeging voor Ter Aar en haar bewoners! 

Voor de bestaande woningmarkt werken we nauw sa-

men met het team van onze vestiging in Nieuwkoop. 

in het kantoor vanuit waar Bolton opereert. In 2017 

is ons nieuwe volledig energieneutrale kantoorpand 

opgeleverd. Betrouwbaarheid en kwaliteit is terug 

te vinden in de panden die Bolton oplevert. Kwaliteit 

in materiaal, maar ook kwaliteit in de persoonlijke 

contacten met onze klanten. We ontvangen u graag 

in onze woonkamer om samen met onze kopers- 

begeleider de juiste keuzes te maken voor uw toekom-

stige woning.

We stellen 
 Bolton 
aan u voor
 
     

In gesprek  
 met de makelaar

BOLTON + MAKELAAR 

ARJAN TON & PETER BOL
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