
VILLA TOSCANA
Saendelft

6 eengezinswoningen met tuin op het zuiden
4 luxe appartementen met zonnig balkon

2 penthouses met zonnig terras

eenn

Wonen in

Toscaanse
sfeer

––––––
Assendelft, Saendelft
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Schitterend gesitueerd aan het water met panoramisch uitzicht 

Wooncomfort op het hoogste kwaliteitsniveau

Rust, ruimte en een perfecte zonoriëntatie

Woonoppervlak van 110 tot 151 m2 bvo

Twee, drie of vier slaapkamers 

Zonnige tuin of balkon pal op het zuiden en aan het water

VILLA TOSCANA
Saendelft
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Zaans wonen
Aan de rand van de Zaanstreek, in de polder bij 

Assendelft, is de afgelopen jaren nieuwbouw-

wijk Saendelft verrezen. De combinatie van het 

Zaanse water en de groene omgeving met de 

frisse kleuren in de woonbuurten maken van 

Saendelft een veel meer dan gemiddelde nieuw-

bouwwijk, waar het plezierig wonen is.  

Saendelft is zo goed als klaar, maar in het 

 uiterste zuidelijke puntje van deze geliefde wijk 

wordt Villa Toscana gerealiseerd. Een complex 

met zes eengezinswoningen met tuin en zes 

 appartementen met een ruim balkon of terras  

op het zuiden en een prachtig uitzicht! 
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Wooncomfort op het hoogste  
afwerkingsniveau

VILLA TOSCANA
Saendelft
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Saendelft
Rondom het bestaande lintdorp van Assendelft 

is Saendelft gebouwd. Een woonwijk met een 

waterrijke oostzijde en een parkrijke omgeving 

aan de westzijde. De wijk is bijna gereed en 

alle benodigde voorzieningen zoals een winkel-

centrum, gezondheidscentrum, buitenspeel-

voorzieningen, basisscholen en een onder-

gronds afvalsysteem, zijn al aanwezig. 

Saendelft is een unieke locatie in het groen, 

maar ligt toch dichtbij gezellige stadscentra. 

Maar deze woningen liggen ook dichtbij de 

watersport aan het Uitgeestermeer en de Noord-

Hollandse stranden. 

Met de auto bereikt u binnen een paar minu-

ten de A8 of de A9 en het station Krommenie- 

Assendelft bevindt zich direct aan de noordzijde 

van Saendelft. Hierdoor zijn de winkels en 

bezienswaardigheden in Zaandam, de bruisende 

cultuur van Amsterdam, het gezellige centrum 

van Haarlem en Alkmaar binnen handbereik. 

Per woonbuurt is in Saendelft gekozen voor een 

architectuur- of vormthema om elke buurt een 

eigen uitstraling en karakter te geven. In het 

meest zuidwestelijke deel is gekozen voor het 

thema Toscane. Deze buurt kenmerkt zich door 

het gebruik van mediterrane kleuren en flauwe 

dakhellingen met keramische pannen. 
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Villa Toscana
In het zuiden van de reeds gebouwde wijk, wordt 

als één van de laatste projecten in Saendelft, een 

kleinschalig, mediterraans vormgegeven woon-

complex gerealiseerd. Het gebouw is ontworpen in 

de Toscaanse sfeer, wat tot uitdrukking komt in de 

flauwe dakhelling en het kleur- en materiaalgebruik. 

Er is goed nagedacht over het wooncomfort en het 
afwerkingsniveau in deze woningen. Zo zijn de woon-
kamers en buitenruimten allen zuid georiënteerd en 
liggen de slaapkamers van de appartementen aan de 
koelere noordzijde. De sanitaire ruimten zijn geheel 
ingericht met zwevende toiletten en betegeld tot aan 
het plafond. 

Het gebouw heeft vijf woonlagen. Op de begane grond 
bevinden zich de ingangen van de zes eengezins-
woningen. De twee kopwoningen zijn drielaagse 

 woningen met 4 slaapkamers en een zolder met dak-
kapel. De vier tussenwoningen zijn tweelaagse woning-
en met drie slaapkamers. Deze zes woningen hebben 
allen een eigen entree aan de voorzijde en een op het 
zuiden en aan het water gelegen tuin met berging. 

Boven de tweelaagse woningen bevinden zich zes 
appartementen, twee per verdieping, bereikbaar via het 
trappenhuis en lift achter de centrale voordeur.  
De appartementen hebben een woonkamer, keuken en 
ruim balkon of terras aan de zuidzijde en twee slaap-
kamers aan de noordzijde. De appartementen hebben 
een berging op de begane grond aan de westzijde van 
het gebouw. 

Alle woningen zijn ruim van opzet en hebben een  
grote, lichte woonkamer met open keuken (keuken 
wordt niet geleverd), een luxe badkamer en een 
 separaat zwevend toilet. Daarnaast beschikken ze 
 allemaal over een zonnig gelegen buitenruimte (terras, 
balkon of tuin) die ruim genoeg is om heerlijk van de 
zon en het uitzicht te genieten. 
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BERGING
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begane grond

 6 Eengezinswoningen 

 Appartementen / penthouses
(entree en bergingen)

1e verdieping

 6 Eengezinswoningen 

2e verdieping

 2 Eengezinswoningen 

 2 Appartementen
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3e verdieping

 2 Appartementen

4e verdieping

 2 Penthouses

5e verdieping

 2 Penthouses
(vliering en vide)



begane grond

401

406

401

406

401

406

1e verdieping

401

406

1e verdieping

2e verdieping

3e verdieping

4e verdieping

5e verdieping

Bouwnummer 401 (afgebeeld) 

en bouwnummer 406:

 3 Verdiepingen

 Bruto vloeroppervlakte 
circa 151 m²

 Netto vloeroppervlakte 
circa 130 m²

 Woonkamer op zuiden met 
 openslaande deuren naar tuin

 Optie om woonkamer aan de 
 achterzijde uit te breiden

 4 Slaapkamers + zolder/berging

 Badkamer voorzien van douche, 
bad, toilet en wastafel

 Sanitaire ruimtes zijn tot aan 
het plafond betegeld

 Ruime tuin op het zuiden en 
aan het water gelegen,  
met berging en  achterom

 - bouwnr. 401: circa 53 m²  
- bouwnr. 406: circa 132 m²  
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Bouwnummer 401 afgebeeld, bouwnummer 406 gespiegeld

Woningen zijn exclusief keuken.

entree

begane grond
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Drielaagseeengezinswoningen 

1e verdieping 2e verdieping



begane grond
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1e verdieping

2e verdieping

3e verdieping

4e verdieping

5e verdieping
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Bouwnummer 402 afgebeeld, bouwnummer 405 gespiegeld

Woningen zijn exclusief keuken.

entree

begane grond
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1e verdieping

Bouwnummer 402 (afgebeeld) en 405:

 2 Verdiepingen

 Bruto vloeroppervlakte circa 120 m²

 Netto vloeroppervlakte circa 106 m²

 Woonkamer op zuiden met 
 openslaande deuren naar tuin

 3 Slaapkamers op de eerste  verdieping

 Badkamer voorzien van douche, bad, 
toilet en wastafel

 Sanitaire ruimtes zijn tot aan het 
 plafond betegeld

 Ruime tuin op het zuiden en aan 
het water gelegen met berging

 - bouwnr. 402: circa 54 m²  
- bouwnr. 405: circa 63 m²  

Tweelaagse  eengezinswoningen



begane grond

403 404

403 404

1e verdieping

2e verdieping

3e verdieping

4e verdieping

5e verdieping
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Bouwnummer 404 afgebeeld, bouwnummer 403 gespiegeld

Woningen zijn exclusief keuken.

entree

begane grond



Bouwnummer 403 en 404 (afgebeeld):

 2 verdiepingen

 Bruto vloeroppervlakte circa 145 m²

 Netto vloeroppervlakte circa 130 m²

 Woonkamer op zuiden met openslaande 
deuren naar tuin

 3 slaapkamers op de eerste verdieping

 Badkamer voorzien van douche, bad, 
toilet en wastafel

 Sanitaire ruimtes zijn tot aan het 
plafond betegeld

 Ruime tuin van circa 80,5 m² op het zuiden 
en aan het water gelegen

Bouwnummer 403 is vergelijkbaar met bouw-
nummer 404. Deze woning is echter gespiegeld 
en is 1 meter korter.

 Bruto vloeroppervlakte circa 138 m²

 Netto vloeroppervlakte circa 122 m²

 Ruime tuin van circa 75 m² op het zuiden 
en aan het water gelegen 
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Tweelaagse  eengezinswoningen

1e verdieping



VILLA TOSCANA
Saendelft
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Zonnige tuin, balkon of terras
op het zuiden én aan het water
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3e verdieping



begane grond

407

409

411

411

1e verdieping

2e verdieping

3e verdieping

4e verdieping

5e verdieping

Bouwnummer 407, 409 (afgebeeld) en 411:

 Op 2e, 3e of 4e verdieping, bereikbaar per trap en lift

 Bruto vloeroppervlakte circa 110 m²

 Netto vloeroppervlakte circa 98 m²

 Voorzien van vloerverwarming

 Woonkamer op zuiden met schuifpui naar balkon of terras

 2 Slaapkamers

 Badkamer voorzien van douche, bad, toilet en wastafel

 Sanitaire ruimtes zijn tot aan het plafond betegeld

 Ruim balkon of terras van circa 15 m² 
op het zuiden georiënteerd

 Berging op begane grond aan westzijde gebouw

Bouwnummer 407 heeft geen ramen in de zijgevel, 
maar is verder gelijk aan bouwnummer 409.

Bouwnummer 411 betreft een penthouse. 
Deze woning is qua indeling gelijk aan bouwnummer 409, 
maar heeft een kap waardoor de verdiepingshoogte groter 
is. Boven de keuken, technische ruimte, gang en 2e slaap-
kamer wordt een vliering aangebracht. De badkamer wordt 
voorzien van een verlaagd plafond. Als optie kan de gehele 
woning voorzien worden van een vliering.

21

Luxe Appartementen
& penthouses

Bouwnummer 407 - 409 - 411. Bouwnummer 409 afgebeeld

Appartementen zijn exclusief keuken.

entree
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3e verdieping



begane grond

408

410

412

412

1e verdieping

2e verdieping

3e verdieping

4e verdieping

5e verdieping

Bouwnummer 408, 410 (afgebeeld) en 412:

 Op 2e, 3e of 4e verdieping, bereikbaar per trap en lift

 Bruto vloeroppervlakte circa 115 m²

 Netto vloeroppervlakte circa 102 m²

 Voorzien van vloerverwarming

 Woonkamer op zuiden met schuifpui naar balkon of terras

 2 Slaapkamers

 Badkamer voorzien van douche, bad, toilet en wastafel

 Sanitaire ruimtes zijn tot aan het plafond betegeld

 Ruim balkon of terras van circa 15 m² 
op het zuiden georiënteerd

 Berging op begane grond aan westzijde gebouw

Bouwnummer 408 heeft geen ramen in de zijgevel, maar is 
verder gelijk aan bouwnummer 410.

Bouwnummer 412 betreft een penthouse. 
Deze woning is qua indeling gelijk aan bouwnummer 410, 
maar heeft een kap waardoor de verdiepingshoogte groter 
is. Boven de keuken, technische ruimte, gang, badkamer en 
2e slaapkamer wordt een vliering aangebracht. Als optie kan 
de gehele woning voorzien worden van een vliering.
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Bouwnummer 408 - 410 - 412. Bouwnummer 410 afgebeeld

Appartementen zijn exclusief keuken.

entreeLuxe Appartementen
& penthouses
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INSPIRATIE
Was de badkamer vroeger een puur functionele 

ruimte, tegenwoordig mag het er ook luxe en 

gezellig zijn, een plek om langer te vertoeven.  

En juist omdat mensen steeds meer tijd door-

brengen in de badkamer, doet u er goed aan 

wat extra tijd te besteden aan uw persoonlijke 

wensen. De woningen in Villa Toscana worden 
opgeleverd met badkamers voorzien van luxe 
standaardsanitair. Alle toiletten zijn zwevend en 
inloopdouches worden geheel betegeld.  

De verkoop coördinator kan u informeren over de 

mogelijk heden het sanitair naar eigen wens aan 

te passen.

De woningen worden zonder keuken opgeleverd.



WEGWIJZER BIJ AANKOOP
Vereniging van Eigenaren (VvE) 

De twee drielaagse eengezinswoningen zijn grondgeboden 
 woningen met volledig eigendom en maken geen deel uit van 
de VvE. De tweelaagse eengezinswoningen en appartemen-
ten zijn onderdeel van de VvE. Alle eigenaren binnen de VvE 
 profiteren van de collectieve diensten en zijn bijvoorbeeld voor-
deliger uit met de opstalverzekering en dergelijke. 

Garantie

De woningen worden gebouwd onder kwaliteitsgarantie van 
Woningborg. Dit betekent dat de aannemer zich verplicht tot 
garantie op de kwaliteit van de woning. U ontvangt dan ook  
na de koop een Woningborg-waarborgcertificaat. Voor de vol-
tooiing van de woning zijn ook regelingen opgenomen. Daar-
naast wordt via de Woningborg koop-/aannemingsovereenkomst 
de contractuele relatie met de aannemer geheel beheerst door 
de bepalingen van Woningborg. Meer informatie is te vinden op 
www.woningborg.nl.

Aankoopprocedure

Het kopen van een woning is voor velen een belangrijke beslis-
sing. Kennemerland Beheer staat u hierbij graag terzijde en zal 
u zo goed mogelijk informeren, zodat uw uiteindelijke keuze de 
juiste is. De eerste kennismaking met de door ons te realiseren 
woningen laten wij graag door middel van deze documentatie 
plaatsvinden. Wenst u een nadere kennismaking dan kan dit 
uiteraard telefonisch, maar een persoonlijk gesprek met onze 
verkoopcoördinator is natuurlijk ook mogelijk. Indien u besluit tot 
de aankoop van een woning dan ontvangt u voorafgaand aan het 
verkoopgesprek alle contractstukken in concept, zodat u deze 
alvast op uw gemak kunt doornemen. Voor de aankoop wordt  
een overeenkomst gesloten waarin geregeld wordt: 
– de koop van het appartementsrecht
– eventuele voorbereidingskosten
– de bouw van de woning.

Tijdens het verkoopgesprek wordt u uitgebreid geïnformeerd over 
de vervolgprocedure. Gedurende de bouwperiode wordt u onder 
meer via nieuwsbrieven op de hoogte gehouden.

Keuzemogelijkheden, wijzigingen en extra’s

Naast het basisontwerp van het appartement hebt u de keuze 
uit een programma van meer- en minderwerk. De keuzelijst 
ontvangt u via de aannemer na het ondertekenen van de koop-/
aannemingsovereenkomst. Om tegemoet te komen aan indivi-
duele woonwensen is een goede samenwerking met de aanne-
mer noodzakelijk. De aannemer zal uw wensen bestuderen, de 
technische haalbaarheid bekijken en u vervolgens een uitgewerkte 
offerte aanbieden. Voor de ondertekening van de keuzelijst meer-/
minderwerk en persoonlijk meerwerk zijn vervaldata vastgesteld. 
Deze vervaldata zijn gerelateerd aan het stadium waarin de bouw-
werkzaamheden verkeren.
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KLEUREN- EN MATERIAALSTAAT
ONDERDEEL MATERIAAL KLEUR

Plint en gevel Metselwerk Dik formaat
 onregelmatig klezoren verband kleuren volgens monster

Voegwerk(en) Platvol Volgens monster

Kozijnen Hardhout o.g. Gebroken wit RAL 9001

Lekdorpels Prefab beton Grijs (onbehandeld)

Onderdorpel deurkozijnen Kunststeen (Holonite o.g.) Grijs naturel

Ramen Hardhout o.g. Donkergrijs RAL 7022

Voordeur - kopwoningen  Koperbruin RAL 8004

Voordeur - links van hoofdentree  Grasgroen RAL 6010

Voordeur - rechts van hoofdentree  Bruinrood RAL 3011

Voordeur - hoofdentree appartementen  Koperbruin RAL 8004

Overige deuren  Donkergrijs RAL 7022

Bellentableau en brievenbussen Metaal Gemoffeld RAL 7022

Franse balkons en valbeveiliging Staal (therm. Verzinkt) Grafief grijs RAL 7024

Hekwerken Staal (therm. Verzinkt) Grafief grijs RAL 7024

Dakpannen Keramisch Romane Natuurrood onbezand

Aftimmeringen onder dakoverstek / luifel Vuren / Meranti Gebroken wit RAL 9001

Mastgoot Zink Zink grijs, onbehandeld

HWA zichtgevels Zink Zink grijs, onbehandeld

HWA zichtgevels tot 2500+mv Verzinkt stalen buis (Loro-X) Onbehandeld



Ontwikkeling, inlichtingen en verkoop

Kennemerland Beheer BV  
in opdracht van Noorderweg BV
Zenegroenkade 4, 2015 KV Haarlem
Tel. (023) 538 87 50
info@kbwonen.nl
www.kbwonen.nl 

Deze sfeerbrochure is samengesteld aan de hand van de 
laatste gegevens en afbeeldingen. Samen met de artist’s 
impressions geven zij een indruk van de toekomstige situatie. 
Zij pretenderen niet een exacte weergave te zijn van het 
uiteindelijke product. Rechten kunnen dan ook niet aan deze 
brochure worden ontleend. 
Uitdrukkelijk wordt vermeld dat deze brochure geen contract-
stuk is. Er worden separate contractstukken opgesteld.  
Deze kunnen afwijken van de brochure waarbij de contract-
stukken bepalend zijn. 

Ontwerp en realisatie: RenDion, Aalsmeer


