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Contact
De afdeling Kopersbegeleiding is het aanspreekpunt en verzorgt de coör-

dinatie van alle koperswijzigingen naar het uitvoeringsteam. Wanneer je 

vragen en/of opmerkingen hebt, kun je contact opnemen met een van 

de medewerkers van de afdeling Kopersbegeleiding.

Afdeling Kopersbegeleiding: 

T: 0251 - 27 77 77 

E: kopersbegeleiding@smitsbouwbedrijf.nl

Wijzigingen voorbehouden
Alle wijzigingen in tekst, illustraties en tekeningen zijn voorbehouden 

aan Smit’s Bouwbedrijf.

De opgenomen perspectieftekeningen en uitgewerkte indelingssug-

gesties geven een impressie weer, de kleurstelling e.d. wordt veelal in 

een later stadium door de architect ingevuld. Derhalve kunnen aan deze 

tekeningen geen rechten worden ontleend.
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V
an bedrijven in de agrarische sector tot metaalbewerking, 

horeca en zakelijke dienstverlening. Leimuiden bloeit. Met 

bedrijventerreinen Drechthoek I en II is Leimuiden een belang-

rijke aanwinst voor de economie van de gemeente Kaag en Braassem.  

 

Tegelijkertijd kun je er heerlijk genieten van de rust, het groen en de 

ruimte. En niet te vergeten het water. Rondom Leimuiden liggen de  

Ringvaart, de Westeinderplassen en het Braassemermeer. Ideaal voor 

watersporters die elk vrije minuut het water op willen. Maar ook voor 

gezinnen die op zondagmiddag met een sloepje willen varen. Om daarna 

te genieten van een hapje en een drankje in het gezellige dorpshart.

Wonen in het waterrijke
en groene dorpshart van Leimuiden

Riant wonen in het dorpshart
Als liefhebber van water én van die gezel-

lige en gemoedelijke dorpssfeer, kun je in 

Leimuiden je hart ophalen. Want midden in het 

dorp ontwikkelen we het noordelijke deel van 

Dorpshart Leimuiden: 19 eengezinswoningen 

en 8 comfortabele appartementen.

De appartementen worden ondergebracht 

op de eerste en tweede verdieping van een 

kleinschalig appartementencomplex. In de 

plint van het complex is ruimte voor winkels 

en bedrijven. Die zorgen voor een gezellige 

dynamiek in het dorpshart. 

Alle appartementen beschikken over 3 kamers 

en zijn door de vele glaspartijen ruim en 

licht. Er zijn 4 verschillende woningtypen, alle 

met een balkon op het zuiden of oosten en 

compleet met badkamer en sanitair uitgerust. 

De keuken bepaal je helemaal zelf, maar kan 

bij oplevering gereed zijn. En sjouwen met de 

boodschappen hoeft niet. Het complex wordt 

voorzien van een lift.

Voorzieningen en bereikbaarheid
Leimuiden ligt in het groen en tegelijkertijd 

dichtbij de belangrijke uitvalswegen. Vanuit het 

dorp rijd je de provinciale weg N207 op. Een 

directe route naar Noord- of Zuid-Holland. En 

wil je naar Amsterdam, Den Haag of Schiphol? 

Via de A4 ben je er in een mum van tijd. 

Voor de basisvoorzieningen hoef je overigens 

het dorp niet uit. Want winkels, horeca en 

basiszorg zijn ruim voldoende aanwezig. 

Comfortabel wonen en gemak gaan dus hand 

in hand. 

“Een geliefde plek  

  in het Groene Hart”

Amsterdam

Hoofddorp

Katwĳk

Noordwĳk

Leiden

Schiphol

A4

A4

A4

A5

A44

N208

N208

Leimuiden

N207

N207

Haarlem

Een kruispunt op de handelsroute van Amsterdam naar Alphen aan de Rijn. Dat was 

het begin van Liethemuton, het huidige Leimuiden. Pas vele jaren later krijgt het 

dorp echt gestalte en groeit het uit tot een geliefde plek in Het Groene Hart. Dé plek 

voor watersporters, groenliefhebbers en gezinnen die houden van een gezellige en 

gemoedelijke sfeer. Leimuiden biedt alles wat je nodig hebt om lekker te leven.
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Vanuit je appartement
het water op

Zeg je Leimuiden...
…dan zeg je water. Surfen, roeien, varen, kanoën. Je kunt je hier elke dag 

heerlijk uitleven. In de weekenden, maar ook na een lange dag werken. 

In een mum van tijd is je hoofd weer leeg. Een zondag varen met je 

gezin, vrienden of familie? Dan kies je voor de Westeinderplassen, het 

Braassemermeer of de Ringvaart. Je ontdekt oneindig veel mooie stukjes 

natuur en je komt heerlijk tot rust. 

Trek gekregen? Leg dan aan voor een heerlijke, relaxte picknick langs de 

kant. Of kies voor Burgerveen. Hier vind je de beroemde palingrokerij 

van de familie Eveleens. Al vanaf 1970 wordt hier  dagelijks op een 

speciale wijze verse paling gerookt. 

Water als vriend én vijand
Het vele water in Leimuiden staat garant voor een 

hoop plezier. Maar dat was niet altijd zo. Een aantal 

eeuwen geleden was het water zelfs een last. Want 

om de kerk in Leimuiden te bereiken, moesten 

de inwoners van de omliggende dorpen de vaart 

oversteken. Gebruik van een boot was niet voor 

iedereen weggelegd. Dus was een springstok de 

enige uitkomst. Alleen daarmee werd zonder een nat 

pak de overkant bereikt.

Genieten van de dorpse sfeer 
Water is niet het enige dat Leimuiden te bieden heeft. Wat dacht je van 

een groene omgeving, een gezellig dorpshart en een fijne, gemoedelijke 

sfeer? Je geniet hier nog echt van die typische dorpse warmte. Waar 

buren je op straat elke dag vrolijk groeten. 

Bovendien vind je alle basisvoorzieningen op de hoek. Vanaf de bakker 

ben je binnen een minuut bij de slager. Met je brood en vleeswaren 

onder je arm, sta je twee minuten later in de supermarkt. Om vervol-

gens je boodschappen thuis te brengen en binnen te stappen in het café 

voor een kop koffie of een borrel.  

“Optie op vaste ligplaats  

in de dorpshaven”

Foto: Julius de Keuning

Zaterdagochtend! Je wordt wakker in je nieuwe woning. Uitgerust stap jij je bed uit. Natuurlijk 

wil je meteen weten hoe het weer is vandaag, want je vrije tijd breng je het liefst door op het 

water. Je schuift de gordijnen opzij. Gelukkig, blauwe lucht met zelfs al een voorzichtig zonnetje. 

Dat belooft een prachtige dag te worden. Je verheugt je erop om straks het water op te gaan. 

Maar eerst een relaxed ontbijtje met verse broodjes van de bakker op de hoek. Dan begint de 

dag pas echt goed. In je kloffie stap je de deur uit. Klaar voor een heerlijke, ontspannen dag. 
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Kenmerken:

 Kleinschalig appartementencomplex

 Wonen in het hart van Leimuiden

 Woonoppervlak van circa 72 tot 77 m2

 Ruime en lichte woonkamer met open 

keukenruimte

 Twee slaapkamers met badkamer en sanitair

 Inpandige berging in het appartement

 Privéberging op de begane grond

 Balkon op het zuiden of oosten

 Optie op vaste ligplaats in de dorpshaven
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Verdiepingsplattegronden

Begane grond

Eerste verdieping

Lift

Lift

Commerciële ruimte

bouwnummer 11

bouwnr. 12
bouwnr. 13 bouwnr. 14

bouwnr. 15
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Tweede verdieping

Lift

bouwnr. 16
bouwnr. 17 bouwnr. 18

bouwnr. 19

  Schipperswoningen Blok A
  Schipperswoningen Blok B
  Appartementen

  Boerderijwoningen
  Hooimijt
  Schuurwoningen N
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Kenmerken:
• Ruim 3-kamerappartement van circa 76 m2

• Ruime woonkamer van circa 35 m2 met 

glazen pui naar balkon

• Twee slaapkamers

• Zonnig balkon van ruim 6 m2 op het zuiden

• Ruime inpandige berging met aansluiting 

voor wasmachine

• Standaard voorzien van badkamer inclusief 

sanitair

• Privéberging op de begane grond

Gedetailleerde informatie  
en plattegronden op  
dorpshart-leimuiden.nl

  
 5

9
75

  
 

  
 4

21
5 

  

  
 2

26
0
  

 

  
 2

2
30

  
 

   3030   

   6355   

   2085   

   3030   

Kenmerken:
• Ruim 3-kamerappartement van circa 77 m2

• Ruime woonkamer van circa 32 m2 

met glazen pui naar balkon

• Twee ruime slaapkamers waarvan een  

master bedroom van ca. 19 m2

• Zonnig balkon van ruim 6 m2 op het zuiden

• Inpandige berging met aansluiting voor 

wasmachine

• Ruime badkamer inclusief sanitair

• Privéberging op de begane grond

“Ruime badkamer  

inclusief sanitair”
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Westeinder
1e verdieping: bouwnummer 12

Kaag
1e verdieping: bouwnummer 13



Kenmerken:
• Ruim 3-kamerappartement van circa 73 m2

• Ruime woonkamer van circa  

34 m2 met glazen pui naar balkon

• Twee slaapkamers

• Zonnig balkon van ruim 6 m2 op het 

zuiden

• Ruime inpandige berging met aansluiting 

voor wasmachine

• Standaard voorzien van  

badkamer inclusief sanitair

• Privéberging op de begane grond

Gedetailleerde informatie  
en plattegronden op  
dorpshart-leimuiden.nl
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Kenmerken:
• Ruim 3-kamerappartement van circa 76 m2

• Ruime woonkamer van circa 31 m2  met 

glazen pui naar balkon

• Twee slaapkamers waarvan een 

master bedroom van ca. 19 m2

• Zonnig balkon van ruim 6 m2 op het zuiden

• Inpandige berging met aansluiting voor 

wasmachine

• Ruime badkamer inclusief sanitair

• Privéberging op de begane grond

“Comfortabel wonen in  

het hart van Leimuiden”
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Westeinder
2e verdieping: bouwnummer 16

Kaag
2e verdieping: bouwnummer 17



Kenmerken:
• Ruim 3-kamerappartement van circa 74 m2

• Lichte en speelse woonkamer van circa 30 m2 

met uitzicht op de dorpshaven

• Twee slaapkamers

• Zonnig balkon van ruim 6 m2 op het zuiden

• Inpandige berging met aansluiting voor 

wasmachine

• Standaard voorzien van badkamer inclusief 

sanitair

• Privéberging op de begane grond

“Met uitzicht op 

de dorpshaven”

Kenmerken:
• Ruim 3-kamerappartement van circa 72 m2

• Ruime woonkamer van circa 34 m2 

met uitzicht op de dorpshaven

• Twee slaapkamers

• Balkon van ruim 6 m2 op het oosten

• Inpandige berging met aansluiting voor 

wasmachine

• Standaard voorzien van badkamer inclusief 

sanitair

• Privéberging op de begane grond
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Braassem
1e verdieping: bouwnummer 14

2e verdieping: bouwnummer 18

Drecht
1e verdieping: bouwnummer 15

2e verdieping: bouwnummer 19
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Je nieuwe badkamer, daar ben je straks 

niet meer weg te slaan. Het moderne 

sanitair en het tijdloze design passen 

in het leven van nu. Perfect ingericht 

op de dagelijkse hectiek, maar ook 

een plek om te kunnen ontspannen. 

Kwaliteit, comfort en uitstraling zorgen 

ervoor dat je in deze badkamer echt 

urenlang kunt genieten. 

Je nieuwe badkamer
helemaal van nu

Sanitair en badkamer inclusief
De badkamer wordt gereed opgeleverd in een standaard 

uitvoering. Natuurlijk is er veel meer mogelijk. De afdeling 

Kopers begeleiding bespreekt graag jouw specifieke wensen.

Je kunt ook een bezoek brengen aan de sanitair showroom. 

Hier vind je ontelbare mogelijkheden om je droom badkamer 

te realiseren. 

Volop genieten
in je nieuwe keuken

Met een ontbijtje en je laptop aan het 

kookeiland, een spontane borrel met 

je buren of met vrienden uitgebreid 

tafelen. Je keuken is misschien wel de 

belangrijkste ruimte in huis. 

Een van de fijnste dingen van een nieuwbouwhuis is dan ook die 

heerlijk grote, gloednieuwe keuken. Voorzien van stoere appara-

tuur, uitgevoerd in duurzame materialen en de stijl die bij jou 

past. Je kunt je keuken nog helemaal zelf samenstellen, inrichten 

én vormgeven. 

En heb je liever dat kookeiland waar je werk, gezinsleven en 

gezelligheid perfect kunt combineren? In je nieuwe keuken kan 

het allemaal….

Keuken volledig naar eigen wens
De keukenruimte wordt casco opgeleverd. Je kunt 

je keuken bestellen waar je wilt. En precies zo laten 

samenstellen en uitvoeren als je zelf voor ogen hebt. 

Heb je liever dat je keuken vlak na oplevering van 

je woning gereed is? Bestel de keuken tijdig bij de 

door ons geselecteerde showroom, dan zorgen wij 

daarvoor.
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Stap 1: Aankoop van de woning
Bij de makelaar is alle informatie over het project beschikbaar. In een 

persoonlijk gesprek kan een toelichting worden gegeven en kun je 

vragen stellen over de woningen. Het is mogelijk om een optie op de 

woning van je keuze te nemen, zodat je een goede overweging kunt 

maken voordat je tot de koop overgaat. De makelaar begeleidt het 

tekenen van de koopovereenkomst. Na het tekenen van de koopover-

eenkomst dient de hypotheek afgesloten te worden. Daarna kan bij de 

notaris de definitieve leveringsakte worden getekend.

Stap 2: De voorbereiding en bouw
De koperbegeleiders van Smit’s Bouwbedrijf willen je graag helpen 

om van de woning je eigen thuis te maken. Zij staan voor je klaar met 

advies en antwoorden op je vragen en vormen gedurende het bouw-

proces je directe aanspreekpunt. De koperbegeleiders zorgen voor een 

informatiepakket en nodigen je uit voor een persoonlijk gesprek, waarin 

de woning en de verschillende opties met je worden doorgenomen. In 

de showroom van Smit’s Bouwbedrijf is meteen een aantal mogelijk-

heden voor tegelwerk en het sanitair te zien. De kopersbegeleiders legt 

alle keuzen en wensen vast en zorgt ervoor dat ze in de bouw worden 

meegenomen. Tijdens de bouw wordt een aantal kijkdagen georgani-

seerd, waarop je een kijkje kunt nemen in de nieuwe woning. Zo blijf je 

goed op de hoogte van de voortgang en kun je bijvoorbeeld ter plaatse 

inmeten voor de keukeninrichting.

MIJLPAAL

Tekenen van de  

koopovereenkomst

MIJLPAAL

Sleuteloverdracht

MIJLPAAL

Start van de bouw

Informatie via makelaar 

Optie op de woning

Gesprekken met koperbegeleiders

Bouw van de woningen

Oplevering

Kijikdagen op de bouw

Hypotheek

Afstemming keuzen en opties

Leveringsakte

Kijk op de website voor meer informatie of 

neem contact op met de makelaar.

www.dorpshart-leimuiden.nl

VERDERE 

INFORMATIE

STAP 1
AANKOOP

STAP 2
VOORBEREIDING

& BOUW

STAP 3
OPLEVERING /

GARANTIE

Stap 3: Oplevering en garantie
De oplevering van de woning bestaat uit twee 

fasen: de opname en de sleuteloverdracht. Tijdens 

de opname worden eventuele onvolkomendheden 

genoteerd en maximaal vier dagen later vindt de 

sleuteloverdracht plaats. Bij de oplevering ontvang 

je informatie- en adviezenboekje waarin je alles 

terug kunt vinden met betrekking tot garanties, 

onderhoud en gebruik.

Garanties en onderhoud

Veel woonplezier!

Stappenplan
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De belangrijkste kenmerken op een rij:

 Kleinschalig appartementencomplex

 Wonen in het hart van Leimuiden

 Woonoppervlak van circa 72 tot 77 m2

 Ruime woonkamer met open keukenruimte

 Twee slaapkamers met badkamer en sanitair

 Inpandige berging in het appartement

 Privéberging op de begane grond

 Balkon op het zuiden of oosten

 Optie op vaste ligplaats in de dorpshaven

WWW.DORPSHART-LEIMUIDEN.NL

Realisatie en ontwikkeling:

Smit’s Bouwbedrijf
Parallelweg 8

1948 NM Beverwijk

0251 - 27 77 77

sbb@smitsbouwbedrijf.nl

www.smitsbouwbedrijf.nl

Verkoop en informatie:

Groene Hart Makelaarsgroep
Raadhuislaan 17

2451 AT Leimuiden

0172 - 50 94 94

info@groenehartmakelaarsgroep.nl

www.groenehartmakelaarsgroep.nl


