HET poortgebouw
LUXE EN COMFORTABEL
WONEN IN HET BENOORDENHOUT

het
poortgebouw
COMFORTABEL NIEUW EN RUIM WONEN
OP EEN MOOIE PLEK IN DEN HAAG
Welkom in Het Poortgebouw! Hier woont u luxe en
ruim in één van de mooiste wijken van Den Haag. Het
verouderde poortgebouw aan de Bronovolaan maakt
plaats voor comfortabele nieuwbouw. Dezelfde architect
die zijn handtekening onder het ontwerp van het
Hilton The Hague zette, ontwierp Het Poortgebouw.
De charmante Haagse School-architectuur geeft het
appartementengebouw de klasse die deze plek verdient.
Op die manier geven we een stukje kwaliteit terug aan
het chique Benoordenhout.
Rond het gebouw wordt een prachtig 'duinlandschap'
aangelegd. Op de begane grond van Het Poortgebouw
komen 18 zorgstudio’s. Op de 1 e tot en met de
5 e etage komen de 28 ruime appartementen en
3 schitterende penthouses. Stuk voor stuk hebben ze
een ruim balkon of terras dat gunstig op de zon ligt.
Uw auto en/of fiets parkeert u op uw eigen
parkeerplaats of in de berging in de garage onder
het gebouw en vervolgens neemt u de lift naar uw
woonetage. Veilig, droog en comfortabel.
In deze brochure vertellen we u meer over de buurt,
Het Poortgebouw, de woningtypes én we nemen u mee
in de belevingswereld van de architect, de landschaps
architect en de interieurontwerper. Wij wensen u veel
leesplezier en als u vragen heeft, bel gerust.
Wij helpen graag.
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Zo op het strand,
in het park of de stad

den
haag
wat een fantastische
plek om te wonen
Goede kans dat u Den Haag al kent en er daarom ook wilt blijven wonen of
juist wilt komen wonen. Terecht! Wat een fijne stad is dit. Den Haag heeft
parken om in te liggen of te spelen. Den Haag heeft kunst en cultuur.
Den Haag heeft historie en karakter. Den Haag mixt rust en reuring. Naast
het feit dat Den Haag een groene stad is aan zee, kunt u hier uitgaan tot
in de late uurtjes, eindeloos wandelen door stijlvolle winkelstraten en
genieten op een van de terrassen. Honderden goede restaurants, geweldige
musea en laten we de festivals niet uitvlakken.

Den Haag als shopstad
Achter de charmante gevels van de historische binnenstad gaat een heel
uitgebreid aanbod van winkels schuil. Van verrassende conceptstores tot
exclusieve haute couture, landelijk bekende ketens en kleine boetiekjes
waar ze u bij naam kennen. U vindt het hier allemaal. Rond het Spui en
de Grote Marktstraat is de concentratie van winkels groot, maar bezoek
vooral winkelgebied Hofkwartier, de Denneweg en de Haagsche Passage.

Den Haag is een culturele schatkamer
Den Haag heeft veel te bieden op cultureel gebied. In het Gemeente
museum, Beelden aan Zee, Museum Voorlinden, op de grens, en Museon
is altijd wat nieuws te zien of te beleven door de continu wisselende
exposities. Ook het Mauritshuis en Escher in Het Paleis zijn aanraders.
Geniet op Prinsjesdag van de pracht en praal en woon één van de vele
festivals bij. Den Haag verveelt nooit.

Wine and dine
Den Haag is chic en statig, maar anderzijds minstens zo hip en verrassend.
Dat is terug te zien in het aanbod van restaurants. Van sterrenrestaurant
tot streetfoodbar en eten wat de pot schaft. Maar net waar u zin in heeft.
Ook fijn zijn de restaurants met vrij zicht op zee of die met fantastisch
terras op de zon en life muziek. Pak de fiets vanaf Het Poortgebouw, verken
de nieuwste hotspots of geniet bij oude bekenden. Het leven is goed.
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A44

Leiden

Wassenaar
A4

in tien
minuten
staat u al langs
de kustlijn

den haag
Zoetermeer
A12

Het Benoordenhout
Het Poortgebouw ligt in het Benoordenhout, een chique wijk
die bekend staat om de statige panden. De huizen tegenover Het
Poortgebouw zijn hier een mooi voorbeeld van. Ook de natuur
in en rondom de wijk is prachtig. Om de hoek ligt een aantal

A4

Delft

Westland

A13

pijnacker

parken en landgoederen zoals, Landgoed Clingendael, het Sint
Hubertuspark en de Scheveningse Bosjes met aangrenzend het
Westbroekpark. Daarbij fietst u in ongeveer 10 minuten naar de
mooie kust en het Oostduinpark.

Alles in de buurt, ook de praktische zaken
Ook qua praktische zaken zit u goed. Met 4 minuten fietst u
naar het kleine, sfeervolle wijkwinkelcentrum Duinzigt of de

Rotterdam

leuke speciaalzaken aan de gezellige Van Hoytemastraat. Het
Poortgebouw ligt in de lengte aan de Bronovolaan, dicht bij de
Van Alkemadelaan. Handig, want hier stopt de bus en dit is de
weg die u rechtstreeks naar het strand van Scheveningen brengt.

Strand 13 min.

Fietsend of met de auto, u bent er zo. De A12 bereikt u net zo snel.
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Overigens kunt u ook heel goed via de N44 / A44 naar Wassenaar,

Hu

Leiden en Amsterdam rijden. En via de A4 / A13 naar Rotterdam.
Dit is nou precies zo´n plek waar u tot in lengte van dagen fijn
kunt wonen, omdat u alles in de buurt heeft wat u nodig heeft.
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Clingendael

Winkelgebied
Van Hoytemastraat
4 min.
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Alsof het nooit
anders is geweest

wolbrand van der vis
De vreemde eend in de bijt maakt plaats voor wat er eigenlijk had
moeten staan. Wolbrand van der Vis van PBV architecten maakt het
ontwerp voor het voormalig zusterhuis van het Bronovo ziekenhuis,
Het Poortgebouw. Daarbij liet hij zich niet inspireren door het oude
poortgebouw, dat is volgens hem een vreemde eend in de bijt.
“Benoordenhout is een chique Haagse wijk waar veelal kwalitatief hoogwaardige
panden staan met overduidelijke kenmerken van de Haagse School. Deze kwaliteit
en stijl heb ik terug laten komen in het nieuwe Poortgebouw.”

Herken de stijl
“De Haagse School zie je terug in Het Poortgebouw door de sterke horizontale
belijning, mooie massaopbouw, rijk metselwerk en kozijnen met een slank
en donker profiel. Ook de balkons worden gemetseld en hangen er niet als
toevoeging aan, maar maken echt onderdeel uit van de architectuur. Het enige
wat niet echt Haagse School is, zijn de ramen tot aan de grond. Toch heb ik die
keuze gemaakt, omdat ik de bewoners optimaal wil laten genieten van hun mooie
woonplek.”

Waar komt de Haagse School vandaan?
Wolbrand maakt een zijstapje. “Frank Lloyd Wright ontwierp ooit Oakpark in
Chicago, veel gebouwen van deze wijk zijn een belangrijke inspiratiebron geweest
voor de architecten van de Haagse School. De Haagse School is typisch voor de
wijk Benoordenhout. Het aardige is dat dit blijkt als je het boek ‘Schoone eenheid’
van Victor Freijser over de Nieuwe Haagse School, architectuur en stedenbouw
uit het interbellum, openslaat. Het gros van de referentiebeelden komt uit deze
wijk.”

Dan is mijn doel bereikt
“Ik vind het echt een mooi gebouw geworden met lekker ruime appartementen
en goede buitenruimtes. Ik ben nu al tevreden met het resultaat, maar ik ben pas
trots als het er straks staat en iedereen denkt dat het er altijd al stond. Datzelfde
hebben we al eens gedaan voor het Hilton The Hague aan de Zeestraat en dat
pakte erg goed uit.”
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Met de tuin rondom
openen we het gebouw
naar de straat

JOS VAN DE LINDELOOF
Hier voel je dat je in de stad achter de duinen leeft
Landschapsarchitect Jos van de Lindeloof is gevraagd een ontwerp te maken voor
de ruimte om Het Poortgebouw heen. Hij weet als geen ander hoe je met ‘groen’
kwaliteit toevoegt aan de leefomgeving. Dit keer liet hij zich inspireren door de
duinen. Enerzijds omdat Den Haag ‘de stad achter de duinen is’, anderzijds omdat
er hoogteverschil zit tussen de straat en de ‘voet’ van het gebouw. Hij legt uit hoe
mooi het straks wordt.
“De straat is vrij formeel met klassieke gebouwen. Langs de hele weg loopt
een tuinmuur. Deze handhaven we en zetten we door. In de tuinmuur zitten
drie openingen die toegang geven tot het ‘balkon’ waarvandaan bewoners hun
entree kunnen bereiken. Ook komt er nog een terras op de hoek van het gebouw
aansluitend op de gemeenschappelijke ruimte van de zorgstudio's. De bomen die
we planten, bieden een beschutte en koelere plek. Daarbij vormt het groen van de
bomen een fijn bladerdak waar de bewoners van de appartementen op uitkijken.
Privacy voor iedereen. Aan de achterzijde van het gebouw is een smalle strook die
feitelijk het dak van de parkeergarage is. Hierop gaan we ook planten en grassen
aanbrengen, zodat Het Poortgebouw in een ‘duinlandschap’ komt te staan.”
“De zandkleurige klinkers verwijzen naar het zand en op de rode klinkers loop en
rijd je. Dit zijn dezelfde klinkers die er al in de buurt zijn. De beplanting die we
overal toepassen, zijn aan het gebied verwante planten en zijn gericht op het zeeen duinklimaat.”

Van Hogenhoucklaan

Van Hogenhoucklaan
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Contour huidige bebouwing
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Gasloos,
duurzaam
& comfortabel
Geen gas in de woning
Gas is niet langer de toekomst voor het verwarmen van woningen. Daarom
hebben we ervoor gekozen Het Poortgebouw te voorzien van een energiezuinig
en duurzaam klimaatsysteem. Elke woning heeft een eigen energiezuinige
warmtepomp die uw woning voorziet van warmte om te verwarmen, te douchen
en koude om te koelen. De installatie is aangesloten op de vloerverwarming. In de
winter is de woning aangenaam warm en in de zomer lekker koel en comfortabel.
Elke warmtepomp is voorzien van een boiler van 200 liter.
Een warmtepomp onttrekt met behulp van een buitenunit warmte aan de buiten
lucht. Dat betekent dat u uw woning met een warmtepomp het hele jaar door
kunt voorzien van verwarming, warmtapwater en –op warme zomerdagen –van
(comfort) koeling.
Een deel van de elektriciteit die nodig is om te verwarmen, te koelen, te ventileren
en het huishoudelijk verbruik, wordt middels PV-panelen opgewekt. Deze
liggen op het dak en een viertal panelen zijn aangesloten op uw eigen meter
kast. Duurzaam, en u bespaart ook nog eens op uw energierekening! Door de
uitstekende isolatie en het ventilatiesysteem bent u ook nog eens verzekerd van
een comfortabel huis.

Vaanster Energie
De energiezuinige warmtepomp en de PV-panelen t.b.v. uw woning worden
geleverd door Vaanster (www.vaanster.nl). Vaanster is een duurzaam energiebedrijf
en gedurende 25 jaar eigenaar van de installatie en verantwoordelijk voor het
“all-in” onderhoud van uw warmtepomp en de PV-panelen. Dit betekent dat naast
de vaste maandelijkse huur van de warmtepomp en de PV-installatie, Vaanster
verder geen andere kosten in rekening brengt. De elektriciteit die de PV-panelen
opwekken kunt u vrij gebruiken waardoor u aanzienlijk bespaart op uw jaarlijkse
energiekosten. Alle kosten voor onderhoud, beheer en vervanging zijn onderdeel
van het huurtarief en voor rekening en risico van Vaanster. Mocht er iets mis zijn
met uw installatie hoeft u alleen maar Vaanster te bellen en het wordt geregeld.
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Vakmanschap,
design en
creativiteit

mariska jagt
Interior Design Studio Mariska Jagt ontwerpt interieurs, meubels
en producten op maat, waarbij persoonlijkheid, vakmanschap,
design en creativiteit centraal staan. De ontwerpen worden
gekenmerkt door de juiste mix van pure, verfijnde en spannende
elementen op een serene en warme basis, waarbij schoonheid en
functionaliteit hand in hand gaan. Mariska Jagt creëert interieurs
waar mensen zich op hun gemak voelen en graag verblijven
vanwege de eenheid, rust en ruimtelijkheid die ze uitstralen.
Het perfecte ontwerp ontstaat door de stijl van Het Poortgebouw
te integreren met de stijl van Mariska, waarbij de vrouwelijke
elegantie, warmte en heldere lijnen altijd terug te vinden zijn in
de afwerking. Het esthetisch oog van Mariska Jagt en haar kracht
om de wensen en behoeften van opdrachtgevers te vertalen en
grenzen te verleggen, leiden tot unieke, persoonlijke en tijdloze
ontwerpen.
Voor Het Poortgebouw heeft Mariska verschillende plattegronden
en de algemene ruimtes ontworpen. Laat u inspireren!
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ervaar
de
luxe
alles klopt tot in de
kleinste details
Het Poortgebouw heeft vier entrees met lift en trappen
huis. Kom binnen in de mooie entreehal en ervaar het luxe
wonen van Het Poortgebouw direct. De luxe afwerking
van wanden en vloeren en bijzondere verlichting zorgen
voor een warm welkom. Die zelfde sfeer zet zich door naar
de etages. In de centrale hallen komen 'pakket' boxen.
De pakket box neemt leveringen aan, tekent af voor
ontvangst en brengt de bewoner op de hoogte: een echte
digitale conciërge. Bij de box hoort een app die alles voor
de bewoners regelt. Van communicatie over bezoekers en
openen van de deur tot eenvoudig pakjes ontvangen.
Het Poortgebouw heeft vier entrees met lift en trappen

perfecte
afwerking

huis. Het resultaat is dat u de hal op uw etage deelt met
maar één andere bewoner. Fijn ook dat u binnendoor

Niet alleen aan de afwerking van de

vanuit de garage uw woonetage kunt bereiken. Veilig en

entreehal is veel aandacht besteed, maar

droog. Uw bezoek ontvangt u via de videofoon, zodat u

aan de gehele materialisering van

precies weet wie u binnenlaat.

Het Poortgebouw. De kwaliteit is tot in
detail doorgevoerd.
De vloeren van de appartementen zijn
voorzien van vloerverwarming en we
lift

hebben gekozen voor stompe houten
deuren en kozijnen. De entree van de hal
naar de woonkamer heeft dubbele deuren
voorzien van glas.

Luxe en compleet
vloerverwarming | comfort koeling
luxe keuken & sanitair
liggende wandtegels
solide hang- en sluitwerk
houten binnenkozijnen
stompe deuren
aluminium draai-kiep buitenkozijnen
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entree

17

gevel
aanzichten
niet op schaal

Voorgevel

Achtergevel

Linkergevel

Rechtergevel

Voorgevel
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situering,
parkeren en zorg

verdiepingen
overzicht
BOUWNR.

BOUWNR.

TYPE

TYPE

5.02

Het Poortgebouw ligt in de lengte langs de Bronovolaan. Hier liggen ook de vier entrees van de apparte

5.01

menten en de penthouses. Vanaf de Van Hogenhoucklaan is de entree van de zorgstudio’s bereikbaar.

Begane grond met zorgstudio's

K

Op de begane grond van Het Poortgebouw komen 18 zorgstudio’s waar professionele zorg wordt geboden

J

in een huiselijke omgeving en met veel persoonlijke aandacht. Deze Zorgplint staat volledig los van de
bovenliggende appartementen, maar biedt wel de mogelijkheid indien er bij een bewoner een zorgbehoefte

Vijfde etage

ontstaat, zorg vanuit het gebouw te kunnen bieden. Het Poortgebouw is zodoende een mooie combinatie
van hoogwaardig zelfstandig wonen met de mogelijkheid tot zorg op afroep.

BOUWNR.
BOUWNR.

4.05

Uw eigen parkeerplaats

BOUWNR.

4.04

BOUWNR.

4.03

4.01

BOUWNR.

4.02

De inrit van de garage ligt ook aan de Bronovolaan. In de garage is een privé-parkeerplaats voor u
TYPE

gereserveerd en hier heeft u een berging. Een tweede parkeerplaats behoort tot de mogelijkheden. Via de
TYPE

garage kunt u binnendoor - en dus veilig en droog - de etage van uw appartement of penthouse bereiken.

H

TYPE

TYPE

BOUWNR.

BOUWNR.

E

E

I

TYPE

D

Altijd een fijne plek om buiten te zijn
De balkons en terrassen liggen voor het overgrote deel op het noordwesten en er zijn appartementen bij

Vierde etage
Van Hogenhoucklaan

die een tweede balkon op het zuidoosten hebben. De 3 penthouses hebben aan drie zijden terrassen.

BOUWNR.
BOUWNR.

3.08

BOUWNR.

3.07

BOUWNR.

3.06

BOUWNR.

3.04

TYPE

F

TYPE

E

TYPE

E

3.02

BOUWNR.

TYPE

TYPE

3.05

entree zorgstudio's

TYPE

3.03

TYPE

C

TYPE

B

B

3.01

G

D

entree parkeergarage *

Derde etage

BOUWNR.
BOUWNR.
entree
entree

entree

2.08

entree

BOUWNR.

2.07

BOUWNR.

2.06

BOUWNR.

2.04

BOUWNR.

2.03

BOUWNR.

2.02

2.05

BOUWNR.

2.01
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TYPE
TYPE

F

TYPE

TYPE

BOUWNR.

BOUWNR.

E

E

TYPE

C

TYPE

B

TYPE

B

TYPE

A

D

Tweede etage

Begane grond

BOUWNR.
BOUWNR.

1.08

BOUWNR.

1.07

BOUWNR.

1.06

BOUWNR.

1.04

TYPE

F

Lift

E

TYPE

E

TYPE

D

C

TYPE

B

TYPE

B

BOUWNR.

1.01

TYPE

A

Appartement
Penthouse

Gemeenschappelijke ruimte
Zorg

TYPE

1.02

1.05

entree parkeergarage *

TYPE

1.03

Terras/balkon

Eerste etage

Berging

kelder

20

Parkeerplaats

* de inrit kan nog aangepast worden
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type D interieur impressie

luxe
appartementen
LEKKER RUIM WONEN EN
GENIETEN VAN BUITENZIJN
28 Appartementen. Allemaal even luxe, allemaal
even bijzonder. U heeft de keuze uit 8 type (A t/m H)
4-kamera ppartementen met woonoppervlaktes van
circa 100 tot 1 30 m². U vindt de appartementen op de
1 e tot en met de 4 e etage. Altijd geniet u van een groot,
uitkragend balkon op het noordwesten.
Er zijn appartementen met een 2 e balkon op het
zuidoosten. De gemetselde balkons zorgen voor veel
privacy. Verken het aanbod en ontdek welk
appartement bij uw leven past.
De typen B en E zijn conform de plattegrondtekening,
maar komen ook gespiegeld voor.

Alle appartementen
zijn standaard
uitgevoerd met
Ruime leefruimte variërend van
42 m2 tot 65 m2 (inclusief keuken)
3 slaapkamers
2 badkamers
Ruime balkons of terrassen
van minimaal 9 m2 tot wel 28 m2
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a

a

Type

Type

2.01
1.01

Woonoppervlak ca. 125 m2

Terras (1.01)
10,2 m2
Balkon
10,2 m2

11280

8620

WM
WD

4040

Woonkamer/keuken
65,1 m2

Berging
3,5 m2

Warmtepomp

Badkamer 1
5,1 m2

2670

Gang
10,8 m2

4370

1900

Slaapkamer 2
9,9 m2

2950

4730

Slaapkamer 1
13,6 m2

Slaapkamer 3
6,3 m2

2870

26

TECHNISCHE PLATTEGROND
schaal 1:50

2200

3950

Badkamer 2
2,5 m2

2510

INDELINGSSUGGESTIE MARISKA JAGT
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Interieur impressie type a
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B

B

Type

Type

3.03
2.03
1.03

Balkon
9,9 m2

3.02
2.02
1.02

Terras (1.02 en 1.03)
18,1 m2

Woonoppervlak ca. 116 m2
Bouwnummers 1.03, 2.03 en 3.03
zijn gespiegeld

7300

7850

Berging
4,7 m2

WM

Warmtepomp

Badkamer 2
2,1 m2

WD

Badkamer 1
6,7 m2

1980

Gang
11,7 m2

1620

4040

Woonkamer/keuken
43,0 m2

3370

Slaapkamer 1
16,9 m2
5520

Slaapkamer 3
9,3 m2

4200

5820

Slaapkamer 2
13,8 m2

2330

30

2210

TECHNISCHE PLATTEGROND
schaal 1:50

3120

INDELINGSSUGGESTIE MARISKA JAGT
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C

C

Type

Type

3.04
2.04
1.04

Woonoppervlak ca. 114 m2

Terras (1.04)
9,9 m2
Balkon
9,9 m2

7300

4040

Woonkamer/keuken
41,9 m2

7850

Gang
12,1 m2

Berging
4,0 m2
1620

WD

WM

1980

Badkamer 2
2,5 m2

Warmtepomp

Badkamer 1
5,8 m2
2950

Slaapkamer 1
16,0 m2
5420

Slaapkamer 3
9,2 m2

4200

5920

Slaapkamer 2
14,8 m2

2510

32

2200

TECHNISCHE PLATTEGROND
schaal 1:50

2950

INDELINGSSUGGESTIE MARISKA JAGT
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D

D

Type

Type

4.02
3.05
2.05
1.05

Terras (1.05)
9,7 m2

Woonoppervlak ca. 126 m2

Balkon
9,7 m2

9330

5680

Woonkamer/keuken
56,7 m2

7850

Berging
4,0 m2

Gang
11,7 m2

1620

WD

1980

WM

Warmtepomp

Badkamer 2
2,5 m2

Badkamer 1
5,8 m2
2950

Slaapkamer 1
17,1 m2

4100

5320

1800

4950

Slaapkamer 2
12,5 m2

Slaapkamer 3
7,4 m2

2550

3310

Balkon
3,2 m2

34

TECHNISCHE PLATTEGROND
schaal 1:50

INDELINGSSUGGESTIE MARISKA JAGT
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type D interieur impressie

36

37

E

E

Type

4.04
3.07
2.07
1.07

Type

Balkon
9,7 m2

Terras (1.06 en 1.07)
15,8 m2

4.03
3.06
2.06
1.06

Woonoppervlak ca. 128 m2
Bouwnummers 1.07, 2.07, 3.07 en
4.04 zijn gespiegeld

9430

5670

Woonkamer/keuken
57,8 m2

7850

Badkamer 2
2,1 m2

Badkamer 1
6,7 m2

1980

Berging
4,7 m2

1620

Gang
11,7 m2

3370

Slaapkamer 2
13,4 m2

2930

Slaapkamer 1
16,6 m2

4100

Slaapkamer 3
7,8 m2

5320

4950

1800

3120

Balkon
3,2 m2
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TECHNISCHE PLATTEGROND
schaal 1:50

INDELINGSSUGGESTIE MARISKA JAGT
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F
Type

F
Type

Woonoppervlak ca. 131 m2
3.08
2.08
1.08

Terras (1.08)
9,7 m2
Balkon
9,7 m2

8830

5670

Woonkamer/keuken
54,2 m2

7780

Berging
3,9 m2
1620

WD

Gang
11,7 m2

2150

WM

Badkamer 2
2,5 m2

Warmtepomp

Badkamer 1
6,2 m2
2870

Slaapkamer 2
12,8 m2

4950

1800

5400

Slaapkamer 1
23,5 m2

2600

4100

Slaapkamer 3
7,4 m2

4180

Balkon
3,2 m2
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G

G

Type

Type

3.01

Woonoppervlak ca. 102 m2

Balkon
10,2 m2

7780

6000

4040

Woonkamer/keuken
45,5 m2

Gang
10,8 m2
Warmtepomp

Berging
3,6 m2

1420

WM
WD

1900

Badkamer 1
5,5 m2

Badkamer 2
2,5 m2

Slaapkamer 1
11,4 m2

Slaapkamer 3
6,3 m2

Slaapkamer 2
9,9 m2

2850

3980

2870

3950

Terras
17,6 m2

2870

42

2200

TECHNISCHE PLATTEGROND
schaal 1:50
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H
Type

H
Type

Woonoppervlak ca. 120 m2

4.05

Balkon
9,7 m2

8830

5670

Woonkamer/keuken
54,2 m2

7780

Berging
3,9 m2
1620

WD

Gang
11,7 m2

2150

WM

Badkamer 2
2,5 m2

Warmtepomp

Badkamer 1
6,2 m2
2870

Slaapkamer 1
15,0 m2

4880

Slaapkamer 3
5,8 m2
3230

5050

Slaapkamer 2
12,9 m2

2600

1800

3180

Terras
10,8 m2
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5.01 interieur impressie

De drie
penthouses
STYLED BY
MARISKA JAGT
Het Poortgebouw telt slechts 3 penthouses; 1 op de 4 e en
2 op de 5 e etage. De penthouses zijn circa 185 tot
zelfs ruim 250 m² woonoppervlak en zijn voorzien van riante
terrassen en standaard 2 parkeerplaatsen in de kelder. Stelt
u zich eens voor hoe heerlijk vrij u hier woont en geniet van
het uitzicht op de mooie wijk. Mariska Jagt heeft van deze
prachtige woningen iets extra speciaals gemaakt.
In deze brochure geven wij u een impressie van de
penthouses. Gezien de grootte hebben we ook een aparte
brochure gemaakt met plattegronden en indelingss uggesties
getekend op schaal 1:50. Voor de penthouses geldt een
unieke indelingsvrijheid. Laat u inspireren en kies de
ideale indeling van uw toekomstig penthouse.
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niet op schaal

plattegronden
penthouses
VOOR DE PENTHOUSES IS ER EEN SPECIALE BROCHURE GEMAAKT
MET PLATTEGROND-TEKENINGEN SCHAAL 1:50

4.01

4.01
Vijfkamer penthouse

4.01

Woonoppervlak ca. 249 m

2

Buitenruimte ca. 208 m2

5.01
5.01

5.01

Vijfkamer penthouse
Woonoppervlak ca. 254 m2
Totale buitenruimte ca. 163 m2

5.02
5.02

Vierkamer penthouse
Woonoppervlak ca. 185 m2
Totale buitenruimte ca. 80 m2

5.02
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keuken
en
sanitair
Alles is even bijzonder in de Het Poortgebouw. Voor elk type
appartement hebben wij een hoogwaardige keuken incl.

luxe sanitair

apparatuur zoals o.a. stoomoven en inductiekookplaten laten
samenstellen door Bemmel & Kroon. De keuken kunt u, indien

Tortu is de leverancier van het luxe sanitair en de

gewenst, nog helemaal aanpassen naar uw smaak en behoefte.

prachtige tegels. Na de koop van uw appartement

U kunt dit bij Bemmel & Kroon in de prachtige showroom in

of penthouse bent u van harte welkom in de

Den Haag doen. Uiteraard bent u geheel vrij in het kiezen van uw

showroom in Sassenheim. Hier wacht u een

keuken en u kunt hiervoor ook naar een andere keukenleverancier

stijlvolle presentatie van de vele mogelijkheden

gaan. Wij hebben in elk geval gezorgd voor een complete keuken

voor inrichting van uw badkamer. Gekwalificeerde

als vertrekpunt.

adviseurs informeren u graag uitgebreid en zetten
uw wensen direct voor u op een rijtje. Ook voor het
sanitair en de tegels geldt dat u als koper nog alle
vrijheid heeft om een andere inrichting te kiezen
dan welke standaard bij de koopsom inbegrepen is.
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verkoop
informatie
Inleiding

Maatvoering

Deze verkoopbrochure heeft tot doel geïnteresseerden een goede
indruk te geven van de appartementen en de penthouses in
het project Het Poortgebouw in Den Haag. Na de start van de
verkoop kunt u zich inschrijven voor een woning in dit project.
Na inschrijving kunt u tijdens de toewijzingsprocedure als
kandidaat voor een bouwnummer worden geselecteerd. Hierover
ontvangt u bericht van de makelaar. Tijdens een eerste gesprek
bij de makelaar ontvangt u complete stukken, waarin veel meer
gedetailleerde informatie is opgenomen, zoals tekeningen,
technische omschrijving, procedure meer- en minderwerk,
meer- en minderwerklijsten, conceptkoopovereenkomst voor
de verwerving van de grond, een concept splitsingsakte en een
concept-aannemingsovereenkomst voor de bouw van de woning.
Deze stukken vormen de basis van de uiteindelijke koop- en
aannemingsovereenkomst.

De aangegeven maten op de tekeningen in deze brochure zijn
‘circa’ maten in millimeters, tenzij anders aangegeven. Bij de
maat tussen de wanden is geen rekening gehouden met enige
wandafwerking.

Meer- en minderwerk
Tegen meerprijs kan uw woning worden afgewerkt naar
uw persoonlijke wensen, binnen een in de contractstukken
aangegeven kader. In deze brochure worden per type woning 2
plattegronden getoond. De eerste plattegrond geeft aan hoe het
appartement standaard zal worden geleverd. De indelingsvariant
laat een mogelijke indeling en inrichting van het appartement
zien. De indelingsvarianten behoren niet tot de standaard levering.
In de contractstukken treft u ook richtlijnen aan voor het kenbaar
maken van uw individuele wensen.
Het uitvoeren van werkzaamheden door andere partijen is tijdens
de bouw niet mogelijk. Dit kan pas na de definitieve oplevering
van uw appartement.

Situatietekening
In de verdiepingsoverzichten worden in de appartementen
de bouwnummers aangegeven. Tijdens de bouw worden deze
nummers door alle betrokkenen gehanteerd in de officiële
stukken en correspondentie als referentie aan het betreffende
appartement. Deze nummers hebben echter niets van doen met
uw toekomstige adres. In de loop van het bouwproces worden
door de gemeente de straatnaam en huisnummers definitief
vastgesteld en met u gecommuniceerd.
De situatietekening in deze brochure is bedoeld om u een indruk
te geven van de ligging van de appartementen in het gebouw. De
tuin- en landschapsarchitect heeft een ontwerp gemaakt voor
de tuin behorend bij het gebouw, deze dient nog goedgekeurd te
worden door de gemeente. Deze tekening vormt geen onderdeel
van de contractstukken.

Bouwbesluit
De woningen voldoen aan het Bouwbesluit zoals geldend ten tijde
van het indienen van de aanvraag van de omgevingsvergunning.
In het Bouwbesluit worden andere namen van ruimten in de
woning toegepast dan in gewone spreektaal. Begrippen zoals
hal, woonkamer, keuken, slaapkamer en dergelijke worden niet
gebruikt. In het Bouwbesluit wordt gesproken over verblijfsgebied,
verblijfsruimten, verkeersruimten en andere ruimten.

Betalingen

Woningborg-garantie

De termijnen en de wijze van betaling worden vermeld in de
koopovereenkomst en aannemingsovereenkomst. De termijnen
welke zijn aangegeven in de aannemingsovereenkomst zijn geheel
volgens de Woningborgrichtlijn.

De woningen worden verkocht en gebouwd met het
garantiecertificaat van Woningborg N.V., waarbij Vastbouw is
aangesloten. Een dergelijk certificaat kan alleen worden verstrekt
aan ondernemingen die zijn ingeschreven bij Woningborg. Zij
voldoen aan de strenge technische eisen die door Woningborg
worden gesteld en er wordt getoetst of de omvang van het plan
de financiële en technische capaciteiten van de aannemer niet te
boven gaan. Bij dit project sluit u de koopovereenkomst voor de
grond af met Hillborgh BV en de aannemingsovereenkomst voor
de bouw van de woning met Vastbouw Oost BV.
Bij de koop van uw appartement ontvangt u een kopersinformatie
map. Hierin is tevens het door Woningborg uitgegeven boekje
Woningborg Garantie- en Waarborgregeling 2016 opgenomen.
In dit boekje treft u informatie aan over de garantieregeling, de
garantienormen en het reglement van inschrijving, e.d.

Verzekering
Alle appartementen zijn tijdens de bouw verzekerd. Vanaf
de dag waarop uw woning wordt opgeleverd dient u zelf
voor een opstalverzekering te zorgen. U bent hiervoor zelf
verantwoordelijk. De opleveringsinformatie wordt tijdig aan u
verstrekt zodat u dit kunt regelen.

Wijzigingen
Bouwen is nog steeds een ambachtelijke zaak. Detailwijzigingen
in ontwerp, constructie en afwerking zijn voorbehouden. Ook ten
aanzien van wijzigingen die voortkomen uit wet- en regelgeving
van de overheid en/of nutsbedrijven moeten wij een voorbehoud
maken.
De perspectieftekeningen en foto’s in deze brochure geven slechts
impressies. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
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Ontwikkelaar
Vanuit een kantoor in Wassenaar ontwikkelt Hillborgh bijzondere projecten waar
een sterk concept aan ten grondslag ligt. Bijna altijd gaat de standaard vlieger niet
op, doordat de ontwikkelaar breed gedisciplineerd is. Hillborgh concentreert zich op
woningbouw in het hogere segment met name in de randstad, maar ontwikkelt ook
hoogwaardige zorgvilla’s door heel Nederland. Het team van Hillborgh is hecht, ervaren,
aardig en betrouwbaar. Eigenaren Johan Poort en Alex Mulder omschrijven het bedrijf als
middelgrote ontwikkelaar met grote ambities, die waar worden gemaakt via korte lijnen.
Doortastend, snel, doelgericht en met oog voor de behoeften van de eindgebruiker.
Hillborgh is een financieel sterke partner die niet afhankelijk is van banken.

hillborgh.nl

Realisatie
Vastbouw is een betrokken familiebedrijf, ontwikkelaar & bouwer in één. Vanaf de
oprichting in 1983 heeft Vastbouw expertise op het gebied van nieuwbouw, renovatie,
restauratie, groot onderhoud, utiliteitsbouw en projectontwikkeling. Er wordt
gewerkt vanuit de waarden klantvriendelijkheid, degelijkheid en vakmanschap.
Het resultaat voor de opdrachtgever c.q. de eindgebruiker staat centraal. Door een
goede samenwerking en communicatie met bouwpartners worden mooie projecten
gerealiseerd. De werkwijze is hierbij gericht op continuïteit, duurzaamheid en
innovatie. Een klantgerichte betrouwbare organisatie waarin onze slogan “Samen
bouw je beter” bij ieder project vorm krijgt.

Makelaar
Frisia Makelaars is sinds de jaren 20 al actief zowel in de woningmakelaardij als in de
zakelijke markt. Wij hechten veel waarde aan persoonlijke begeleiding. Een nieuwe
woning kopen is niet iets wat u dagelijks doet. Er komt in korte tijd van alles op u af
en u moet veel beslissingen nemen. Bij nieuwbouw geldt dat u vanaf tekeningen moet
beslissen. Robert Kuiper, specialist van Frisia Makelaars, neemt u stap voor stap mee in
dit proces, van het tekenen van de koopovereenkomst, tot het begeleiden van individuele
wensen, tot en met de oplevering van uw nieuwe appartement of penthouse.

070 342 01 01

Robert Kuiper

Deze brochure is met de grootste zorg samengesteld. De informatie, de tekeningen en de maataanduidingen
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kunnen afwijken. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze brochure.

brickx.nl

HETPOORTGEBOUW.NL

