
Technische omschrijving

Meest gestelde vragen

1.  WAAR LIGT BUITENPLAATS SYON? 
Buitenplaats Syon ligt aan de buitenrand van 
RijswijkBuiten, in het verlengde van de singel 
‘Terras van Sion’. Buitenplaats Syon is wonen op een 
historische plek. Het wordt een groen en waterrijk 
eiland. Direct aan het park en omringt door water.

2.  WAT IS DE FASERING?
•  De woningen worden gefaseerd verkocht en 

gebouwd. 
•  In fase 1 en fase 3 komen 25 grondgebonden 

woningen en in fase 2 komen 16 appartementen. 

3.   WAT ZIJN DE OPPERVLAKTEN VAN DE 
WONINGEN?
•  De woningen zijn ruim en compleet met een 

oppervlakte van 150 m2 tot en met 184 m2. 
•  De woningen hebben 3 of 4 slaapkamers op de 

1e verdieping en elke woning heeft een extra 
slaapkamer (met dakkapel) op de 2e verdieping.

4.  WANNEER ONTVANG IK DE 
VERKOOPTEKENINGEN?
De verkooptekening kunt u downloaden vanaf de 
website: www.buitenplaatssyon.nl

5.  ZIJN DE WONINGEN COMPLEET MET 
KEUKEN?
•  De woningen in Buitenplaats Syon zijn zeer 

compleet.
•  Elke woning is inclusief een luxe keuken. De 

keuken is voorzien van een graniet werkblad 
en uitgerust met Siemens apparatuur: 
combimagnetron, koelkast met vriesvak en een 
vatwasmachine. De hoekkeukens (woningtype 
A2, B2, C en D) hebben een Siemens 
inductiekookplaat met schouw. De kookeilanden 
(woningtype A1 en B1) hebben een Bora 
inductiekookplaat met geïntegreerde afzuigunit.

•  De keuken is volledig naar wens samen te stellen 
bij ‘Thuis – De Showroom’ van Dura Vermeer.

6.  ZIJN DE WONINGEN COMPLEET MET 
BADKAMER EN TOILET?
•  De woningen in Buitenplaats Syon zijn zeer 

compleet.
•  Elke woning heeft een compleet afgewerkte 

badkamer met Villeroy & Boch sanitair. Elke 
badkamer heeft standaard een ligbad. Tevens 
heeft elke woning twee separate toiletruimten. 

•  De badkamer en toiletten zijn volledig naar wens 
samen te stellen bij ‘Thuis – De Showroom’ van 
Dura Vermeer.

7.  HOE ZIET HET AANKOOPTRAJECT ERUIT?
•  Voor informatie over het aankooptraject verwijzen 

wij naar de flyer ‘Aankooptraject fase 3’. In deze 
flyer laten wij zien welke stappen u gaat nemen en 
welke spelregels er gelden bij het kopen van een 
huis in Buitenplaats Syon fase 3.

•  De flyer Aankooptraject is te downloaden op de 
website www.buitenplaatssyon.nl 

8.  WAAR KAN IK MIJ INSCHRIJVEN?
•  Wilt u in aanmerking komen voor één van de 

woningen in Buitenplaats Syon fase 3? Volg dan 
de stappen uit het aankooptraject. Het volledige 
aankooptraject met de spelregels is opgenomen in 
de flyer ‘Aankooptraject fase 3’. 

•  De flyer is te downloaden op de website 
www.buitenplaatssyon.nl 

 
9.  WAAROM HEB IK EEN ACCOUNT NODIG?

•  Heeft u belangstelling voor wonen in Buitenplaats 
Syon? Maak dan vrijblijvend een account aan op 
de website.

•  De voordelen van het hebben van een eigen 
account zijn onder andere:

 •  Dat u via uw account digitaal zich kunt 
inschrijven op een woning in Buitenplaats Syon 
fase 3 

 •  Dat u automatisch als eerste op de hoogte wordt 
gebracht van updates en laatste ontwikkelingen
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10.  WANNEER START DE BOUW?
Het moment van de start bouw is afhankelijk van 
het behalen van de opschortende voorwaarden 
in de Koop-/Aannemingsovereenkomst. De 
kopersadviseur van het project zal de kopers 
informeren zodra dit moment bekend is. Dura 
Vermeer verwacht in derde kwartaal 2020 te kunnen 
starten. Dit is nadrukkelijk een prognose, hier 
kunnen geen rechten aan worden ontleend.

11.  WANNEER IS DE OPLEVERING?
•  De contractuele bouwtijd is 240 werkbare 

werkdagen (ongeveer anderhalf jaar). De 
oplevering is afhankelijk van het weer, capaciteit 
bij leveranciers en werkzaamheden derden (zoals 
nutspartijen). Bij een voorspoedige bouw verwacht 
Dura Vermeer circa anderhalf jaar te bouwen.

•  Als in derde kwartaal 2020 wordt gestart met de 
bouw dan worden de eerste woningen in tweede 
helft van 2021 opgeleverd. Dit is nadrukkelijk een 
prognose, hier kunnen geen rechten aan worden 
ontleend.

12.  WANNEER IS DE VERGUNNING 
AANVRAAG?
Bij het behalen van de gewenst voorverkoop (70% 
verkocht) zal de omgevingsvergunning worden 
aangevraagd. Dit proces duurt circa 4 maanden. 
(8 weken procedure, 6 weken bezwaarperiode, plus 1 
extra postweek).

13.  ZIJN DE WONINGEN DUURZAAM?
•  RijswijkBuiten is de duurzaamste wijk van 

Nederland. 
•  De woningen in Buitenplaats Syon hebben geen 

gasaansluiting. De warmtepomp zorgt voor het 
verwarmen en koelen van uw woning én het 
warme water. Verder zijn ook deze woningen weer 
voorzien van zonnepanelen, vloerverwarming- 
en koeling, triple-glas, een douche-wtw en 
balansventilatie.

14.  ZIJN DE WONINGEN ENERGIENEUTRAAL?
Alle woningen hebben een EPC-waarden van 0 (of 
lager). Dit valt in energielabel met categorie A.

15.  WAT IS DE HUUR VAN HET 
KLIMAATSYSTEEM?
De woningen zijn voorzien van een 
warmtepompsysteem en zonnepanelen. De bewoner 
dient dit systeem te huren, waarbij de kosten 
tussen circa €120,- tot € 160,- per maand liggen, 
afhankelijk van het type woning. De huur van dit 
systeem vervangt kosten voor de woning gebonden 
energie, zoals vloerverwarming, vloerkoeling, 
ventilatie en het verwarmen van tapwater.

16.  KAN IK HET KLIMAATSYSTEEM KOPEN?
De bewoner kan het warmtepompsysteem en de 
zonnepanelen optioneel kopen (op ieder gewenst 
moment) tegen een vergoeding die varieert per 
woning en afhankelijk is van het moment waarop 
bewoner besluit tot koop over te gaan. Hierover 
wordt u nader geïnformeerd tijdens de aankoop van 
de woning.

17.  WAAR KAN IK PARKEREN?
•  Alle woningen hebben één privé parkeerplaats in 

de parkeerkoffers in het openbaar gebied.
•  De woningen type A2 en B2 hebben een tweede 

privé parkeerplaats in de parkeerkoffers.
•  De woningen type A1, B1 en B3 hebben een 

tweede parkeerplaats op het eigen kavel (in 
de zijtuin). Alle privé parkeerplaatsen in de 
parkeerkoffers van het openbaar gebied vormen 
samen het mandelig parkeerterrein.

•  In het openbaar gebied zijn nog meer 
parkeerplaatsen voor bewoners en bezoekers.

18.  KAN IK EEN EXTRA PARKEERPLAATS 
KOPEN?
Nee. Het is niet mogelijk om extra parkeerplaatsen 
in het openbaar gebied toe te wijzen aan bewoners 
van Buitenplaats Syon.
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19.  HOE DIEP IS DE TUIN?
De maatvoering van de voor-/ en achtertuin zijn 
per woningtype verschillend. De indicatieve 
maten zijn opgenomen op de verkooptekeningen. 
Definitieve maten van het kavel worden bij 
oplevering vastgesteld door het Kadaster. 
Wijzigingen kunnen daardoor nog plaatsvinden. 
De verkooptekening kunt u downloaden vanaf de 
website: www.buitenplaatssyon.nl

20.  WAT IS DE ZON ORIËNTATIE VAN DE 
ACHTERTUINEN?
De zon oriëntatie is per woningtype verschillend. 
In de koopsommenlijst is de oriëntatie van de 
achtertuin opgenomen. Op de verkooptekening 
van de situatie is een noordpijl met een zondiagram 
opgenomen. De verkooptekening kunt u downloaden 
vanaf de website: www.buitenplaatssyon.nl

21.  HOE ZIET DE STRAAT ERUIT?
Op de impressies van de woningen is de inrichting 
van de straten (openbaar gebied) meegenomen. De 
impressies zijn slechts ter informatie, er kunnen geen 
rechten aan worden ontleend. Het ontwerp van het 
openbaar gebied is nog niet definitief. Wijzigingen in 
het openbaar gebied kunnen zich voordoen. 

22.  HOE ZIET HET PARK ERUIT?
Voor de ontwikkeling van het park is een 
participatieproces doorlopen waarbij volop gebruik 
is gemaakt van de kennis en ervaring van de 
huidige bewoners van RijswijkBuiten. Zij begrijpen 
als geen ander hoe belangrijk het is dat in zo’n 
nieuwe wijk een plek wordt gecreëerd waar jong 
en oud elkaar kunnen ontmoeten, waar kinderen 
naar hartenlust kunnen spelen. Waardevolle kennis 
die wonen in Buitenplaat Syon nog extra bijzonder 
maakt.

In het park zullen gedurende het gehele jaar 
activiteiten plaats kunnen vinden. Daarin past ook 
het jaarlijks gebruik door de Oranjevereniging. 
In het lopende participatie proces zullen ook de 

nieuwe bewoners betrokken worden, omdat zij 
straks mede gebruikers worden van het park.

Op de impressies van de woningen is de inrichting 
van het park (openbaar gebied) meegenomen. De 
impressies zijn slechts ter informatie, er kunnen geen 
rechten aan worden ontleend. Het ontwerp van het 
openbaar gebied is nog niet definitief. Wijzigingen in 
het openbaar gebied kunnen zich voordoen. 

23.  WAT IS DE STRAATNAAM?
De straatnaam is nog niet bekend. Bij het verkrijgen 
van de omgevingsvergunning zal de gemeente de 
straatnamen en huisnummer bekend maken.

24.  WELKE OPTIES ZIJN MOGELIJK?
Vanwege het procesmatige karakter van dit project 
is het alleen mogelijk te kiezen uit opties die vooraf 
zijn bepaald door Dura Vermeer. Deze opties zijn 
onder meer: uitbouwen, dakvenster/dakkapellen, 
indelingswijzigingen, openslaande deuren, e.d. Meer 
informatie over de te kiezen opties is opgenomen 
in de contractstukken. Deze ontvang u tijdens het 
verkoopgesprek bij de makelaar.

25.  KAN IK DE KEUKEN AANPASSEN?
De woningen zijn standaard voorzien van een luxe 
keuken. Kopers kunnen bij ‘Thuis - De Showroom’ 
van Dura Vermeer terecht om de keuken naar eigen 
smaak verder in te richten.

26.  KAN IK SANITAIR EN TEGELS AANPASSEN?
•  De badkamer en toiletruimten worden standaard 

voorzien van sanitair en tegelwerk. 
•  Kopers kunnen bij ‘Thuis - De Showroom’ van 

Dura Vermeer terecht om de badkamer en toilet 
naar eigen smaak in te richten.
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