




Dertien prachtige appartementen op een mooie, centrale plek in 

Kesteren: samen vormen zij De Entree, een kleinschalig nieuwbouw-

project dat beantwoordt aan de groeiende woonvraag in het dorp. De 

Entree wordt gerealiseerd op de voormalige locatie van de SPAR- 

supermarkt. Dit punt markeert het begin van het winkelgebied en dat 

betekent dat alle voorzieningen binnen handbereik zijn. Het apparte-

mentengebouw heeft een vriendelijk, speels ontwerp, met wisselende 

gevels en afmetingen. U kunt uw eigen appartement al van veraf aan-

wijzen; wat een heerlijke plek om comfortabel te wonen in de Betuwe! 

Kom binnen!
U bent welkom 
in Kesteren

U kunt uw eigen appartement al van 
veraf aanwijzen. Wat een heerlijke 
plek om te wonen!
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Wonen
in het dorp

met alles 
dichtbij

Kesteren is het grootste dorp van de gemeente Neder-Betuwe, waartoe ook Dodewaard,  

Echteld, IJzendoorn, Ochten en Opheusden behoren. Op 1 januari 2021 telde het dorp 6.570 in-

woners. Het ligt midden in het karakteristieke rivierengebied, in het noorden begrensd door de 

Nederrijn en in het zuiden door de Waal. Dit gebied staat bekend om zijn schitterende natuur. 

Wandelend tussen de bloesem van de fruitboomgaarden of fietsend over de dijken bewonder 

je dit eeuwenoude landschap waar de Romeinen ook al hun kampen opsloegen, nu meer dan 

tweeduizend jaar geleden. Zowel in het dorp als in de directe omgeving is veel te zien, te doen 

en te beleven. Gaat u mee?

In de Betuwe wandel je tussen de 
bloesem van de fruitboomgaarden. 
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Ontdek de 
omgeving

1 Romeinse Wachttoren De Spees
Aan de Rijnbandijk steekt sinds 2016 een Romeinse wachttoren trots boven de dijk uit. 

Deze replica staat op de limes, de vroegere noordgrens van het Romeinse Rijk. Vanuit 

de toren heeft u een prachtig uitzicht over de Nederrijn en over het voormalige Fort 

de Spees, dat deel uitmaakte van de Grebbelinie. Wandel door de rijke historie van dit 

bijzondere gebied!

2 Molen de Zwaluw
In Kesteren vindt u Molen de Zwaluw, die destijds door de familie Timmer eigenhandig is 

opgebouwd met oude onderdelen en materialen van een afgedankte molen in Duitsland. 

Naast de molen vindt u het restaurant, met een gevarieerde menukaart waarop de klas-

sieke pannenkoek uiteraard niet ontbreekt. Het pand biedt plaats aan diverse zalen en aan 

een bowlingbaan, en is een zeer populaire trekpleister in de regio. Op speciale dagen kunt 

u de molen aan het werk zien en worden er rondleidingen georganiseerd. 

3 Ouwehands Dierenpark
Een dagje uit? Ouwehands Dierenpark in Rhenen trekt sinds jaar en dag duizenden be-

zoekers, zeker sinds de reuzenpanda’s Xing Ya, Wu Wen en Fan Xing hier te bewonde-

ren zijn. Ook bij slecht weer is een bezoekje zeer de moeite waard, want de dierentuin 

beschikt over een grote overdekte speeljungle. 

4 IJsboetiek
Op warme dagen is niets zo lekker als ambachtelijk schepijs volgens een oud, Italiaans 

familierecept. Bij de IJsboetiek, in het hartje van Kesteren, scheppen ze graag nóg een 

bolletje voor u. Meer zin in koffie met wat lekkers of in een uitgebreide lunch? Op het 

royale terras zit u er warmpjes bij! 

3 4
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5 Boodschappen en winkelen
In het centrum van Kesteren kunt u prima terecht voor al uw dagelijkse boodschappen. 

Of u nu de nieuwe PLUS supermarkt bezoekt of de ambachtelijke kaaswinkel, de dro-

gist of de opticien, de juwelier of de boekhandel: wat u nodig heeft, is hier voorhanden, 

en dat is wel zo’n fi jn idee. En wilt u toch iets meer keus? Het naburige 

Rhenen, met leuke winkels en terrassen, ontvangt u graag. 

6 In het spoor van de pelgrims 
Vanuit de wijde omgeving is de 82 meter hoge toren van de Cunerakerk in Rhenen te 

zien. In de vroege middeleeuwen was dit stadje een belangrijk bedevaartsoord. Uit heel 

Europa kwamen pelgrims de relieken van de Heilige Cunera vereren, de patrones tegen 

keelaandoeningen en veeziekten. De kerk, de toren en het charmante stadje zijn zeker 

een bezoek waard. 

7 Bossen, heuvels en uiterwaarden
In de nabijheid van Kesteren vindt u prachtige natuurgebieden. 

De Utrechtse Heuvelrug, de Veluwe, de Gelderse Vallei, de Blau-

we Kamer: aan bossen, heuvels en heide geen gebrek! Door 

het gebied lopen diverse fi ets- en wandelroutes, waaronder 

de Klompenpaden, die u langs de mooiste plekken leiden. Na-

tuurlijk kunt ook gewoon over de dijk of langs de uiterwaarden 

lopen. Het pontje brengt u weer terug naar de overkant. 

Castra Carvo
De naam Kesteren is waarschijnlijk een verbastering van het Romeinse 

woord castra, waarmee een legerplaats werd aangeduid. De naam van 

deze castra was waarschijnlijk Carvo of Carvone. Deze versterkingen wa-

ren onderdeel van de limes, de noordelijke begrenzing van het Romeinse 

Rijk in deze streek. Sporen van deze oude nederzettingen zijn bijvoorbeeld 

teruggevonden aan de Nedereindsestraat in Kesteren.

5
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Midden in
de Betuwe
en centraal 
in het land
Kesteren is centraal gelegen in Nederland, midden in de Betuwe. De 

lokale economie floreerde nadat hier in de 19e eeuw de spoorlijn Elst 

- Dordrecht werd aangelegd. Door de snelle transportroute kon vers 

fruit vervoerd worden en nam de betekenis van de Betuwe als fruit-

teeltregio toe. Wie herinnert zich Flipje niet? De komst van de spoor-

lijnen maakte het station een blangrijke aanjager voor het dorp.

Voor het autoverkeer werd in 1955 de noord-zuidroute aangelegd 

via een veerpont over de Waal bij Ochten, tegenwoordig de N233. In 

juli 1964 volgde de A15 tussen Tiel en Kesteren, wat een aanzienlijke 

verbetering van de bereikbaarheid betekende. Steden als Amersfoort, 

Arnhem en Nijmegen zijn nu snel en gemakkelijk bereikbaar, terwijl 

het dorpse karakter onmiskenbaar overeind blijft. 

De omliggende steden zijn 
goed bereikbaar, maar hier 
blijft het dorpse karakter 
overeind.
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De Entree Ontdek de omgeving



‘Wij vullen
       elkaar aan’

Appartementengebouw De Entree is een 

gezamenlijke ontwikkeling van Bogor  

Projectontwikkeling en Bouwbedrijf J.G.  

Timmer B.V.. Voor Jan Bouter en Jan Timmer, 

de respectievelijke eigenaren, is dit het derde 

project in Kesteren dat zij samen oppakken. 

De PLUS supermarkt en een bedrijfslocatie 

in Casterhoven gingen vooraf aan de ontwik-

keling van De Entree.   

Jan Bouter: “Het familiebedrijf Timmer is al 

generaties lang geworteld in deze regio. Die 

lokale verankering is van grote meerwaarde 

voor deze ontwikkeling. Jan kent het dorp en 

zijn bewoners als geen ander, dus hij weet ook 

welke woonvragen er spelen. Deze apparte-

menten geven daarop een antwoord. Enerzijds 

is er sprake van vergrijzing, en anderzijds 

willen starters en alleenstaanden graag blijven 

wonen in het dorp waarin zij zijn opgegroeid. 

Die waardering voor de dynamiek in de dorpen 

is een landelijke ontwikkeling die je in Kesteren 

zeker terugziet. De samenwerking met Jan 

Timmer berust op een gedeelde achtergrond 

en daardoor verloopt zij goed. Je verstaat de 

praat, zeg maar. ”

Jan Timmer: “Ons familiebedrijf is onder 

meer bekend van Babypark en wij hebben 

ook een bouwbedrijf en een vastgoedtak. 

Bogor Projectontwikkeling is voor ons een 

betrouwbare, deskundige en slagvaardige 

partner. Inmiddels hebben we in het dorp een 

paar mooie projecten afgerond en daarin 

vullen we elkaar mooi aan. Veel vergaderen 

doen we niet, en we laten ons evenmin uit het 

veld slaan door mogelijke hindernissen. Voor 

De Entree hebben we echt goed gekeken 

naar waar het dorp behoefte aan heeft. Op 

deze mooie plek, met alles op loopafstand, 

komen straks 13 duurzame appartementen 

met een eigen parkeergelegenheid. We zijn 

nog niet eens klaar en de animo is al enorm.” 

Ontwikkelaars
aan het woord

Jan Bouter van Bogor Projectontwikkeling en 
Jan Timmer van Bouwbedrijf J.G. Timmer B.V.

De waardering voor de 
dynamiek in de dorpen is een 
landelijke ontwikkeling die je 
in Kesteren zeker terugziet. 
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‘De Entree heet haar 
bewoners welkom’

De Entree is niet het eerste project in Kesteren voor Henk Zaaijer. De 

architect verzorgde ook al het ontwerp voor de nieuwe PLUS super-

markt, een stukje verderop. Voor De Entree, gelegen aan de kruising 

van de Hoofdstraat met de Schenkhofstraat, hechtte hij veel belang 

aan de menselijke maat: “Door sommige gevels eruit te laten springen 

en andere juist een beetje terug te dringen, ontstaat een speels ge-

bouw dat een mooi geheel vormt met de rest van de straat.” 

Markant punt
“Dit appartementengebouw wordt gerealiseerd op een markant punt 

in het dorp. Wie vanaf het zuiden komt, betreedt hier het dorpshart 

en wordt door de Entree dus welkom geheten. Aan de voorgevel zie 

je niet dat daarachter dertien appartementen schuilgaan, omdat het 

op het eerste gezicht net afzonderlijke woonhuizen lijken. Ik wilde 

geen massief blok creëren, en daarom hebben we de rooilijnen van 

de bestaande bebouwing als uitgangspunt genomen. Door te variëren 

met kleuren, materialen en beukmaten krijgt iedere gevel een eigen 

karakter. Bewoners kunnen hun eigen appartement straks van veraf 

aanwijzen. Die herkenbaarheid is belangrijk in een dorp.”

Licht, zicht en beleving
“De daadwerkelijke entree tot het appartementengebouw komt aan 

de Schenkhofstraat. Op de begane grond is 500 m2 gereserveerd als 

commercieel-maatschappelijke ruimte. Dat kan een winkel worden, 

maar bijvoorbeeld ook een zorggerelateerde praktijk. Bewoners nemen 

in de hal de trap of de lift naar boven om bij hun eigen appartement 

te komen. Iedere woning is uniek, met een eigen afmeting, indeling en 

prijsklasse. Dat maakt de appartementen geschikt voor verschillende 

doelgroepen. We hebben de indeling zo uitgekiend dat we voor iedere 

bewoner het maximale bewerkstelligen op het gebied van licht, zicht en 

beleving, met extra aandacht voor comfort en gebruiksgemak. Er is een 

ruime parkeergelegenheid op eigen terrein, alle woningen hebben een 

buitenruimte en in de bergingen is plaats om de fiets op te laden.”  

Duurzaam en energiezuinig
“Waar aan de straatzijde juist is gekozen voor variatie, hebben we de 

achterkant strak en rustig gehouden. De noodtrappen zijn hier subtiel 

weggewerkt en de galerij is zo breed ontworpen, dat je er op je gemak 

een kopje koffie kunt drinken in de ochtendzon. Het fijne van deze appar-

tementen is dat er veel aandacht is besteed aan de verduurzaming, met 

goede isolatie, zonnepanelen op het dak en vloerverwarming op basis 

van ventilatie en een warmtepomp. Dat maakt ze energiezuinig, comfor-

tabel en helemaal van deze tijd.”

Meer over het ontwerp 

Ontwerper Henk Zaaijer van HZ Bouwadvies

Door te variëren met 
kleuren, materialen en 
beukmaten krijgt iedere 
gevel een eigen karakter.
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De Entree
elk appartement 
is uniek

De Entree biedt straks plaats aan dertien duurzame, le-

vensloopbestendige appartementen die allemaal over een 

eigen berging en een buitenruimte beschikken in de vorm 

van een balkon of een loggia. Op de begane grond is boven-

dien 500 m2 gereserveerd voor een commercieel-maat-

schappelijke ruimte. Met de lift of via het lichte trappenhuis 

bereikt u de eerste en tweede verdieping, waar de appar-

tementen zijn gelegen. Doordat zij variëren in oppervlakte, 

ligging en indeling zijn zij zowel geschikt voor senioren als 

voor starters of alleenstaanden. Aan de galerijzijde bevin-

den zich de ruime parkeervakken op eigen terrein.

1e verdieping

 Bouwnummer 1

 Bouwnummer 2

 Bouwnummer 3

 Bouwnummer 4

 Bouwnummer 5

 Bouwnummer 6

 Bouwnummer 7

2e verdieping

 Bouwnummer 8

 Bouwnummer 9

 Bouwnummer 10

 Bouwnummer 11

 Bouwnummer 12

 Bouwnummer 13
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Kenmerken
– Groot appartement met extra royale woonkamer/keuken

– Loggia met ligging op het westen

– Riante slaapkamer met volop ruimte voor een kastenwand

Oppervlakte GO 104 m2

Woonkamer/keuken 55 m2

Loggia 7 m2

Slaapkamer 19 m2

Werkkamer 7 m2

Badkamer 9 m2

Berging begane grond 6 m2

Locatie
1e verdieping

Parkeerplaats
1

Ligging
West

Bouwnummer 1 Extra grote 
woonkamer/keuken

23

Bouwnummer 1
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Kenmerken
– Fijn appartement met een effi ciënte indeling

– Loggia/balkon met ligging op het westen

– Mooie slaapkamer met ruimte voor een royale kastenwand

Oppervlakte GO 79 m2

Woonkamer/keuken 38 m2

Loggia 5 m2

Slaapkamer 12 m2

Werkkamer 8 m2

Badkamer 5 m2

Berging begane grond 5 m2

Locatie
1e verdieping

Ligging
West

Bouwnummer 2 Deels in- en uitpandige 
buitenruimte

Parkeerplaats
1

25

Bouwnummer 2

24

De Entree



Kenmerken
– Licht en ruimte met veel glaspuien, een werkelijk uniek appartement

–  Twee royale slaapkamers

–  Fraai balkon op het westen

Oppervlakte GO 98 m2

Woonkamer/keuken 43 m2

Balkon 6 m2

Slaapkamer 1 16 m2

Slaapkamer 2 11 m2

Badkamer 8 m2

Berging begane grond 6 m2

Locatie
1e verdieping

Ligging
West

Bouwnummer 3 Slimme indeling en 
prachtige buitenruimte

Parkeerplaats
1

27

Bouwnummer 3
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Kenmerken
– Prachtig appartement met uitzicht rondom over het dorp

–  Deels uitkragende loggia op het westen

–  Twee royale slaapkamers

Oppervlakte GO 91 m2

Woonkamer/keuken 32 m2

Loggia 6 m2

Slaapkamer 1 13 m2

Slaapkamer 2 11 m2

Badkamer 7 m2

Berging begane grond 6 m2

Locatie
1e verdieping

Ligging
West

Bouwnummer 4 Veel privacy en 
prachtig uitzicht

Parkeerplaats
1

29

Bouwnummer 4
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Kenmerken
– Zonnig appartement met mooie zuidelijke ligging

–  Effi ciënte indeling dankzij de hoekkeuken

– Royale slaapkamer en werkkamer met veel ruimte voor kasten

Oppervlakte GO 85 m2

Woonkamer/keuken 33 m2

Loggia 5 m2

Slaapkamer 16 m2

Werkkamer 12 m2

Badkamer 7 m2

Berging begane grond 5 m2

Locatie
1e verdieping

Ligging
Zuid

Bouwnummer 5 Eff iciënte indeling 
met hoekkeuken

Parkeerplaats
1

31

Bouwnummer 5

30

De Entree



Kenmerken
– Fijn appartement met een unieke royale living en veel glaspartijen

– Fraai balkon op het zuiden bij de keuken

– Slaapkamer met ruimte voor royale kastenwand

Oppervlakte GO 78 m2

Woonkamer/keuken 43 m2

Balkon 7 m2

Slaapkamer 12 m2

Badkamer 6 m2

Berging begane grond 5 m2

Locatie
1e verdieping

Ligging
Zuid

Bouwnummer 6 Fijn appartement met 
veel leefruimte

Parkeerplaats
1

33

Bouwnummer 6
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Kenmerken
– Mooi compact appartement en heel effi ciënt ingedeeld!

–  Twee balkons op zuid en op noord

– Riante slaapkamer

Oppervlakte GO 68 m2

Woonkamer/keuken 29 m2

Balkon 1 4 m2

Balkon 2  7 m2

Slaapkamer 14 m2

Badkamer  7 m2

Berging begane grond 5 m2

Locatie
1e verdieping

Ligging
Zuid en noord

Bouwnummer 7 Compact appartement 
met twee balkons!

Parkeerplaats
1
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Bouwnummer 7
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Kenmerken
– Groot appartement met extra royale woonkamer/keuken

– Loggia met ligging op het westen

– Riante slaapkamer met volop ruimte voor een kastenwand

– Mooie lichtinval dankzij extra daklichten boven de keuken

Oppervlakte GO 91 m2

Woonkamer/keuken 47 m2

Loggia 6 m2

Slaapkamer  15 m2

Werkkamer 7 m2

Badkamer  7 m2

Berging begane grond 6 m2

Locatie
2e verdieping

Ligging
West

Bouwnummer 8 Extra grote 
woonkamer/keuken

Parkeerplaats
1
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Bouwnummer 8
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Kenmerken
– Fijn appartement met een effi ciënte indeling

– Loggia/balkon met ligging op het westen

– Mooie slaapkamer met ruimte voor een royale kastenwand

– Fijne lichtinval dankzij extra daklicht boven de keuken en living

Oppervlakte GO 67 m2

Woonkamer/keuken 30 m2

Loggia 6 m2

Slaapkamer 11 m2

Werkkamer 8 m2

Badkamer 5 m2

Berging begane grond 5 m2

Locatie
2e verdieping

Ligging
West

Bouwnummer 9 Compact appartement 
met aparte werkruimte 
of logeerkamerof logeerkamerof logeerkamer

Parkeerplaats
1

39

Bouwnummer 9
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Kenmerken
– Licht en ruimte met veel glaspuien, een werkelijk uniek appartement

–  Twee royale slaapkamers

–  Fraai balkon op het westen

Oppervlakte GO 100 m2

Woonkamer/keuken 43 m2

Balkon 7 m2

Slaapkamer 1 16 m2

Slaapkamer 2 10 m2

Badkamer 8 m2

Berging begane grond 6 m2

Locatie
2e verdieping

Ligging
West

Bouwnummer 10 Slimme indeling en 
prachtige buitenruimte

Parkeerplaats
1

41

Bouwnummer 10
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Kenmerken
– Prachtig appartement met uitzicht rondom over het dorp

– Deels uitkragende loggia op het westen

–  Twee royale slaapkamers

– Fraaie lichtinval door twee extra dakramen boven de living

Oppervlakte GO 91 m2

Woonkamer/keuken 33 m2

Loggia 6 m2

Slaapkamer 1 14 m2

Slaapkamer 2 12 m2

Badkamer 7 m2

Berging begane grond 6 m2

Locatie
2e verdieping

Ligging
West

Bouwnummer 11 Luxe appartement met fraai 
balkon en fi jne slaapkamers

Parkeerplaats
1
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Bouwnummer 11
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Kenmerken
– Zonnig appartement met mooie zuidelijke ligging

–  Gezellige living dankzij de centrale loggia

– Royale slaapkamer en werkkamer met veel ruimte voor kasten

– Fijne lichtinval in de study dankzij het extra daklicht

Oppervlakte GO 85 m2

Woonkamer/keuken 39 m2

Loggia 6 m2

Slaapkamer 12 m2

Werkkamer 9 m2

Badkamer 5 m2

Berging begane grond 6 m2

Locatie
2e verdieping

Ligging
Zuid

Bouwnummer 12 Veel sfeer dankzij inpandige 
loggia en brede living

Parkeerplaats
1

45

Bouwnummer 12
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Kenmerken
– Een topappartement met veel ruimte

– Drie royale slaapkamers en een besloten loggia met veel privacy

– Heerlijke brede living met een zuidelijke ligging

Oppervlakte GO 138 m2

Woonkamer/keuken 51 m2

Loggia 8 m2

Slaapkamer 1 29 m2

Slaapkamer 2 19 m2

Slaapkamer 3 10 m2

Badkamer 9 m2

Berging begane grond 7 m2

Locatie
2e verdieping

Ligging
Zuid

Bouwnummer 13 Topappartement met veel 
ruimte en 3 slaapkamers

Parkeerplaats
2

47

Bouwnummer 13
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Creëer uw
persoonlijke 
droomkeuken

De geur van versgebakken appeltaart, een overheerlijke lasagne uit 

de oven of een oer-Hollandse stamppot. Voor de één hoort koken er 

gewoon bij, voor de ander is het een ware passie. Maar nergens kook 

je zo lekker als in een gloednieuwe droomkeuken.

De keukens in de appartementen van De Entree hebben een functionele 

indeling, passend bij het ontwerp van het betreffende woningtype. Om-

dat wij u alle keuzevrijheid willen geven nodigen we u uit om bij de pro-

jectleverancier de perfecte keuken samen te stellen. 

De keuken die in de basis is opgenomen in de stelpost is bovendien 

al geheel compleet met een combimagnetron, vaatwasser, koelkast, 

afzuigkap en inductiekookplaat van het merk Etna. In deze basis zijn 

ook diverse kleurvarianten mogelijk. De projectleverancier van De En-

tree heeft een breed aanbod van klassiek tot modern en helpt u graag 

bij het vinden van uw ideale keuken.

Keuken

48
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Geniet 
van uw 

relax
momentje

Lekker ontspannen na een lange dag of fris wakker worden? In de 

luxe badkamer is het elke dag weer genieten. Wij zorgen voor een 

hele comfortabele basis en u bent vrij om hier uw eigen draai aan 

te geven.

De badkamer en het toilet is standaard voorzien van luxe tegelwerk 

in diverse kleurstellingen. Het sanitair is luxe en compleet. Standaard 

is de badkamer voorzien van een inloopdouche met draingoot, een 

modern wastafelmeubel, sanitair van Villeroy & Boch en een de-

corradiator. De kleurkeuze voor zowel vloer- als wandtegel is vrij. 

Daarnaast is het materiaal van het wastafelmeubel af te stemmen 

naar eigen smaak. Gaat u voor een strak wit design of kiest u voor 

een houtlook in bijvoorbeeld de kleur grijs eiken, bamboe of vintage? 

Bekijk de specificaties in het pakket en stem dat samen met de pro-

jectleverancier af op uw stijl en wensen. 

Sanitair
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Er is een ruime parkeergelegenheid gesitueerd op het eigen terrein 

achter het gebouw. Hier worden totaal 24 parkeerplaatsen gereali-

seerd voor bewoners van de appartementen en gebruikers van de 

commerciële ruimte op de begane grond. Het parkeerterrein wordt 

afgesloten met een toegangshek. Bezoekers parkeren is voorzien 

aan de voorzijde en op de parkeerplaats naast het gebouw. De privé 

bergingen bevinden zich op de begane grond. In uw eigen berging 

bestaat de mogelijkheid om uw fiets op te laden.

 Parkeren

 De Entree  Parkeren bezoekers
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De aankoop van een woning een is een spannend moment. De 

keuze voor een nieuwbouwwoning heeft zo zijn voordelen. Wist u 

bijvoorbeeld dat u veel energie kunt besparen?

Uw smaak en keuzes 
In een nieuwbouwwoning bent u de eerste bewoner, ideaal want u 

kunt alles zelf bepalen. Denk hierbij aan de indeling van de keuken, 

de plaats waar de stopcontacten komen (hoog of laag), maar ook de 

look and feel van de badkamer ligt in uw handen. Houd er wel reke-

ning mee dat er bij sommige keuzes sprake is van meerwerk.

Koopprijs staat vast 
Bij een nieuwbouwwoning staat de verkoopprijs vast. U weet dus 

vooraf precies waar u als koper aan toe bent.

Energiebesparing 
Een nieuwe woning is energiezuinig en dus goed voor uw ener-

gierekening. U bent verzekerd van zaken als goede isolatie, dub-

belglas en andere energiezuinige maatregelen. Deze maatregelen 

worden tegenwoordig automatisch doorgevoerd en staan vast in 

het Bouwbesluit.

Woning vrij op naam 
In tegenstelling tot een bestaande woning koopt u een nieuw-

bouwwoning vrij op naam (v.o.n.) De overdrachtsbelasting is hier-

bij inbegrepen. U betaalt geen overdrachtskosten, taxatiekosten 

en makelaarskosten. Dat bespaart u veel geld! Wanneer u een 

bestaande woning koopt, betaalt u meer dan alleen de kostprijs. U 

betaalt namelijk ook voor de bijkomende kosten, dit wordt ook wel 

kosten koper (k.k.) genoemd.

Weinig onderhoudskosten 
Alles is nieuw, dus de komende jaren hoeft u geen rekening te 

houden met grote onderhoudsuitgaven.

Een duurzame woning biedt vele voordelen. 

U woont in een comfortabele woning die 

standaard voorzien is van een ventilatiewarm-

tepomp met een (beperkte) koelfunctie en 

vloerverwarming op alle verdiepingen. Ideaal, 

vloerverwarming zorgt voor een gelijkmatige 

verdeling van de warmte in de woning en een 

comfortabele temperatuur. Bijkomend voor-

deel, u heeft geen radiatoren in het zicht.

De woningen worden energiezuinig gereali-

seerd en voldoen aan de laatste milieueisen. 

Standaard zijn de woningen voorzien van HR++ 

glas. De woningen zijn daarnaast hoogwaardig 

geïsoleerd en daardoor heerlijk koel in de zo-

mer en lekker warm in de winter. En uw maan-

delijkse lasten, die zijn minimaal.

De 5 voordelen
van nieuwbouw

Woning
van de
toekomst
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‘Dit maakt het dorp     
       straks compleet’

Bent u geïnteresseerd in een appartement 

in De Entree? Dan is Joop van Mourik Make-

laars uw eerste aanspreekpunt. Zij verstrek-

ken u graag meer informatie en begeleiden u 

van begin tot eind bij uw aankoopbeslissing. 

makelaar Bertine de Gast- van Mourik merkt 

dat er nu al veel animo is: “De uitstraling van  

De Entree is natuurlijk fantastisch en dan 

ook nog op zo’n centrale en goed bereikbare 

locatie. Dit appartementengebouw maakt 

Kesteren straks echt compleet.”

Volledig ontzorgd
“Ons kantoor heeft een sterke binding met 

deze regio. Wij hebben vestigingen in  

Opheusden en in Lienden, en Kesteren ligt 

daar precies middenin. Geïnteresseerden en 

uiteindelijke kopers worden door ons volledig 

ontzorgd, zodat zij goed weten waar zij aan 

beginnen. Wij nemen alles met hen door, en 

dat is zeker bij nieuwbouw heel belangrijk. 

Je kunt er immers niet doorheen lopen zoals 

bij een bestaande woning, dus wij moeten 

ervoor zorgen dat ze op andere manieren 

een gevoel krijgen bij het appartement en 

het proces. Hoe groot is mijn balkon straks?  

Waar kan ik mijn auto kwijt? Hoe valt het licht 

in de woning? Al dat soort vragen proberen 

wij zo concreet mogelijk te beantwoorden en 

inzichtelijk te maken.” 

Diversiteit
“De appartementen zijn geschikt voor diverse 

doelgroepen en dat zie je terug bij de mensen 

die zich nu al melden, van jong tot oud. Onder 

hen bevinden zich veel kopers die kleiner willen 

gaan wonen in een levensloopbestendig ap-

partement. Omdat deze groep hun bestaande 

woning nog moet verkopen, krijgen zij vaak 

te maken met een overbruggingskrediet. Ook 

over dat soort financieringsvraagstukken den-

ken wij graag met hen mee.” 

Centraal en bereikbaar
“De locatie is met stip het meest genoemde argument om voor deze appartementen te 

kiezen. Je hebt alles binnen handbereik en loopt zo even het winkelgebied in voor een ver-

geten boodschap of gewoon voor de gezelligheid. Als je hier straks woont, maak je echt 

deel uit van het dorp en kom je gemakkelijk iemand tegen. Voor bewoners die elders wer-

ken heeft deze ligging ook het voordeel van de nabijheid van uitvalswegen. Sla je linksaf, 

dan rij je zo naar de A15, en rechts neem je de doorgaande weg naar Rhenen, zonder dat je 

eerst door een hele woonwijk moet. “ 

Voor meer informatie neemt u contact op met: Joop van Mourik Makelaars.  

Bel 0488-44 29 06, mail info@joopvanmourik.nl of bezoek entreekesteren.nl

Makelaar
aan het woord

Bertine de Gast van Mourik van Joop van Mourik Makelaars

Als je hier straks woont, maak je 
echt deel uit van het dorp.
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Bogor Projectontwikkeling B.V.
bogor.nl

Joop van Mourik Makelaars
Swaenenstate 3

4043 KE Opheusden

0488-44 29 06

info@joopvanmourik.nl

www.joopvanmourik.nl

Bouwbedrijf J.G. Timmer B.V.
jgtimmer.nl

Makelaar:

Een ontwikkeling van:

Verkoop &
informatie

Disclaimer
Alhoewel deze brochure met grote zorg is samengesteld en er redelijkerwijs alles in het werk is gesteld door Bogor Projectontwikkeling B.V. en Bouwbedrijf J.G. Timmer B.V. om er voor te zor-

gen dat de informatie actueel en accuraat is, is het toch mogelijk dat de brochure onjuistheden of typefouten bevat. Ook is er de mogelijkheid van wijzigingen of veranderingen van overheids-

wege ten aanzien van deze informatie. Bogor Projectontwikkeling B.V. en Bouwbedrijf J.G. Timmer B.V. geven geen garanties over de juistheid en volledigheid van de in de brochure opgenomen 

informatie. De technische uitvoering van de woningen kan gewijzigd worden voor zover dit geen invloed heeft op het gebruiksgemak, de kwaliteit of de reeds gekozen materialen. Verder aan-

vaarden Bogor Projectontwikkeling B.V. en Bouwbedrijf J.G. Timmer B.V. geen enkele aansprakelijkheid, verplichting of verantwoordelijkheid voor eventuele foutieve of onvolledige informatie 

in deze brochure. Het beeldmateriaal, waaronder de perspectieftekeningen, in deze brochure is slechts bedoeld om u een indruk te geven van de woningen. Het zijn geen bindende tekeningen 

en foto’s. Aan het beeldmateriaal kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Alle wijzigingen in tekst, illustraties en tekeningen zijn voorbehouden aan Bogor Projectontwikkeling B.V. en 

Bouwbedrijf J.G. Timmer B.V. De opgenomen perspectieftekeningen en uitgewerkte indelingssuggesties geven een impressie weer, de kleurstelling en kleine wijzigingen aan de woningen wor-

den veelal in een later stadium tijdens de bouw door de architect ingevuld. Derhalve kunnen aan deze tekeningen geen rechten worden ontleend. Het eigendomsrecht van namen, afbeeldingen, 

logo’s en foto’s berusten bij Bogor Projectontwikkeling B.V. en Bouwbedrijf J.G. Timmer B.V. Bogor Projectontwikkeling B.V. en Bouwbedrijf J.G. Timmer B.V. behouden zich het recht voor te allen 

tijde zonder nadere kennisgeving aanvullingen, verbeteringen, correcties en/of wijzigingen in de brochure en deze disclaimer aan te brengen.

Realisatie brochure: Vastgoedhelden

Verkoop en informatie
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Luxe wonen
met alles 
dichtbij

entreekesteren.nl


