
Couwenhoek in Capelle aan den IJssel is een prachtige plek om te wonen 
voor jong en oud. De wijk kenmerkt zich door de grote diversiteit aan 
woningtypes, de onderscheidende en karakteristieke architectuur en de 
ruime en groene opzet. In Couwenhoek ervaar je alle kwaliteiten van dorps 
wonen en tegelijkertijd alle voordelen van wonen in de stad.

Naast verschillende typen eengezinswoningen, twee-onder-één-kap 
woningen en vrijstaande woningen zijn er ook verschillende typen 
patiowoningen. Deze levensloopbestendige woningen hebben de slaap- en 
badkamer op de begane grond. Woningen waar je dus nu, maar ook in de 
toekomst veel woonplezier aan zult beleven!

Welkom in het prachtige Couwenhoek!

DORPS WONEN IN DE STAD

Alhoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld kunnen hier 
geen rechten aan worden ontleend. De beelden en situatietekeningen zijn impressies, en bedoeld 
om een zo goed mogelijke indruk te geven van de woningen en de woonomgeving. De inrichting 
van de groengebieden, de openbare weg en de uitvoering in detail van de woningen kunnen ten 
opzichte van deze impressies bij de uiteindelijke totstandkoming afwijken.

Wilt u graag wonen in het mooie Couwenhoek? 

Maak dan gebruik van het inschrijfformulier op de website

www.couwenhoek.nl.

 

Wordt u een woning toegewezen?

Dan nodigen wij u graag uit voor een intake bij de makelaar of bij 

Heijmans. Wij kunnen u alles over het project vertellen en wegwijs 

maken in de mogelijkheden voor uw toekomstige woning!

John Jansen 
Heijmans

Raymond Stolk 
Ooms Makelaars

�   010 450 11 77
�  capelle@ooms.com

�   010 266 28 00
�  info@couwenhoek.nl
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Parkeren op eigen terrein

Vrijstaande woning Groene erfafscheiding hoog ( ca. 180 cm )

Groene erfafscheiding laag ( ca. 50 cm. )

Na de succesvolle verkoop in de eerste fase, gaat nu begin juli 2017 fase 2 in 
de verkoop. In deze fase worden 21 woningen aangeboden. De woningen in 
Couwenhoek zijn ruim van opzet, met een royale tuin en uitzicht op groen. 
Parkeren is geen probleem, dit kan voor de deur, in de wijk of bij sommige 
woningen op eigen terrein. 

Alle woningen zijn duurzaam gebouwd, comfortabel en van alle gemakken 
voorzien. Zo zorgt de vloerverwarming door het hele huis voor veel 
wooncomfort, is de woning energiezuinig door de uitstekende warmte-
isolatie en kunt u met SlimWonen huisautomatisering met uw tablet of 
telefoon onder andere licht, verwarming en ander elektrische zaken in 
de woning eenvoudig regelen. De woning wordt compleet met tegelwerk 
en sanitair opgeleverd. Nog een groot voordeel: door de huidige lage 
hypotheekrente zijn de maandlasten laag!  

DE WONINGEN



1 E VERDIEPING 2 E VERDIEPING

1 E VERDIEPINGBEGANE GROND1 E VERDIEPING

2 E VERDIEPING

BEGANE GROND

� Tuin op zuid
� 4 kamers
� Ruime opzet
� Royale 2e verdieping
� Vrijstaande garage

WOONOPPERVLAKTE

159 m²
KAVELOPPERVLAKTE

435 - 449 m²

HERENHUIS

� Tuin op zuid
� 4 kamers
� Ruime opzet
� Royale multifunctionele zolder

WOONOPPERVLAKTE

135 - 138 m²
KAVELOPPERVLAKTE

297 - 376 m²

Royaal wonen in 
Couwenhoek

COUWENHOEK

TWEE-ONDER-ÉÉN-KAPWONINGÉÉNGEZINGSWONING

VRIJSTAANDE WONING

BEGANE GROND BEGANE GROND

1 E VERDIEPING 2 E VERDIEPING

JULI 2017

� Tuin op zuid
� 6 kamers
� 2 badkamers 
� Royale living
� Grijze baksteen

WOONOPPERVLAKTE

190 m²
KAVELOPPERVLAKTE

438 m²

PATIO-PLUS

� Tuin op zuid
� 5 kamers
� 2 badkamers 
� Wonen & slapen op begane grond
� Levensloop bestendig

WOONOPPERVLAKTE

ca. 135 m²
KAVELOPPERVLAKTE

217 - 222 m²

BEGANE GROND 1 E VERDIEPING

2 E VERDIEPING

�   Tuin op zuid of west
�   4 kamers
�   Ruime opzet
�   Mogelijkheid uitbouw
�   Royale tuinen
�   Veel opties mogelijk

WOONOPPERVLAKTE

125 - 134 m²
KAVELOPPERVLAKTE

139 - 202 m²

BADKAMER
Lekker tot rust komen of snel even onder de douche. 

Hoe je de badkamer gebruikt is voor iedereen 

verschillend. Maar wat voor iedereen geldt is dat 

deze moet aansluiten bij jouw persoonlijke smaak. In 

samenwerking met Villeroy & Boch heeft Heijmans 

speciale sanitair- en tegelpakketten  samen gesteld. 

Variërend in design, vorm, kleur en prijs. Maar zo 

gekozen dat iedereen een badkamer naar wens kan 

samenstellen.

SLIM HUIS,  LEKKER WONEN

WAT MAAKT SLIMWONEN NU ZO BIJZONDER? 
ENKELE VOORBEELDEN TER INSPIRATIE.

Meer comfort & gemak
Word ’s ochtends heerlijk relaxt wakker met de verwarming die jouw huis al lekker 

warm  gemaakt heeft, de zonwering die rustig steeds meer zonlicht binnen laat en het 

pruttelen  van het koffiezetapparaat, dat uit zichzelf is aangesprongen.

Meer sfeer
Lekker samen dineren. Met één simpele beweging gaan alle lichten in  

sfeer volle ambiance.

Meer energie besparen

Bewust leven. Door inzicht krijg je grip op jouw energieverbruik.

Meer veiligheid
Langer van huis? Simuleer alsof je thuis bent door verschillende en 

afwisselende programma’s uit te voeren.  

SLIMME 
OPLOSSINGEN VOOR:

Licht

Verwarming

Deuren

Wandcontactdozen

Zonwering
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Heijmans loopt voorop met huisbesturing. SlimWonen vergroot jouw woongenot door meer comfort, gemak, 

sfeer, energiebesparing en veiligheid te bieden. Dankzij intelligente oplossingen voor elektra, licht, zonwering, 

verwarming en deurcommunicatie. Je kunt het eenvoudig aansturen via smartphone of tablet – zelfs op afstand 

– of gewoon met schakelaars.

Heijmans SlimWonen 
brengt het huis van 
de toekomst binnen 

handbereik.

TOP KWALITEIT
Heijmans heeft een bewuste keuze gemaakt voor 

top kwaliteit van Villeroy & Boch. Zowel het sanitair 

als het tegelwerk straalt kwaliteit uit.

TRENDSERIES
Strak en modern of wat warmer klassiek. Neutraal 

en tijdloos of eigenwijs trendy. Naast de standaard 

tegels is speciaal voor Heijmans een aantal 

trendseries geselecteerd.

PERSOONLIJK ADVIES
Hoe gebruikt je jouw badkamer? Welke stijl past bij 

jou? En welke tips hebben de experts? Tijdens een 

bezoek aan de showroom word je begeleid in het 

samenstellen van jouw ideale badkamer.

BINNENDEUREN
VAN SVEDEX
Binnendeuren zijn - misschien ongemerkt - heel 

bepalend voor de sfeer in jouw huis. Daarom 

biedt Heijmans je de keuze uit luxe binnendeuren 

en deurbeslag van Svedex. In drie verschillende 

 pakketten - Casual, Style of Elegance - biedt 

Heijmans mooie kwalitatieve lijndeuren aan tegen 

aantrekkelijke prijzen. Ongeacht welk pakket je kiest, 

heb je altijd de keuze uit drie dichte deurmodellen en 

een glasdeur. Juist de mate van afwerking verschilt 

per pakket. Zo bepaal je zelf de uitstraling van jouw 

woning. 

Foto’s: Svedex




