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13 RIANTE APPARTEMENTEN MET EXCELLENTE BUITENRUIMTES

DROOMT U VAN AANTREKKELIJK EN STIJLVOL 
WONEN IN CULEMBORG? NABIJ DE BINNENSTAD, 
OMRINGD DOOR NATUUR EN VAN ALLE 
GEMAKKEN VOORZIEN? DAN IS WONEN IN HET 
PROJECT KOP VAN PARIJSCH ÉCHT IETS VOOR U!

In het westen van Culemborg, op steenworp afstand van het 

recent aangelegde stadspark ‘Parc de Triomphe’, wordt Kop 

van Parijsch gerealiseerd. Een van de nieuwste projecten 

in de karakteristieke wijk Parijsch, een levendige plek die 

volop woonplezier biedt! Omringd door water en groen 

en dichtbij de fantastische uiterwaarden van de Lek is het 

heerlijk vertoeven in ieder seizoen. In Kop van Parijsch gaat 

markante architectuur hand in hand met duurzaam wonen. 

De dertien appartementen worden gerealiseerd middels 

een unieke combinatie van zelfbouw en projectbouw, 

we noemen dit Mede Opdrachtgeverschap. Het unieke 

aan dit project is dat kopers straks met de architect aan 

tafel zitten om vanuit een inspiratieplattegrond hun eigen 

appartement verder op maat te maken, waarbij de indeling 

nog aangepast kan worden. Dit alles gebeurt onder 

professionele begeleiding van BLAUW architecten en onze 

woonconsulenten. Makkelijker kan haast niet.
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STAP 1 
LOCATIE: KIES UW PLEK OM TE WONEN 
De eerste stap die u maakt is de keuze waar u wilt wonen 

in het charmante appartementengebouw in Culemborg. 

Welk type appartement en welke plattegrond binnen het 

project spreekt u aan? Zodra de inschrijving op bouwnummer 

is geopend, kunt u uw voorkeur doorgeven middels het 

inschrijfformulier op de website. Als het appartement van 

uw voorkeur aan u wordt toegewezen, kunt u vrijblijvend 

een optie nemen en wordt u uitgenodigd voor een online 

introductiegesprek met de woonconsulent van Wonen à la 

Carte. Tijdens dit gesprek ontvangt u uitgebreide informatie 

over het appartement en het project. Indien u tot aankoop wilt 

overgaan, tekent u een reserveringsovereenkomst en betaalt 

u de reserveringsvergoeding. Het appartement is nu voor u 

gereserveerd!

STAP 2 
MEDE OPDRACHTGEVERSCHAP: 
ONTWERP UW APPARTEMENT
Bij Wonen à la Carte heeft de koper het voor het zeggen, dat 

is waar wij voor staan. U gaat bij ons letterlijk aan tafel met de 

architect; het WoonWensGesprek. Onder begeleiding van de 

woonconsulent van Wonen à la Carte, bespreekt u met

BLAUW Architecten uw wensen voor de nieuwe indeling van 

het appartement. Laat uw gedachten de vrije loop en vertel 

uw woonwensen aan de architect en woonconsulent om te 

bekijken wat de mogelijkheden zijn, voortbordurend op de 

inspiratieplattegrond. De wensen worden door de architect 

op tekening uitgewerkt, waarna de aannemer hiervan een 

prijsopgave maakt. De koperstekening en prijsopgave bespreekt 

de woonconsulent vervolgens met u, waarna de laatste 

wijzigingen aangebracht kunnen worden in uw plattegrond.

STAP 3 
BEVESTIG: UW APPARTEMENT
Om uw persoonlijke ontwerp vast te leggen, ondertekent u uw 

persoonlijke ontwerp met bijbehorende prijsopgave als bijlage 

van de koop- en aannemingsovereenkomst. Nu het ontwerp 

definitief is, kunt u gaan nadenken over de verdere afwerking. 

Denk hierbij aan de badkamer en uw keuken. Wonen à la Carte 

zal de gelegenheid creëren om de nieuwe buren te leren kennen 

voordat de bouw van de appartementen van start gaat.

STAP 4 
REALISATIE: WOON MET PLEZIER
De start bouw wordt feestelijk gevierd met een officieel moment. 

Tijdens de bouwwerkzaamheden zal er de mogelijkheid zijn 

om uw appartement in aanbouw te bezichtigen. Zodra uw 

appartement klaar is voor oplevering ontvangt u bericht van de 

aannemer. Als de grote dag is gekomen, mag u de sleutels in 

ontvangst nemen! Gefeliciteerd!

Wonen in Kop van Parijsch betekent eindeloos genieten van 

het buitenleven in combinatie met authentieke gezelligheid. 

Dat ziet u onder andere terug in de excellente buitenruimtes, 

welke variëren van 19 m2 tot maar liefst 88 m2. U heeft zowel 

binnens- en buitenshuis genoeg ruimte om onbezorgd 

te wonen. Zelfs het ‘kleinste’ balkon biedt u optimaal 

wooncomfort.

Bij de appartementen met een balkon aan de voorzijde geniet 

u van de ochtendzon terwijl Culemborg wakker wordt voor uw 

ogen. U kijkt uit op het gezellige stadspark Parc de Triomphe, 

welke is ontstaan met inspraak van de bewoners van de wijk 

Parijsch. Dankzij uw toekomstige buren is er veel groen en 

water te vinden in het avontuurlijke en natuurlijke park.

De appartementen met een ruime buitenruimte aan de 

achterzijde van het gebouw kunnen door de gunstige 

ligging op het westen tot laat in de avond genieten van de 

zon en de prachtige zonsondergang. Hier kijkt u uit over de 

voetbalvelden van Vereniging Focus ‘07. De dakterrassen op 

de bovenste verdiepingen geven u ook nog uitzicht over het 

rijke natuurgebied en de polders van Culemborg.

DE APPARTEMENTEN IN KOP VAN PARIJSCH WORDEN 
ONTWIKKELD MET HET UNIEKE WONEN À LA CARTE 
PROCES VAN MEDE OPDRACHTGEVERSCHAP: 
EEN COMBINATIE TUSSEN ZELFBOUW EN 
PROJECTBOUW. VOOR IEDER TYPE APPARTEMENT IS 
EEN INSPIRATIEPLATTEGROND ONTWORPEN DOOR 
BLAUW ARCHITECTEN EN DAARNA BENT U AAN ZET 
OM HET APPARTEMENT NAAR EIGEN WENS IN TE 
DELEN. 

UNIEK 
PROCES: 
AAN TAFEL 
MET DE 
ARCHITECT

EXCELLENTE 
BUITENRUIMTES

KIES INSPIRATIEWONING BEVESTIG REALISATIE

STAP 1
Locatie

STAP 2
Aan tafel met de architect

STAP 3
Bevestig

STAP 4
Realisatie
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De architect Carin ter Beek aan het woord: “Ik denk na 

over hoe mensen hun omgeving waarnemen. Hoe kom je 

straks thuis en wat is de relatie tussen binnen en buiten 

en andersom. Het is mijn ambitie om meerwaarde te 

creëren door in het ontwerp de kwaliteiten van een plek te 

gebruiken en te versterken van het appartementengebouw. 

De belangrijkste eerste stap in het ontwerp is hier dan ook 

geweest om het uitzicht naar de parken aan de oost- en de 

westzijde optimaal te benutten. Hiervoor hebben we het 

oorspronkelijke bedachte compacte woongebouw uit het 

stedenbouwkundige plan verbreed. Hierdoor zijn de royale 

terrassen ontstaan die het verlengstuk van het wonen 

vormen en elk appartement vrij uitzicht bieden.

Binnen het helder vormgegeven alzijdige woongebouw is 

het mogelijk om appartementen van verschillende grootte 

en oriëntatie te maken. Zo is er voor elke woonwens een 

appartement. Ook aan het maaiveld is aandacht besteed. 

Door de buitenruimte mee te ontwerpen ontstaat er een 

geleidelijke groene overgang tussen openbaar en privé; 

van de straat naar het appartement.

Rest ons nog een belangrijke laatste stap namelijk het 

verder vormgeven van het wonen zelf samen met de 

kopers, daar kijken we echt naar uit!”

BLAUW architecten

Hallo, wij zijn v.l.n.r. Hananja Corbet, Brenda Jansen en Carolien de 

Graaf. Wij vormen het verkoopteam van Wonen à la Carte. Wij zijn het 

eerste aanspreekpunt voor uw nieuwe appartement in ons project 

Kop van Parijsch. Tijdens een introductiegesprek informeren we u 

uitgebreid over het project, de appartementen en hoe het in zijn werk 

gaat als u bij Wonen à la Carte een appartement koopt. We staan voor 

u klaar om al uw vragen te beantwoorden en assisteren u bij elke stap 

in het proces.

Tijdens de ontwerpfase begeleiden we u om uw woonwensen in uw 

toekomstige appartement te realiseren. Vanwege onze jarenlange 

ervaring met nieuwbouw kunt u professionele en deskundige 

begeleiding verwachten. Wij ontzorgen u in het ontwerpproces 

doordat wij dit coördineren met de architect, aannemer en adviseurs om 

zo uw wensen mogelijk te maken. Dit maakt het voor u eenvoudig om 

de inspiratieplattegrond geheel naar eigen stijl te ontwerpen en het is 

bovendien hartstikke leuk om te doen. Na het afronden van het ontwerp 

en de ondertekening van de contracten zorgen we voor een soepele 

overdracht naar de aannemer die dan de werkvoorbereiding doet 

alvorens de bouw kan starten. Ook organiseren we in deze fase een 

kennismaking met uw toekomstige buren. Leuk elkaar al te ontmoeten 

voordat de bouw van uw nieuwe appartement van start gaat!

Bij Wonen à la Carte vormen wij samen met onze collega’s een hecht 

team van enthousiaste medewerkers die graag voor u klaar staan en 

u professioneel en vriendelijk helpen. Vanwege de compactheid van 

ons bedrijf zijn de lijntjes kort en kunnen we snel schakelen. We kijken 

ernaar uit samen uw woonwensen in vervulling te laten gaan!

Het Verkoopteam van Wonen à la Carte

Wij zijn De Langen & van den Berg. Wij zijn een derde generatie 

familiebedrijf dat reeds in 1932 van de vorige eeuw actief was. Inmiddels 

is zowel de wereld om ons heen, alsook ons bedrijf ingrijpend veranderd. 

Desalniettemin gelden de normen en waarden van toen nu nog altijd. 

Kwaliteit, snelheid en duurzaamheid zijn onze kernwaarden. Wij zijn 

een ambitieuze partij in de bouwwereld. Wij staan voor klantgericht 

bouwen en dat op een kwalitatief hoog niveau. Onze medewerkers 

zijn vakmensen die precies weten wat ze doen. Hoewel er achter de 

schermen een duidelijke taakverdeling is, is er tussen alle afdelingen 

veelvuldig overleg. Zodat u altijd de juiste persoon aan de telefoon krijgt 

en uw verhaal maar één keer hoeft uit te leggen. Voordat we buiten 

aan de slag gaan, is 95% van de materialen al ingekocht en hangt het 

volledige bouwschema aan de muur, zodat we ons tijdens de bouw 

helemaal op de uitvoering kunnen focussen. 

 

Al enkele jaren realiseren wij in samenwerking met Wonen à la Carte 

schitterende projecten volgens het “Wonen à la Carte principe”. Deze 

samenwerking resulteert in een op elkaar ingespeeld team waardoor 

het proces vlot en soepel doorlopen wordt. Met het project “Kop van 

Parijsch” voegen wij weer een nieuw hoofdstuk toe aan deze prettige 

samenwerking. Wij staan voor u klaar om dit project voor u te mogen 

realiseren.

 

Bouwbedrijf De Langen & van den Berg

DE ARCHITECT:
DUURZAAM ONTWERP VOOR NU EN LATER

HET VERKOOPTEAM

DE AANNEMER

DE ARCHITECT,  
HET VERKOOPTEAM & 
DE AANNEMER
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MET DE LIGGING AAN DE LAAN NAAR PARIJSCH WOONT U MIDDEN IN DE 
NIEUWBOUWWIJK PARIJSCH MET EEN ONTSPANNEN OMGEVING DOOR 
LAAGBOUW, HET PARK EN DE VOETBALVELDEN. 

Binnen 10 minuten wandelen staat u in Winkelcentrum Parijsch waar u alle belangrijke voorzieningen 

vindt. Uw dagelijkse boodschappen, een bezoekje aan de sportschool of een afspraak bij de 

tandarts of huisarts. Wel zo makkelijk!

Naast de comfortabele ligging vlakbij de stad, stapt u zo de natuur in. Wandelend of fietsend de 

polder in en de dijk op naar het water waar u kunt uitwaaien aan de Lek. Eindeloos struinen door het 

uitgestrekte natuurgebied en over de fantastische uiterwaarden. Langs sloten vol leven en oevers 

met wilde bloemen. Roeien en zeilen op de Lek of hardlopen over de dijken, ziet u het al voor zich?

CULEMBORG IS NIET ALLEEN EEN HEERLIJKE PLEK OM TE 
WONEN, DE CENTRALE LIGGING IS OOK IDEAAL. MET DE AUTO 
BEREIKT U VIA DE N320 GEMAKKELIJK DE A2, ZODAT U BINNEN 
EEN MUM VAN TIJD IN BIJVOORBEELD UTRECHT BENT. OOK AAN 
HET OPENBAAR VERVOER IS GEDACHT, WANT MET DE BUSHALTE 
OP LOOPAFSTAND EN HET TREINSTATION OP FIETSAFSTAND IS 
ALLES BINNEN HANDBEREIK.

UTRECHT
Met een half uurtje rijden staat u in het bruisende Utrecht. De Domstad staat 

bekend om haar binnenstad met werfkelders langs de grachten, gesierd 

met cafés en terrassen aan het water. De perfecte locatie om dagenlang 

rond te dwalen en steeds weer nieuwe dingen te ontdekken. Tegelijkertijd 

leent de stad zich uitstekend om een dag te winkelen, met alle warenhuizen, 

winkelketens en speciaalzaken in het Vredenburgkwartier. Een bezoekje 

waard!

’S-HERTOGENBOSCH
Een half uurtje richting het zuiden brengt u in ’s-Hertogenbosch, waar 

oud en nieuw elkaar ontmoeten. In ’s-Hertogenbosch vindt u gezellige 

straatjes gevuld met eigentijdse kunst, design, hippe winkels, maar ook tal 

van monumenten. ’s-Hertogenbosch staat bekend om de gezellige cafés, 

restaurants, terrassen en natuurlijk de Bossche Bol. Een echte aanrader!

LIGGING
& BEREIKBAARHEID OMGEVING
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U dagelijkse boodschappen, een bezoekje aan de sportschool 

of een afspraak bij de tandarts of huisarts. Dankzij de centraal 

gelegen locatie van Kop van Parijsch heeft u alle denkbare 

voorzieningen binnen handbereik. Kop van Parijsch ligt nog 

geen 10 minuten wandelen verwijderd van het winkelcentrum 

van Parijsch, waar alles is wat u dagelijks nodig heeft. Een 

bosje bloemen om het huis te versieren, heerlijke broodjes 

van de bakker of een vers visje op woensdag of vrijdag bij de 

visboer. Keuze genoeg!

Wist u ook dat Parijsch ideaal is voor de sport- of 

cultuurliefhebber? Wie graag binnen sport, kan zijn energie 

kwijt in de sporthal of in het zwembad, maar de meeste 

sporten worden hier buiten beoefend. Hardlopen, wandelen 

en fietsen over de dijken is een ongeëvenaarde ervaring. 

Maar je kunt ook een balletje slaan op de tennisbaan, de 

jeugdelftallen aanmoedigen bij de voetbalclub of langs de 

hockeyvelden. 

Kunst en cultuur heb je hier in alle smaken. Theater 

De Fransche School, gelegen in het stadshart, en De 

Gelderlandfabriek hebben bijna dagelijks een film, 

voorstelling of optreden op het programma. En ook op 

andere vlakken is er veel: musea, beeldende kunst, muziek, 

toneel, cursussen en festivals.

LOCATIE VOORZIENINGEN

LAAN V
AN P

ARIJ
SCH

PRIJSSE WEG

KEES V
AN LIN

TSTRAAT

PARK DE TRIOMPHE

SPORTHAL PARIJSCH

ORANJE NASSAUSCHOOL,
LOCATIE PARIJSCH

VOETBALCLUB FOCUS ‘07

N833

Voetbalclub

Parc de Triomphe

Openbare basisschool

Katholieke
bassischool

Sporthal

Openbare
basisschool

Tandheelkundig centrum

Winkelcentrum
Parĳsch

Camping Beaugarde

Lek

Treinstation 
Culemborg

Bouwmarkt

Centrum 
Culemborg

Gemeentekantoor 
Culemborg

Hockeyclub

Theater

Jachthaven

Caatje aan de Lek

Volkstuinen

Dierenkliniek

Middelbare school

Middelbare school

Boomgaard

Medisch centrum 
Apotheek

Montessorischool

Katholieke
basisschool

Sportschool Kerk
Prĳsse Erf

Tandarts

Parijsch

Molenzicht

Hoge Prijs

Rĳksstraatweg

Weidsteeg

Statio
nsingel

O�o van Reesweg
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Distelvlinderlaan

Prĳsseweg

Wethouder Schoutenweg
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Ronde HavenSoester-
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Deelen

N

CULEMBORG

UTRECHT

NIJMEGEN

'S-HERTOGENBOSCH
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HIER RAAKT U 
NoOIT UITGEKEKENSFEERIMPRESSIE
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IMPRESSIE
ALGEMENE RUIMTE EN ENTREE

KEES VAN LINTSTRAAT

LAAN NAAR PARIJSCH
Entree 
fietsenberging

Ruim trappenhuis, 
voor wat
extra beweging

Trappenhuis

VANAF DE BUITENRUIMTE HEEFT U VRIJ 
UITZICHT OVER DE VOETBALVELDEN

VANAF DE BUITENRUIMTE 
HEEFT U VRIJ UITZICHT OVER 
HET PARC DE TRIOMPHE

Commerciële 
ruimte

Entree 
achterzijde

Wat extra bergruimte voor 
alle appartementen

Prive afscheiding

Fietsenberging

N
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•  Circa 87 m2 woonoppervlakte
•  Unieke grote tuin van ruim 72 m2

•  Ligging op het oosten, zuiden  
en westen

•  2 ruime slaapkamers
•  Hoge plafonds zorgen voor een  

extra ruimtelijk gevoel
•  Tuin bijna rondom
•  Eigen entree

BOUWNUMMER 1
INSPIRATIEPLATTEGROND

VERDIEPINGSOVERZICHT 
BEGANE GROND

DE NIEUWBOUWWIJK PARIJSCH WORDT VERRIJKT MET 
DERTIEN UNIEKE APPARTEMENTEN IN DIVERSE METRAGES 
IN EEN MARKANT GEBOUW AAN DE LAAN NAAR PARIJSCH, 
WAAR TEVENS OOK DE HOOFDENTREE IS. PARKEREN KAN 
AAN DE ACHTERZIJDE VAN HET GEBOUW, WAAR TEVENS DE 
ELEKTRISCHE DEELAUTO'S GEPARKEERD ZULLEN WORDEN.

Op de begane grond zijn twee driekamerappartementen, de ruime overdekte 

fietsenstalling en een commerciële ruimte, gevestigd. Bouwnummer 1 heeft een 

woonoppervlakte van 87 m2 en heeft een royale tuin van 72 m2, gelegen op 

het oosten, zuiden en westen. Ook bouwnummer 2 heeft een royale tuin, 

van maar liefst 72 m2, gelegen op het oosten en westen, maar heeft een 

woonoppervlakte van 103 m2. Wat een ruimte!

N N
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•  Circa 103 m2 woonoppervlakte
•  Ruime tuin van circa 72 m2

•  Ligging op het oosten en westen
•  2 ruime slaapkamers
•  Extra verdiepingshoogte

BOUWNUMMER 2
INSPIRATIEPLATTEGROND

N
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•  Circa 102 m2 woonoppervlakte
•  Balkonoppervlakte van circa 29 m2

•  Ligging op het oosten en westen
•  2 ruime slaapkamers
•  Doorzon appartement

BOUWNUMMER 3
INSPIRATIEPLATTEGROND

VERDIEPINGSOVERZICHT 
1E VERDIEPING

Op de eerste verdieping vindt u een variatie in de metrages van de 

appartementen. Bouwnummer 3 en 4 hebben een woonoppervlakte van 

102 m2, twee ruime slaapkamers en een buitenruimte van 29 m2 op het 

oosten en westen. Wie op zoek is naar een knus appartement, kiest voor 

bouwnummer 5 met een woonoppervlakte van 65 m2, twee slaapkamers en 

een buitenruimte van 19 m2. Wie groter wil wonen, kiest voor bouwnummer 6 

met een woonoppervlakte van maar liefst 138 m2, terrasoppervlakte van 41 m2 

én drie slaapkamers. Waar gaat uw voorkeur naar uit?

N

N
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N

•  Circa 102 m2 woonoppervlakte 
Balkonoppervlakte van circa 29 m2

•  Ligging op het oosten en westen
•  2 ruime slaapkamers
•  Doorzon appartement

BOUWNUMMER 4
INSPIRATIEPLATTEGROND

N

22 23MARKANT WONEN IN CULEMBORG



13 RIANTE APPARTEMENTEN MET EXCELLENTE BUITENRUIMTES

•  Circa 65 m2 woonoppervlakte
•  Balkonoppervlakte van circa 19 m2

•  Ligging op het westen
•  2 ruime slaapkamers

BOUWNUMMER 5
INSPIRATIEPLATTEGROND

•  Circa 138 m2 woonoppervlakte
•  Balkonoppervlakte van circa 41 m2

•  Ligging op het oosten en westen
•  3 ruime slaapkamers
•  Doorzon appartement

BOUWNUMMER 6
INSPIRATIEPLATTEGROND

N

N
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TiJD oM 
Te GENiETEN

26 MARKANT WONEN IN CULEMBORG

SFEERIMPRESSIE PENTHOUSE
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•  Circa 102 m2 woonoppervlakte
•  Balkonoppervlakte van circa 29 m2

•  Ligging op het westen
•  3 ruime slaapkamers

BOUWNUMMER 7
INSPIRATIEPLATTEGROND

VERDIEPINGSOVERZICHT 
2E VERDIEPING

Ook de tweede verdieping is uitgevoerd met vier appartementen, welke 

variëren van 65 m2 tot 138 m2. Ieder appartement, behalve bouwnummer 9, is 

uitgevoerd met drie slaapkamers. Bouwnummer 8 en 10 kijken vanaf het ruime 

balkon uit op het gezellige stadspark, Parc de Triomphe. Hier geniet u van de 

ochtendzon terwijl Culemborg wakker wordt voor uw ogen. De appartementen 

aan de achterzijde kijken uit op de voetbalvelden van Vereniging Focus ‘07. 

Hier raakt u nooit uitgekeken.

N

N
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13 RIANTE APPARTEMENTEN MET EXCELLENTE BUITENRUIMTES

•  Circa 65 m2 woonoppervlakte
•  Balkonoppervlakte van circa 19 m2

•  Ligging op het westen
•  2 ruime slaapkamers

BOUWNUMMER 9
INSPIRATIEPLATTEGROND

•  Circa 102 m2 woonoppervlakte 
Balkonoppervlakte van circa 29 m2

•  Ligging op het oosten
•  3 ruime slaapkamers

BOUWNUMMER 8
INSPIRATIEPLATTEGROND

N N
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13 RIANTE APPARTEMENTEN MET EXCELLENTE BUITENRUIMTES

•  Circa 138 m2 woonoppervlakte
•  Terrasoppervlakte van circa 41 m2

•  Ligging op het oosten en westen
•  3 ruime slaapkamers
•  Doorzon appartement

BOUWNUMMER 10
INSPIRATIEPLATTEGROND

N
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13 RIANTE APPARTEMENTEN MET EXCELLENTE BUITENRUIMTES3434

WAT EEN MARKANT 
GEBOUW!

SFEERIMPRESSIE VANAF KEES VAN LINTSTRAAT
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13 RIANTE APPARTEMENTEN MET EXCELLENTE BUITENRUIMTES

•  Penthouse
•  Circa 100 m2 woonoppervlakte
•  Dakterras van circa 54 m2

•  Ligging op het zuiden en westen
•  3 ruime slaapkamers

BOUWNUMMER 11
INSPIRATIEPLATTEGROND

VERDIEPINGSOVERZICHT 
3E VERDIEPING

Op de bovenste verdiepingen van Kop van Parijsch worden drie penthouses 

gerealiseerd. Bouwnummer 11 en 12 hebben drie ruime slaapkamers, een 

woonoppervlakte van 100 m2 en een dakterras van ruim 50 m2! Bouwnummer 

11 is gelegen op het westen en geniet van de namiddag- en avondzon, terwijl 

bouwnummer 12 geniet van de zon in de ochtend en begin van de middag. 

Op zoek naar optimaal wooncomfort? Bouwnummer 13 heeft een 

woonoppervlakte van maar liefst 136 m2, drie royale slaapkamers en een 

buitenruimte van 89(!) m2, gelegen op het noorden, oosten en westen. 

Hier geniet u optimaal van de buitenlucht en gezelligheid van Culemborg. 

Ziet u het al voor zich?

N

N
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13 RIANTE APPARTEMENTEN MET EXCELLENTE BUITENRUIMTES

•  Penthouse 
•  Circa 100 m2 woonoppervlakte
•  Dakterras van circa 54 m2

•  Ligging op het zuiden en oosten
•  3 ruime slaapkamers

BOUWNUMMER 12
INSPIRATIEPLATTEGROND

FAKE
•  Penthouse
•  Circa 136 m2 woonoppervlakte
•  Dakterras van circa 89 m2

•  Ligging op het noorden, oosten  
en westen

•  3 ruime slaapkamers
•  Prive entree dmv lift in eigen 

appartement
•  Dakterras bijna rondom

BOUWNUMMER 13
INSPIRATIEPLATTEGROND

N

N
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DUURZAAM 
WONEN ÉN BEWEGEN

De appartementen in Kop van Parijsch zijn erg duurzaam. 

Het appartementengebouw wordt namelijk geclassificeerd 

als een Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG). Dit wil 

zeggen dat het energiegebruik van uw appartement bijna 

nul is. Een groot voordeel is de lage(re) energierekening! Een 

nieuwbouwappartement dat voldoet aan de BENG-eisen 

is ook zeer fijn om te wonen. De temperatuur is het gehele 

jaar constant. Door de goede isolatie, vloerverwarming en 

balansventilatie is er steeds een constante temperatuur 

en koeling, geen tocht en voldoende verse lucht. Kortom, 

comfortabel en helemaal klaar voor de toekomst!

DEELAUTO’S
Het duurzame karakter van Kop van Parijsch gaat verder 

dan energiezuinig wonen. U heeft ook de beschikking over 

twee elektrische deelauto’s. Deze auto’s zullen omstreeks 

de oplevering voor de deur geparkeerd worden. Zo is een 

eigen auto of een tweede auto niet meer nodig en heeft 

u milieubewust toch de beschikking over een (extra) auto, 

waarmee u ook nog eens een steentje bijdraagt aan het milieu.
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ARCHITECT
BLAUW architecten
info@blauw-architecten.nl
www.blauw-architecten.com

AANNEMER 
De Langen & van den Berg
secretariaat@delangenvdberg.nl
www.delangenvdberg.nl

VERKOOP & INFORMATIE
Wonen à la Carte BV
woonconsulent@wonenalacarte.nl
www.wonenalacarte.nl

Deze brochure is met zorg door ons samengesteld en geproduceerd. Desondanks moeten wij een voorbehoud maken 

voor kleine (maat)afwijkingen en/of wijzigingen en eventuele zet- en drukfouten. De informatie is bedoeld om kandidaat 

kopers globaal te informeren, de brochure is dus geen contractstuk. De plattegronden in de brochure zijn ter inspiratie, 

de definitieve verkooptekeningen worden verstrekt bij toewijzing. De illustrator heeft naar eigen inzicht opties 

verwerkt en de meubels zijn vanzelfsprekend niet inbegrepen. Er kunnen daarom aan de artist impressies, tekeningen, 

maatvoering (niet op schaal), foto’s en teksten in deze brochure geen rechten worden ontleend.



WONEN À LA CARTE BV

Laan van Zuid Hoorn 47
2289 DC Rijswijk

070 – 414 15 52
woonconsulent@wonenalacarte.nl
www.wonenalacarte.nl

EEN PROJECT VAN

KOPVANPARIJSCH.NL
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