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Woord vooraf
Wonen aan de rand van het bos. En ondertussen toch
dicht bij het centrum van Ede. De Verbinding is precies
het project waar alle voordelen samenkomen. 
Genieten van de natuur, dichtbij de seizoenen, met een 
uitzicht waar anderen slechts van kunnen dromen.
Welkom thuis!

Bij de ontwikkeling van het project De Verbinding hebben we 
steeds de koper in ogenschouw genomen. Het is steeds onze 
bedoeling geweest om iets neer te zetten waar mensen zich 
thuis zullen voelen. 

Dat begon al bij de locatie. Markant, met het bos als 
achtertuin. We voerden dit verder door in een schitterend 
ontwerp. Architectonisch is De Verbinding een toonaangevend 
object geworden, waarbij vorm en functie op bijzonder fraaie 
wijze samensmelten. Maar ook de materiaalkeuze is onderdeel
geweest van de lange reeks weloverwogen afwegingen.
Bouw voor de toekomst en daarbij rekening houden met de
eisen van vandaag de dag. We zochten een plek die voor
veel mensen een heerlijk onderkomen zou vormen.

We vonden het in De Verbinding, wellicht uw nieuwe thuis.
In deze brochure informeren we graag over de vele details.
Hebt u vragen? Neem dan vooral contact met ons op.
We staan graag voor u klaar.

Bouwbedrijf Van Ree B.V.
Ede
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A12 / A50

Ede Centrum

Wonen in Ede
De ideale geografische ligging van Ede biedt een prettige uitvalbasis, minimale reistijden zowel 
per openbaar vervoer als per auto. Via intercity station Ede-Wageningen bent u binnen 10 
minuten in Arnhem en in 25 minuten in Utrecht. Binnen enkele minuten bent u in het levendige 
centrum van Ede. Hier kunt u gezellig winkelen, lekker eten of wat drinken. Jaarlijks worden er 
diverse evenementen georganiseerd waaronder de Heideweek. Zo is er altijd iets te beleven.

De natuur rondom Ede nodigt uit tot eindeloze zwerftochten op de fiets, wandelend of te paard. 
Door de ligging op de grens van Veluwse stuwwallen is het landschap heel afwisselend: bossen, 
heidevelden, en zandverstuivingen. De kroonjuwelen van Ede zijn natuurgebieden die nationaal en 
zelfs internationaal bekend zijn: Het Nationale Park De Hoge Veluwe, Deelerwoud, Planken Wambuis, 
De Sysselt en het Wekeromse Zand. Maar ook de landgoederen Kernhem en Hoekelum zijn zeker 
een bezoek waard.
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Gelegen op een unieke locatie met
maximaal 3 energiezuinige

appartementen per woonlaag.
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Wonen in De Verbinding
De Verbinding wordt gerealiseerd op de voormalige Simon Stevin kazerne 
en maakt onderdeel uit van de Veluwse Poort. Het samenspel tussen de 
2 gebouwen, van ieder slechts 12 appartementen, geeft een rustig en 
ruimtelijk perspectief op deze unieke locatie. Onder het gebouw wordt een 
ruime parkeergarage gerealiseerd welke de 2 gebouwen met elkaar verbindt.

De grote raampartijen en royale balkons geven u het gevoel dat u deel uitmaakt van 
de aangrenzende natuur. U beleeft zo ieder seizoen intens en wordt verbonden met 
de natuur. De appartementen variëren in oppervlakte en worden luxe afgewerkt.

Wonen in De Verbinding
De Verbinding wordt gerealiseerd op de voormalige Simon Stevin kazerne De Verbinding wordt gerealiseerd op de voormalige Simon Stevin kazerne 



Situatieoverzicht
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Architect
aan het woord

“Maximale natuurbeleving en bezonning”

Als architectenbureau uit Ede is dit een extra bijzonder 
project. Op een van de mooiste plekken in onze gemeente 
vlakbij de Ginkelse heide hebben wij ‘de Verbinding’ 
ontworpen. 

Het is een markant ensemble van twee appartementen-
gebouwen. De gebouwen worden getypeerd door fraai  
afgeronde vormen en vloeiende lijnen, waar het park langs 
én tussen de beide gebouwen door stroomt. Er zijn slechts 
3 royale appartementen per laag en 12 per gebouw. De 
grote terrassen liggen op de hoeken voor maximale privacy 
en uitzicht op de omliggende natuur. Ook alle woonkamers 
hebben vanwege hun hoekligging en grote glaspartijen 
een dubbele oriëntatie. Dit zorgt voor een maximale 
natuurbeleving op deze prachtige plek.

Reinier Ubels Silvester Klomp
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Staat van afwerking

RUIMTE VLOER WAND PLAFOND OVERIGE VOORZIENINGEN

algemene ruimtes 
centrale entree schoonloopmat spachtelputz nvt
trappenhuis + gangzone vloertegels /pvc spachtelputz structuur spuitwerk betontrappen
parkeergarage beton/straatwerk beton onafgewerkt beton onafgewerkt
bergingen (prive gedeelte) beton kalkzandsteen (schoon werk) beton onafgewerkt
algemene werkkast vloertegels behangklaar
algemene techniekruimte beton behangklaar/ beton onafgewerkt beton onafgewerkt

appartement

entree dekvloer behangklaar structuur spuitwerk
toilet vloertegels  wandtegels tot plafond 

ca. 125 cm + vloer
structuur spuitwerk sanitair, zie technische omschrijving

meterkast dekvloer onafgewerkt onafgewerkt
woonkamer/keuken dekvloer behangklaar structuur spuitwerk
slaapkamers /werkkamer dekvloer behangklaar structuur spuitwerk
badkamer vloertegels wandtegels tot plafond structuur spuitwerk sanitair, zie technische omschrijving

buitenterrein

tuin groenvoorziening nader te bepalen
door architect

ca. 125 cm + vloer
meterkast dekvloer onafgewerkt onafgewerkt
woonkamer/keuken dekvloer behangklaar structuur spuitwerk
slaapkamers /werkkamer dekvloer behangklaar structuur spuitwerk
badkamer vloertegels wandtegels tot plafond structuur spuitwerk sanitair, zie technische omschrijving

buitenterrein

tuin groenvoorziening nader te bepalengroenvoorziening nader te bepalen
door architect
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ONDERDEEL MATERIAAL KLEUR

gevelmetselwerk gebakken metselstenen lichte tint genuanceerd
voegen doorstrijkmortel n.t.b.
gevelbanden stucwerk cremewit
muurafdekkers n.t.b. n.t.b.
waterslagen n.t.b. n.t.b.
kozijnen aluminium RAL 7013, bruingrijs
draaiende delen aluminium RAL 7013, bruingrijs
lamellen hout naturel, n.t.b.
lateien staal RAL 7013, bruingrijs
hekwerken glashekwerk RAL 7013, bruingrijs
bellentableau aluminium RAL 7013, bruingrijs
postvakken aluminium RAL 7013, bruingrijs
terrasafwerking houtkunststof composiet n.t.b.
plafondafwerking terras houten delen naturel, n.t.b.

Kleur- en materiaalstaat
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De voordelen 
van nieuwbouw

Uw appartement volledig “op maat”
Omdat u voor een nieuwbouw appartement 
kiest is er veel mogelijk. Het sanitair en 
tegel  werk in de badkamer kan naar eigen 
smaak worden aangepast. Samen met de 
kopersbegeleider bespreekt u uw woonwensen 
en de mogelijkheden. De standaard opties 
zijn beschreven in de kopers keuzelijst.

Veilig en Duurzaam
Het complex wordt afgesloten en is voor 
bezoekers alleen toegankelijk via de intercom 
bij de parkeergarage of in de centrale entrees. 
Tevens voldoet het hang- en sluitwerk aan 
de laatste richtlijnen van het politiekeurmerk 
Veilig Wonen.

Uw appartement wordt gebouwd volgens de 
laatste richtlijnen, zo worden de appartementen 
goed geïsoleerd en wordt er gebouwd met 
duurzame materialen. Alle appartementen 
worden aangesloten op het warmtenet. 
Hierdoor krijgen de appartementen geen 
gasaansluiting meer.

Laag energieverbruik
De appartementen worden voorzien van 
een aansluiting op het Warmtenet in Ede.
Dit betekent dat u, als toekomstige bewoner, 
gebruik gaat maken van duurzaam opgewekte 
warmte uit het groene warmtenet van Ede.
Het groene warmtenet in Ede telt momenteel 
18 km en wordt steeds verder uitgebreid. De 
groene warmte in het net wordt opgewerkt 
met lokaal en regionaal afkomstige resthout-
stromen. Deze worden benut in de twee Edese 
bio-energie installaties. De eerste bio-energie 
installatie aan de Dwarsweg draagt de naam 
‘Bio-energie De Vallei’ In Park Reehorst staat 
inmiddels de tweede Edese bio-energie 
installatie ‘Bio-energie Ede’. 

Binnenkort wordt gestart met de realisatie van 
een derde bio-energie installatie in Ede-noord. 
Zo wordt de ‘warmte-rotonde’ in Ede gesloten 
en kan aardgas volledig worden uitgefaseerd. 
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Parkeergarage
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Gevelaanzichten 
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Begane grond
TYPE  A1  |  B  |  C

Appartement nr. links  1  |  2  |  3
Appartement nr. rechts  13  |  14  |  15 
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Eerste verdieping
TYPE  A  |  B  |  C

Appartement nr. links  4  |  5  |  6
Appartement nr. rechts  14  |  15  |  16 
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Tweede verdieping
TYPE  A  |  B  |  C

Appartement nr. links  7  |  8  |  9
Appartement nr. rechts  19  |  20  |  21 
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Derde verdieping
TYPE  A  |  D

Appartement nr. links  10  |  11
Appartement nr. rechts  22  |  23
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Vierde verdieping
TYPE  E

Appartement nr. links  12
Appartement nr. rechts  24



20

 

Type A
1e - 2e en 3e VERDIEPING

4-kamer appartement nummer
4  |  7  |  10  |  16  |  19  |  22

Gebruiksoppervlak ca. 131 m2

Ruim balkon ca. 22 m2

Royale badkamer inclusief 2e toilet
Berging en 2 parkeerplaatsen in kelder

Posities ramen kunnen afwijken 
per bouwnummer

1e - 2e en 3e verdieping
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3-kamer appartement nummers  1  |  13 

Gebruiksoppervlak ca. 120 m2

Ruim balkon ca. 22 m2

Royale badkamer inclusief 2e toilet
Berging en 1 parkeerplaats in kelder

Posities ramen kunnen afwijken 
per bouwnummer

Type A1
BEGANE GROND

begane
grond



22

Type B
BEGANE GROND -
1e en 2e VERDIEPING

Begane grond - 
1e en 2e verdieping

4-kamer appartement nummer
2  |  5  |  8  |  14  |  17  |  20

Gebruiksoppervlak ca. 153 m2

Ruim balkon ca. 21 m2

Royale badkamer inclusief 2e toilet
Berging en 2 parkeerplaatsen in kelder

Posities ramen kunnen afwijken 
per bouwnummer
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Type C
BEGANE GROND -
1e en 2e VERDIEPING

Begane grond - 
1e en 2e verdieping

4-kamer appartement nummers
3  |  6  |  9  |  15  |  18  |  21

Gebruiksoppervlak ca. 122 m2

Ruim balkon ca. 18 m2

Royale badkamer inclusief 2e toilet
Berging en 1 parkeerplaats in kelder

Posities ramen kunnen afwijken 
per bouwnummer
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Type D
3e VERDIEPING

3e 
verdieping

4-kamer appartement nummers 11  |  23

Gebruiksoppervlak ca. 170 m2

Ruime balkons ca. 130 m2 en ca. 21 m2

2 Royale badkamers waarvan 1 met 
2e toilet en ligbad.
Berging en 2 parkeerplaatsen in kelder
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4-kamer appartement nummers 12  |  24
(optioneel 4e slaapkamer mogelijk) 

Gebruiksoppervlak ca. 195 m2

Ruime balkons ca. 157 m2 en ca. 22 m2

2 Royale badkamers waarvan 1 
met 2e toilet en ligbad.
Berging en 2 parkeerplaatsen in kelder

Type E
4e VERDIEPING

4e 
verdieping
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Makelaar aan het woord
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Ons team bestaat uit drie enthousiaste dames en drie gedreven 
heren met oog voor details en een groot inlevingsvermogen 
in uw persoonlijke situatie. Omdat wij een klein en hecht 
team vormen, zitten we dichter bij de klant en dat werkt. 
Waar nodig ondernemen wij gelijk actie. 

We werken keihard gedurende zes dagen per week en niets 
is ons teveel als het gaat om het behartigen van de belangen 
van onze klanten. 

Bij ons geldt eenvoudigweg: ‘afspraak is afspraak’. Ons 
kantoor staat dan ook bekend als een makelaarskantoor 
dat zorgvuldig en trouw is in het nakomen van afspraken. 
Bovendien handelen wij snel en indien mogelijk nog op 
dezelfde dag.

Wij kijken er naar uit om een plezierige en succesvolle 
samenwerking met u aan te gaan. 

In mei 2007 hebben wij de deuren van ons NVM 
makelaarskantoor geopend in het monumentale pand 
aan de Stationsstraat 49 te Lunteren. Vanaf dat moment 
behoren wij tot een van de professionele makelaars in 
Lunteren en omgeving. Dit heeft ertoe geleid dat wij begin 
2015 het pand van onze buren bij ons kantoor hebben 
mogen betrekken.

Stationsstraat 49, 6741DH Lunteren
Telefoonnummer 0318 483700
www.maaikevandoornmakelaar.nl



PROCEDURE AANKOOP EN BOUWGARANT
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Aankoopwijzer

De aankoop van uw appartement 
Het kopen van een appartement is een bijzondere en spannende 
gebeurtenis. In deze brochure heeft u kunnen lezen over de ruime en luxe 
appartementen in De Verbinding.

De brochure is met de grootste zorg samengesteld om een zo duidelijk 
mogelijk beeld te geven van de appartementen. Mochten er vragen zijn, 
laat het ons weten! Onze makelaars of kopersbegeleider beantwoorden 
deze graag.

Het tekenen van de koop-/ aannemingsovereenkomst
Met het tekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst wordt de koop 
van uw appartement vastgelegd. In de overeenkomst zijn de voorwaarden 
opgenomen waaronder het appartement is gekocht. De technische 
tekeningen en technische omschrijving zijn bepalend bij de bouw van 
uw appartement. Onze makelaar heeft deze tot zijn beschikking en kan 
hierover een nadere toelichting geven. Nadat de overeenkomst door u en 
Bouwbedrijf van Ree is getekend, ontvangt u hiervan een exemplaar. Het 
andere exemplaar wordt naar de notaris gezonden die dan de notariële 
akte van eigendomsoverdracht opstelt.

Hypotheek
Na het tekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst kan de makelaar 
u, indien gewenst, behulpzaam zijn bij uw aanvraag voor een hypothecaire 
geldlening. 

Wij raden u aan om voor de aankoop een oriënterend gesprek aan te gaan 
over uw mogelijkheden. Hiermee voorkomt u verrassingen achteraf.

Eigendomsoverdracht “Levering”
Nadat eventuele opschortende en ontbindende voorwaarden als genoemd 
in de koop-/aannemingsovereenkomst niet meer ingeroepen kunnen 
worden en u overeenstemming heeft bereikt met uw financier zal de 
eigendomsoverdracht bij de projectnotaris plaatsvinden. Dit geschied 
door middel van een “akte van levering” waarbij het appartementsrecht 
notarieel aan u wordt geleverd.

Vóór de datum van levering ontvangt u van de notaris de (concept) nota 
van afrekening, waarop het totale, op die datum verschuldigde bedrag 
staat aangegeven.

Op de leveringsdatum worden in het algemeen twee akten getekend: de 
akte van levering (kosten voor rekening van Bouwbedrijf van Ree) en de 
(eventuele) hypotheekakte (kosten voor uw rekening).

Wanneer moet u betalen
De betaling van de koopsom vindt plaats in een aantal termijnen, 
welke zijn vastgelegd in de koop-/aannemingsovereenkomst. De 
betreffende facturen worden u door Bouwbedrijf van Ree toegezonden. 
De betalingstermijn staat hierop vermeld. De datum waarop de termijn 
voor het appartementsrecht (grondkosten) verschuldigd is staat vermeld 

in de koop-/aannemingsovereenkomst. Indien u het appartementsrecht 
uit eigen middelen kunt en wilt voldoen, dient u hiervoor zelf actie te 
ondernemen en te overleggen met Bouwbedrijf van Ree. Grondkosten en 
bouwtermijnen die vervallen zijn vóór de notariële levering en nog niet 
door u betaald zijn, zullen door de notaris bij de eigendomsoverdracht 
worden verrekend. De notaris zal dit vermelden op de afrekening die u 
vooraf ter controle ontvangt.

Voor de termijnen die vervallen na de notariële levering dient u zelf voor 
betaling te zorgen, eventueel vanuit uw bouwdepot.
Het door u opgedragen meer- en minderwerk zal conform de geldende 
“Bouwgarant” regeling gefactureerd worden.

Oplevering en Sleuteloverhandiging
Minimaal 4 weken voordat het appartement gereed is krijgt u van 
Bouwbedrijf van Ree bericht over de definitieve datum en tijdstip van 
oplevering.

De koper(s) wordt, indien hij dit zelf wenst, in de gelegenheid gesteld 
om ca. 2 weken voor de oplevering een voorschouw uit te voeren in 
het appartement waarna eventuele opmerkingen schriftelijk kunnen 
worden gemeld aan Bouwbedrijf van Ree. Eventuele tijdens de 
voorschouw geconstateerde gebreken of tekortkomingen welke zijn 
gemeld aan Bouwbedrijf van Ree zullen in principe afgewerkt zijn 
voor de daadwerkelijk oplevering van het appartement. De algemene 
ruimten en het buitenwerk worden opgeleverd aan afgevaardigden van 
de Vereniging van Eigenaren (V.V.E.), 2 weken voor de oplevering van 
de algemene ruimten wordt een voorschouw uitgevoerd samen met de 
uitvoerder. Eventuele tijdens de voorschouw geconstateerde gebreken of 
tekortkomingen zullen in principe afgewerkt zijn voor de daadwerkelijk 
oplevering.

Garantie en onderhoudsperiode
Uw appartement wordt geleverd met “Bouwgarant Nieuwbouw 
garantieregeling Appartementsrechten 2013”, hierna aangeduid als 
Bouwgarant Nieuwbouw garantieregeling. Het certificaat van deze regeling 
wordt uitgegeven door Bouwgarant. Na het ondertekenen van de koop-/
aannemingsovereenkomst ontvangt u dit certificaat.

De Bouwgarant Nieuwbouw garantieregeling beschermt kopers van 
nieuwbouwappartementen tegen de risico’s tijdens de bouw en 
bouwkundige gebreken na oplevering. (zie ook www.bouwgarant.nl) 

Disclaimer 
De in deze brochure bijgevoegde tekeningen van plattegronden, 
gevelaanzichten, doorsneden en illustratie, zijn uitsluitend bedoeld als 
schematische voorstelling en dienen niet ter bepaling van enig recht. 
De op tekening aangegeven maten zijn “circa” maten. Daar waar op 
de tekeningen huishoudelijke apparaten, meubilair, tuinaankleding, 
badkamerinrichting et cetera staan aangegeven, is dat uitsluitend gedaan 
ter illustratie. Deze worden niet meegeleverd.
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Verkoop en informatie:

Ontwikkeling en realisatie: Architect: De Verbinding is onderdeel van:

0318 483700
Stationsstraat 49, 6741DH Lunteren
www.maaikevandoornmakelaar.nl

0318 651237
Marconistraat 6, 6716 AK Ede

www.bouwbedrijfvanree.nl

0318 648950
Argonstraat 24, 6718 WT Ede

www.mix-architectuur.nl




