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De omgeving
Binnenduin ligt midden in het tuindersgebied van 
Beverwijk. Het is de perfecte locatie als je in een rustige 
omgeving wilt wonen, dichtbij de duinen en het strand. 
De buurt biedt veel groen, water en ruimte in een 
afwisselende, kindvriendelijke woonomgeving. Het gebied 
heeft volop recreatieve mogelijkheden. Fietsen, wandelen 
en tussendoor ergens genieten van een hapje of drankje. 
Diverse voorzieningen zoals winkels, restaurants, 
sportclubs, zwembad, scholen en een ziekenhuis zijn in de 
nabije omgeving te vinden. Via de A9 en A22 ben je 
binnen 20 minuten in het centrum van Haarlem of 
Alkmaar. Amsterdam is in een half uur te bereiken.

De Jacques Martensstraat is een gezellige straat met 
alleen bestemmingsverkeer. De vier woningen worden 
gebouwd aan de westkant van de Laan van Diaspora aan 
het einde van een doodlopende straat; dit betekent een 
zeer rustige ligging met weids uitzicht richting tuinderijen, 
duinen en de natuurrijke omgeving. De ruime achtertuinen 
op het zonnige zuiden hebben een besloten ligging.

“Eigentijds ontworpen woningen met een knipoog 
naar het verleden. Twee-onder-een-kap, maar toch 

ieder zijn eigen identiteit in een mooie landelijke 
setting met rijke kleuren, details en hoogwaardige 

materialen.”  
Jaap Swan – architect 
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Duurzaam wonen
Deze prachtige twee-onder-een-kapwoningen 
bieden je een zee aan ruimte met een 
woonoppervlak tussen de ca. 175 m2 en 189 m2. 
Met een zeer ruime kavel van ca. 333 m2 heb je 
aan de voorzijde ruimte om twee auto's op eigen 
terrein te parkeren en aan de achterzijde nog een 
ruime tuin op het zuiden. 

De woningen worden gasloos opgeleverd inclusief 
vloerverwarming, grondwarmtepompinstallatie en 
zonnepanelen op het dak. Daarnaast voldoen de 
woningen aan de BENG-normen. Dit betekent een 
uitstekend binnenklimaat en lage energielasten. 

Daarnaast maakt het tijdloze ontwerp en de 
duurzame materialen de woningen zeer 
toekomstbestendig.
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“Omdat de ontwikkelaars zelf één van de woningen zal betrekken zijn 
er nergens concessies gedaan op het ontwerp en de kwaliteit van de 
bouwmaterialen. Het ontwerp is tijdloos en de ligging van de woning 

op de kavel is optimaal om te kunnen genieten van de ruime 
achtertuin.” 

Rob Burger, Teer Makelaars



Kwaliteit en comfort
Bij de ontwikkeling van het project is veel aandacht 
besteed aan de kwaliteit en de afwerking. De 
woningen worden gebouwd met hoogwaardige 
materialen en voorzien van uitstekende isolatie. Van 
houten kozijnen binnen en buiten, tot een 
grondwarmtepomp met vloerverwarming en –koeling. 
Optimaal comfort doordat de temperatuur in elke 
kamer apart instelbaar is. 

Daarnaast worden alle woningen gebouwd onder 
garantie van BouwGarant. Als eigenaar heb je hiermee 
naast een afbouwgarantie ook de garantie van een 
kwalitatief goede woning. 

Lees meer over BouwGarant
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https://www.bouwgarant.nl/waarom-bouwgarant


Bij het project wordt een ruime keuze aan 
meerwerkopties aangeboden om de woning maximaal 
naar wens te maken. Daarnaast kom je als koper in 
direct contact met de aannemer. Aanvullende wensen 
worden in een gesprek met een kopersbegeleider 
besproken. Opties worden beoordeeld en getoetst op 
drie punten: invloed op de bouwvergunning, de 
bouwtechnische mogelijkheden en de haalbaarheid 
binnen de bouwplanning. Op deze manier zijn kopers 
maximaal flexibel, zonder dat de bouw vertraging op 
loopt. 

Met de aankoop van deze woningen zit je niet vast 
aan een keuken- of badkamerleverancier. De woning 
wordt casco opgeleverd waardoor je volledig vrij bent 
om je eigen keuken en badkamer te kiezen. Uiteraard 
kunnen alle aansluitingen op afgesproken plaatsen 
opgeleverd worden. In overleg met de aannemer 
kunnen onderdelen zoals tegelwerk en of sanitair al 
eerder worden aangebracht. 
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Type woningen
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Woning type 1
• Woonoppervlak vanaf ca. 189 m2

• Kavelopppervlak van ca. 339 m2

• Ruime tuin op het zuiden
• 2 privé parkeerplaatsen op eigen terrein
• 3 slaapkamers op de eerste verdieping
• Separaat tweede toilet op de eerste verdieping
• Ruime inpandige berging inclusief vliering van ca. 19 m2

• Houten kozijnen binnen en buiten
• Gasloos en met comfortabele vloerverwarming
• Zeer energiezuinig met zonnepanelen en 

grondwarmtepompinstallatie
• Gebouwd onder garantie van BouwGarant, hét 

keurmerk in de bouw
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Plattegrond 
WONING TYPE 1
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*Deze plattegrond tekeningen zijn opgemaakt voor indicatieve doeleinden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.



Woning type 2
• Woonoppervlak vanaf ca. 175 m2

• Kavelopppervlak van ca. 333 m2 tot ca. 335 m2

• Ruime tuin op het zuiden
• 2 privé parkeerplaatsen op eigen terrein
• 3 slaapkamers op de eerste verdieping
• Separaat tweede toilet op de eerste verdieping
• Ruime inpandige berging inclusief vliering van ca. 14 m2

• Houten kozijnen binnen en buiten
• Gasloos en met comfortabele vloerverwarming
• Zeer energiezuinig met zonnepanelen en 

grondwarmtepompinstallatie
• Gebouwd onder garantie van BouwGarant, hét 

keurmerk in de bouw
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*Deze plattegrond tekeningen zijn opgemaakt voor indicatieve doeleinden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Plattegrond
WONING TYPE 2



Technische specificaties
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Keuken & badkamer
Met de aankoop van deze woningen zit je niet vast aan een keuken- of badkamerleverancier. De woning 
wordt casco opgeleverd waardoor je volledig vrij bent om je eigen keuken en badkamer te kiezen. 
Vanzelfsprekend zijn aansluitingen voor de keuken en badkamer(s) inbegrepen. In overleg met de aannemer 
kunnen zaken als tegelwerk en sanitair voor oplevering geplaatst worden.

Energie & verwarming 
De woningen worden voorzien van een grondwarmtepomp, zonnepanelen, vloerverwarming en volledig gasloos
opgeleverd. 

Materiaalgebruik
De buitenkozijnen en ramen in de gevels worden gemaakt van hardhout. Alle glasopeningen in de gevelkozijnen 
van de woningen, inclusief die in de bewegende delen, worden voorzien van HR++ isolerende beglazing. De 
binnendeurkozijnen in de woning worden uitgevoerd in hardhout zonder bovenlicht. De binnendeuren worden 
stompe deuren. De trappen in de woning worden uitgevoerd als open vuren trap. 

Ontwikkeling
De woningen worden opgeleverd op basis van de technische omschrijving en de verkooptekeningen. Binnen dit 
kader is het mogelijk je woon-ideeën gestalte te geven en kan je individuele keuzes maken voor het 
tegelwerk, sanitair, binnendeuren en kozijnen, trappen en de keuken. 

Aannemer
De aannemer van het project is Van Assema Bouw met veel ervaring in nieuwebouwprojecten. Als erkend en 
gecertificeerd bouwbedrijf voeren zij alle bouwkundige werkzaamheden met veel kennis en ervaring uit.

Projectnotaris 
De projectnotaris is Batenburg notarissen te Beverwijk.



Persoonlijk advies
Hypotheken 
Bij het aankopen van een nieuwbouwwoning komt veel kijken. 
Er zijn verschillende keuzes te maken; bijvoorbeeld over hoe je 
de woning geheel naar eigen smaak en stijl in wilt richten. 
Voordat je alle keuzes kunt maken is het belangrijk om te 
weten wat je financiële mogelijkheden zijn. Teer kijkt naar je 
persoonlijke financiële situatie, wensen, behoeften en 
risicobereidheid. Hierdoor kunnen wij je volledig ontzorgen. 
Door de nauwe samenwerking van Teer Nieuwbouw en Teer 
Hypotheken hebben wij de expertise in huis om persoonlijk en 
onafhankelijk advies te bieden bij de aankoop van een 
nieuwbouwwoning. 

Verzekeringen 
Het zoeken naar de juiste verzekering of het juiste pakket is 
een flinke klus. Wij brengen alle risico’s goed in kaart, kijken 
uitgebreid naar de risico’s die je zelf kan dragen en welke en 
verzekeringsoplossingen bij jou passen. Kortom Teer ontzorgt, 
ook in verzekeringen. Ook voor verzekeringen werken wij met 
veel verschillende maatschappijen en kunnen daarom 
onafhankelijk adviseren en de gewenste kwaliteit leveren. Wij 
bieden een extra stukje zekerheid: de wetenschap, dat je altijd 
op ons kunt terugvallen, wanneer dat nodig is. Bij schade 
bijvoorbeeld, want wanneer jij dat wilt, zijn wij jouw 
persoonlijk financieel adviseur.
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Bouwnummers
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VERKOCHT: Bouwnummer 4 

“Het doel van de ontwikkeling van Jacques 
Martensstraat Binnenduin is om er zelf te 

kunnen wonen met onze twee zoontjes. We 
houden van dit deel van Beverwijk en we 

willen niet weg uit de buurt en straat waar we 
sinds 2016 wonen. Toch hebben we de wens 
om ruimer te wonen met een grotere tuin. 

Toen de kans voorbij kwam om dit project te 
ontwikkelen hebben we die met beide handen 

aangegrepen!
. 

Richard Kuiper, 
ontwikkelaar Maior Mensa B.V.



Contact
Teer Beverwijk

•
Makelaardij

0251 - 22 92 25
nieuwbouw@teer.nl 

•
Teer Hypotheken
0251 - 73 00 41

hypotheken@teer.nl 
•

teer.nl
nieuwbouw-jmbinnenduin.nl

Dit is een project in samenwerking met:
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http://www.teer.nl/
http://www.nieuwbouw-jmbinnenduin.nl/

